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Sammanfattning 
 

Syfte: Idag spenderar många unga kvinnor en stor del av sin tid på Instagram. På 

Instagram kretsar bilder på kroppar i bikini, träningsbilder tagna före och efter träning 

eller efter upp och ner gång i vikt också vidare. Men hur medverkar träningsbilder på 

Instagram unga kvinnors hälsa och självbild? Blir kvinnorna påverkade positivt och vill 

träna eller påverkas de faktiskt negativt? 

 

Metod: En kvantitativ metod har använts i form av webbenkäter som besvarades av 

unga kvinnor i åldern 16–30 år som använder Instagram. I enkäten ställdes 15 frågor 

gällande Instagram användning, träning och träningsbilder på Instagram samt 

kroppsuppfattning och ideal. 

 

Resultat: Användandet av Instagram hade påverkan på kvinnors egna tankar gällande 

kroppsuppfattning och självbild. Eftersom flera av kvinnorna mådde dåligt när de såg en 

träningsbild för de jämförde sig själva med bilden eller för att de inte tränar. Mer än 

hälften av kvinnorna påverkades negativt av träningsbilder på Instagram, endast få blev 

positivt påverkade.  

 

Slutsats: Slutsatsen av studien är att kvinnor påverkas av träningsbilder på Instagram 

och att individens självbild samt kroppsuppfattning avgör hur individen påverkas av 

träningsbilderna. 
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Abstract 

Purpose: Today, many young women spend a lot of their time on Instagram. Many 

images of bodies in bikini, exercise pictures taken before and after training or after up 

and down weighting circulate on Instagram. But how does training pictures on 

Instagram contribute to young women's health and self-image? Are the women affected 

positively and want to exercise or are they actually affected negatively? 

 

Method: A quantiative method has been used in the form of web surveys that were 

answered by young women aged 16–30, who use Instagram. In the survey, 15 questions 

were asked about Instagram use, training and training pictures on Instagram and also 

body image and ideal. 

 

Result: The use of Instagram had an impact on women's own thought regarding body 

image and self-image. Because many of the women feel bad when they see a training 

picture because they compare themselves with the picture or because they do not 

exercise. More than half of the women were negatively affected by training pictures on 

Instagram, only a few were positively affected. 

 

Conclusion: The conclusion of the study is that women are affected by training pictures 

on Instagram and that the individual's self-image and body image determine how the 

individual is affected by the exercise pictures. 
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1. Introduktion 
I detta kapitel introduceras ämnet som studien kommer att handla om och bakgrunden 

till valet av ämnet.  
 

1.1 Problemformulering 

Idag är sociala medier en stor del av många unga kvinnors sociala liv. Många unga 

börjar sin morgon med att scrolla igenom Instagram istället för att läsa morgontidningen 

och mycket av det sociala sker över mobiltelefonen. Flertalet unga lägger upp bilder på 

sina kroppar i bikini, träningsbilder tagna på gymmet eller hemma i spegeln med 

träningskläder, resultat före och efter träning, eller efter upp och ner gång i vikt etcetera. 

Men hur påverkar den typen av bilder unga kvinnor? Har bilderna bara blivit något som 

de är vana vid att se, eller påverkar de dem faktiskt negativt? Eller kanske positivt som 

motivation? Träningen har idag gått och blivit ett måste för många istället för en 

aktivitet som görs för en bra och hälsosam livsstil. Vi har alla olika anledningar till 

varför vi tränar och vad som motiverar oss. En av många orsaker till träningshetsen kan 

vara bilder som är förknippade med träning eller kroppsideal som laddas upp på 

Instagram. Då en stor del av träningshetsen kretsar på sociala medier, är det av stor vikt 

att se över vilken påverkan träningsbilder har på Instagram gällande hälsa, motivation 

och självkänsla. Samtidigt hade min studie blivit för omfattande och tidskrävande med 

en studie kring ämnet träningshets, därför har studien smalnats av och riktar endast in 

sig på hur unga kvinnor påverkas av träningsbilder på sociala plattformen Instagram.  

 

Instagram kändes som den mest självklara medieplattformen att använda mig av i min 

studie, då Instagram endast består av inlägg med bilder och filmklipp. Instagram är en 

populär kommunikationsplattform bland unga kvinnor i åldern 12 år och uppåt. 

Instagram-användarna är kvinnodominerande 68 procent av kvinnorna och 53 procent 

av männen använder Instagram, användandet av Instagram och det dagliga användandet 

av Instagram har ökat i alla åldrar, men unga mellan 12–35 år är fortfarande bland de 

mest aktiva användarna. Instagram växer snabbare än Facebook och är idag på andra 

plats bland de mest använda sociala medierna under 2018. Instagram har ökat med 7 

procent sedan 2017, om det fortsätter att öka i samma takt kommer Instagram vara lika 

stor social plattform som Facebook om tre år (Svenskarna och Internet 2018). 
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1.2 Instagram 

Instagram är en social plattform som lanserades 2010, det är öppen applikation för alla 

som fyllt 13 år att använda. Tjänsten innehåller produkter, funktioner, applikationer, 

tjänster och tekniker. Enligt Instagram är deras mål med deras tjänst ”att föra dig 

närmare personer och saker du gillar.” (Instagram 2019). På Instagram kan man snabbt 

och enkelt dela videoklipp eller bilder till en stor publik, öppet eller privat. Man väljer 

själv vilka konton man vill ”följa”, för att få ”följa” en person på Instagram måste man 

skicka en förfrågan, som måste accepteras om inte Instagram-profilen är öppen för 

allmänheten. För att kunna se bilder och filmer på ett Instagramkonto krävs det att 

kontot är öppet eller att man följer användaren. Bilderna och filmerna går att ”gilla” och 

kommentera. Det går även att skicka direktmeddelanden och bilder som bara går att visa 

en gång ungefär som Snapchat, där det går att skicka bilder som endast går att visa en 

gång. Dessutom går det att ha Instagramkontot kopplat till Facebook, då kan man dela 

bilder från Instagram på Facebook. Applikationen Instagram går att använda i en 

smartphone, iPad eller dator.  

 

Enligt Resumés intrografik av Instagram hade Instagram över en miljard användare per 

månad 2018 och har sedan 2010 ökat med 500 miljoner. 18 månader efter att Instagram 

lanserades köptes plattformen av Facebook ägaren Mark Zuckerberg för en miljard 

dollar (Lindskog 2018). Det är aktuellt att ta upp information om den sociala 

plattformen Instagram då Instagram kommer att diskuteras löpande i studien och syftet 

med studien är att undersöka om samt hur unga kvinnor påverkas av träningsbilder på 

den sociala plattformen Instagram. 

 

2. Syfte  

Syftet med denna undersökning är att studera hur unga kvinnor 16–30 år som använder 

Instagram påverkas av träningsbilder på den sociala plattformen Instagram, det vill säga 

kvinnors egna attityder och tankar gällande om och hur de påverkas av träningsbilder.  

 

3. Frågeställningar 

-Hur medverkar träningsbilder på Instagram till unga kvinnors hälsa och självbild 

utifrån deras egna tankar och attityder?   
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-Hur ser unga kvinnor på sitt Instagram-användande gällande positiva eller negativa 

aspekter angående hälsa och självbild? 

 

3.1 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas i att endast studera unga kvinnor 16–30 år som använder 

Instagram och unga kvinnors egna tankar gällande hur de påverkas av träningsbilder på 

enbart plattformen Instagram. 

 

4. Tidigare forskning 

Nedan kommer information om tidigare forskning som är aktuell för studien. 

Unga kvinnors påverkan av träningsbilder på Instagram är ett relativt nytt ämne, det 

var därför svårt att hitta tidigare forskning som var passande för den här studien. Den 

tidigare forskningen utgår från genussystemet och hälsotrender på sociala medier. 

Genusforskning är relevant för studien eftersom studien endast inriktar sig på kvinnor 

och det kan även vara intressant att se vad tidigare genusforskning kan ha för samband 

med hur kvinnoidealet är idag. Även tidigare forskning gällande hälsotrender på 

sociala medier är intressant för studien, då studien kommer att handla om ett liknande 

ämne.  

 

4.1 Kvinnoidealet idag 

Idealet för kvinnor är idag ungefär detsamma som tidigare, man ska vara smal, sexig 

och ungdomlig. De nya digitala medierna har gjort det lättare att styra att en bild ser så 

perfekt ut som möjligt i den bemärkelsen, att bilden följer normerna och idealet för 

kvinnor. Vilket i sin tur har förvärrat synsättet för kvinnor som idag följer ett ideal från 

media som är omöjligt att åstadkomma men som blivit en del av det normala att följa, 

det vill säga det normala utifrån hur kvinnoidealet ser ut idag och enkelheten med att 

kunna redigera bilder. Media och internet har bidragit till att idealet ser ungefär 

detsamma ut världen runt samt gjort att utseendet och idealet ligger ännu mer i fokus 

jämfört med tidigare. Media tar snabbt upp ideala trender som sedan skrivs i tidningar, 

bloggar, Instagram eller dylikt där de ger tips på hur du ska få smala ben, se ungdomlig 

ut eller liknande utseenderelaterat (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 31–32).  
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I media ses kvinnans kropp i olika delar som till exempel bröst, rumpa, lår och männens 

kropp som en helhet som exempelvis stor och stark. Idag är det dominerande idealet 

bland kvinnor smalhet men det räcker inte, du ska vara ”rätt” smal det finns tre olika 

smalhetsideal: rak och smal, eller vältränad med synliga muskler och smal eller smal 

med kurvor (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 32–33). Det finns en stor rädsla för 

övervikt, att bli tjock och många kvinnor får vid en tidig ålder lära sig att tjock 

associeras med något negativt (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 34). Visserligen är det 

negativt i det avseendet att det är ohälsosamt att vara överviktig men däremot behöver 

det inte betyda att en person är mer hälsosam för att den är smal. Vikten behöver inte 

betyda att en person har en bra hälsa, det kan bero på gener eller andra faktorer. Rädslan 

över att bli överviktig ligger dels i idealet, enligt idealet ska man vara smal inte tjock.  

 

Det sexiga idealet består till största delen av kroppsbehåring, att kvinnor ska vara rakade 

för att vara sexiga, det har gått så långt att många idag ser det som äckligt och onaturligt 

att inte raka sig. En stor del av det sexiga idealet är att kvinnor ska vara smala men ha 

stora bröst, brösten är i stort fokus. Men även rumpan har fått ett större fokus idag 

jämfört med förr, idag vill många unga både ha stora bröst och stor rumpa men 

samtidigt vara smala (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 35).  

 

En viktig del av idealet för kvinnor är att se ung ut på ett naturligt sätt. Mycket reklam 

använder sig därför av det och försöker sälja in idealet att se yngre ut eller att skippa 

åldrandet genom att köpa en hudkräm som minskar rynkor. Det är även en rädsla för att 

åldras och få rynkor som gör att många unga kvinnor påverkas (Frisén, Holmqvist & 

Lunde 2014, 37). 

 

Det är inte sällan som det sker en polarisering av kön, när skillnaderna mellan män och 

kvinnor framhävs. Främst märks det i utseendeideal som ofta speglar väldigt vanliga 

stereotyper av hur kvinnan ska se ut exempelvis smal och sexig medan mannen ska vara 

muskulös och stark. Frisén, Holmqvist och Lunde (2014, 25) skriver att vissa påstår att 

det finns ett ”heteronormativt skript” som visar hur män och kvinnor ska bete sig utifrån 

vilket kön de tillhör samt att kvinnor är mer missnöjda över deras kroppar än vad 

männen är. Detta skript passar väl in på hur utseendeidealen ser ut, kvinnan ska vara 

försiktig och medgörlig medan mannen ska vara motsatsen det vill säga dominerande 

samt driftig. Yvonne Hirdman (1988) skriver i sin vetenskapliga tidskrift om 
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genussystemet liknande Frisén, att varje samhälle och tid har vad man kan kalla ett 

”kontrakt” för hur kvinnor och män ska agera och kommunicera mellan varandra, 

enskilt med varandra samt i olika situationer som på en arbetsplats. ”Kontrakten” är 

osynliga men tydliga. ”Genuskontrakten” ärvs sedan vidare inom familjen. Varför ordet 

”kontrakt” används är att för definiera skillnaderna mellan de olika könen genom olika 

tider och samhällen samt att lättare få en förståelse över genussystemet (Hirdman 1988). 

Tidigare forskning visar att det fortfarande är aktuellt att studera hur kvinnor blir 

objektifierade och att män samt kvinnor ska bete sig på ett visst sätt samt se ut på ett 

specifikt sätt. Det är därför intressant att studera hur vida kvinnor påverkas av 

träningsbilder på Instagram och det kändes inte lika aktuellt att studera båda könen då 

män fortfarande mer eller mindre har mer makt än kvinnor. 

 

4.2 Medieexponering på sociala medier 

Perloff (2014) har skrivit en vetenskaplig tidskrift om tidigare forskning gällande hur 

media påverkar kvinnor, den visade hur medias förvrängande av bilder påverkar unga 

kvinnor vilket i sin tur kan leda till kroppsmissnöje. Tidigare studier har även visat att 

medieexponering har ett samband med kroppsmissnöjet hos kvinnor. Perloff (2014) 

skriver att kvinnor i västerländska samhällen blir så tidigt som vid tre års ålder inlärda 

stereotypiska bilder av kvinnor samt olika ideal och kroppsformer. Massmedia och 

sociala medier visar det tunna idealet och skriver om kroppmissnöje som ger inverkan 

på kvinnor. Skillnaderna mellan sociala medier och massmedier kan skrivas lång, men 

en av de största skillnaderna är att det går att vara mer personlig på sociala medier som 

exempelvis Instagram, där man kan dela bilder med endast ens egna vänner eller till en 

större publik. Det är också mer vanligt att man har personer som är lik en själv på 

sociala medier för att man kan ha kontakt med vänner, familj eller bekanta. 

Anledningen till att sociala medier leder till ett större kroppsmissnöje är för att sociala 

medier innehåller otroligt många bilder på kvinnor och bilderna är tillgängliga när som 

helst på dygnet, alltså är det alltid möjligt att granska och jämföra sig själv med 

bilderna. Webbplatser och flera sociala nätverk visar fortfarande bilder på unga smala 

kvinnor som visar den stereotypiska kvinnan (Perloff 2014). 

 

4.3 Hälsotrender på sociala medier 

Tiggemann och Zaccardo (2016) har gjort en intressant studie med 130 kvinnliga 

studenter gällande två stora hälsotrender på sociala medier, thin-inspiration (tunn-
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inspiration) och fitness-inspiration (kondition-inspiration). Fitspiration är en 

sammanslagning av orden fitness och inspiration (kondition och inspiration). Fitness 

inspirations trenden är till för att motivera personer till en hälsosammare livsstil genom 

träning och hälsosam kost. Genom att tagga bilder på Instagram med hashtaggen #fitspo 

eller #fitspiration kan man dela bilder på träning och mat eller liknande, under 

hashtaggen #fitspiration, #fitspo fanns över 28 miljoner bilder. De bilder som var 

vanligast att folk laddade upp innehöll främst en tunn och tonad kroppsbild och 

dessutom visade det sig att ”fitspiration”-bilderna kunde ge en negativ effekt för 

observatören. Trots att bilderna var till för inspiration kunde en del bilder leda till att 

observatören jämförde sig själv med bilderna, då bilderna visar ”vanliga” kvinnor i den 

bemärkelsen att det inte är kvinnor som är modeller. Vilket gör det lättare för 

observatören att känna igen sig själv i bilderna och där med också jämföra (Tiggemann 

& Zaccardo 2016). Den andra trenden som de tog upp i studien var thin-inspiration 

(tunn-inspiration) den är till för att inspirera personer till att gå ner i vikt och bli smala, 

med andra ord en livsstil som klassas som en ätstörning. Större delen av bilderna består 

av avmagrade kvinnor. Thin-inspiration trenden har visat sig leda till flera negativa 

aspekter för kroppsuppfattningen hos kvinnor. Fitness-inspiration har betydligt fler 

positiva effekter än thin-inspiration trenden, men enligt Tiggermann och Zaccardos 

studie visar det sig att även fitness-inspiration trenden också har ett stor fokus på 

utseendet då en stor del av bilderna har utseendet i fokus som specifika poser, smala 

kroppar och bilder på specifika kroppsdelar.  

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Yvonne Hirdman (1988) skriver att kvinnor sedan en längre tid tillbaka varit 

underordnade männen och Frisén, Holmqvist och Lunde (2014) påstår att det kan ha en 

inverkan i att utseendeidealet för kvinnor ser ut som det gör, det är därför intressant att 

studera vidare kring varför kvinnor påverkas av träningsbilder på Instagram. Perloff 

(2014) visar i sin studie hur kvinnor påverkas av medieexponering och vad det i sin tur 

kan bidra med för effekter för bland annat kroppsuppfattningen samt den sociala 

jämförelsen. Tiggemann & Zaccardo (2016) benämner i sin studie om medie-trenden: 

fitspiration, att en stor del av bilderna som läggs upp består av smala och tunna kroppar 

som speglar det kvinnliga idealet. Tidigare forskning är intressant för att studera vidare 

om unga kvinnor påverkas av träningsbilder på Instagram och vad det i sin tur kan ha 
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för inverkan, positivt eller negativt för kvinnors hälsa och självbild.  

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan kommer en förklaring på det teoretiska utgångspunkter som kommer att tas upp i 

studien. De teoretiska utgångspunkterna är: social jämförelseteori, 

självpresentationsteori, begreppet hälsa och självbild. Den sociala jämförelseteorin och 

självpresentationsteorin kommer sedan att tas upp i analysen för att se över resultaten 

från enkäterna. Då studiens syfte är att få svar på om unga kvinnors tankar och 

attityder gällande om de påverkas av träningsbilder på Instagram och om så är fallet 

hur de påverkas av bilderna. 

 

5.1 Social jämförelseteori 

Enligt Frisén, Holmqvist och Lunde (2014) är Leon Festinger psykologen bakom den 

sociala jämförelseteorin och teorin innebär att människan jämför sig själv med andra 

samt värderar sig själv utifrån det. Ett exempel på det kan vara att man jämför sitt 

utseende med andras och värderar sitt eget utseende efter det man ser. I media brukar 

personer ofta jämföra sig med en person som stämmer bättre in på idealet än en själv, 

vilket beror på att största delen av de personer som syns i media efterliknar idealen. Det 

sättet att jämföra sig själv med andra i media leder ofta till kroppsmissnöje och en sämre 

kroppsuppfattning. I reklam kan man ofta se att de använder social jämförelse genom att 

visa skillnaden mellan personens utseende och personen i reklamen, för att 

konsumenten ska vilja se ut som personen i reklamen genom att köpa produkten (Frisén, 

Holmqvist & Lunde 2014, 52).  

 

Varför social jämförelse uppkommer i sociala medier har att göra med att man på ett 

enkelt och snabbt sätt har möjlighet att jämföra sig med andra individer. Bilderna som 

individerna jämför sig själva med är ofta redigerade och väl utvalda, sällan får man se 

en bild som personen inte anser är cool eller ser bra ut. Instagram gör det ännu lättare 

för individer att redigera bilder med hjälp av deras filter, för att se bättre ut exempelvis 

mer solbränd (Tiggemann & Zaccardo 2015). Självutvärderingen i sociala 

jämförelseteorin är att individer ofta jämför sig själva med individer som liknar dem 

själva, inte lika ofta med personer som är modeller eller kändisar. Vilket har att göra 

med att det är lättare att jämföra likheter och skillnader med en person som man kan 
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känna igen sig själv i jämfört med en supermodell. Instagram ger användarna möjlighet 

att kunna ”gilla” och kommentera bilder som personerna man följer lägger upp. 

”Gillningar” och kommentarer på inlägg uppmanar till ”utseende konversationer” som i 

sin tur är förknippat med en sämre kroppsbild. En undersökning gällande social 

jämförelse och Facebook, påvisade just detta att de som använder Facebook, jämför sin 

kropp mer än andra som inte använder Facebook (Tiggemann & Zaccardo 2015). 

Den sociala jämförelseteorin skapar en press för att utveckla sig själv till något bättre, 

som att jämföra sig själv med sina kompisar. Både uppåtgående att utveckla sig uppåt 

till något bättre och att jämföra sig med någon som är liknande än själv eller bättre samt 

nedåtgående att jämföra sig med någon som man anser sämre än en själv eller liknande 

än själv (Hui Hui Chua & Chang 2016). 

 

Sociala jämförelseteorin är användbar i min studie, då syftet i undersökningen är att få 

svar på hur unga kvinnor påverkas av träningsbilder på Instagram och om 

träningsbilderna bidrar positivt eller negativt gällande deras hälsa och självbild. Med 

hjälp av teorin ska ämnet studeras hur vida kvinnor påverkas av träningsbilder på 

Instagram beroende på hur bra självbild de har och vilka orsaker det är som gör att unga 

kvinnor påverkas av träningsbilder, om självbilden eller kroppsuppfattningen kan ha 

någon påverkan. Genom att se över detta kan vi se om den sociala jämförelseteorin har 

något samband med om kvinnorna mår bra eller dåligt när det ser en träningsbild samt 

hur det påverkas, om det blir motiverade eller påverkas negativt.  

 

5.2 Självpresentationsteori 

Johansson beskriver hur sociologen Erving Goffman skriver i sin bok ”The presentation 

of self in everyday life” om sin teori om självpresentation, hur individer hanterar hur de 

vill framstå, ansikte mot ansikte eller framför en publik. Goffman menar att varje 

individ styr vad andra personer ska få för intryck utifrån kommunikation. 

Kommunikationen är två delad, verbal eller icke verbal. Goffman jämför det vardagliga 

livet med en teaterföreställning där individen har möjlighet att skådespela och välja 

vilken roll den vill ha. Rollen är anpassad efter normer, ideal och olika sociala 

situationer, individen anpassar därefter sin roll utifrån vilken situation den befinner sig i 

(Johansson 2007). Goffman påstod att personer hade ett ”backstage beteende”, att man 

inte ser arbetet som ligger bakom som kan jämföras med en bild som postas på 

Instagram, där man inte får se ”baksidan” av bilden. Självpresentationen är något som 
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ständigt används på sociala medier, man vill presentera det bästa av sig själv och 

anpassar presentationen efter hur ”man ska vara” (Hui Hui Chua & Chang 2016). 

 

Give expression, give off expression 

Individen har precis som Johansson nämner två olika teckensätt för att sända ut uttryck 

(give expression) eller överföra uttryck (give off expression) enligt Goffman (2014, 12).  

Det första teckensättet är att uttrycka sig med verbala tecken som individen kopplar till 

information som hen lärt sig om tecknen. Det andra teckensättet är aktiviteter, det kan 

exempelvis vara uttryck som symboliserar en individ, som kroppsspråk eller 

ansiktsuttryck. När individen uppger fel teckensätt med vilja verbalt anses det som svek 

och när den uppger fel aktivitet med vilja anses det som hyckleri. Vid sociala medier 

som Instagram är går det sända uttryck eller överföra uttryck, med hjälp av bilder eller 

filmer. Med hjälp av bilder eller filmklipp går det att läsa av aktiviteter som 

ansiktsuttryck och kroppsspråk samt verbalt. 

 

Dramatiskt förverkligande 

Goffman skriver i sin bok ”Jaget och maskerna” att individers framförande inför andra 

människor kan liknas med ett spel och att de bara är personen som gör framförandet 

som kan genomskåda om det är äkta, om inte individen visar annat inför sin publik. På 

det sättet kan den cyniske lura sin publik att hen är pålitlig genom att utstråla det, trots 

att hen inte alls är pålitlig. Under framförandet så är det oavsett vilja, fasaden som blir 

uttrycket. Detta sätt spela inför publiken kallas för dramatiskt förverkligande (Goffman 

2014, 25). Det är lätt att göra denna typen av framförande på Instagram eftersom det 

kan vara svårt att tolka om en person ser ut som den gör vid framförandet av en bild 

eller ett filmklipp, då det är lätt att redigera och göra ändringar som övertygar publiken. 

Ett exempel på det är en bild eller filmklipp på en vältränad kropp, kvinnor kan lätt 

påverkas trots att bilden inte avspeglar hur kroppen egentligen ser ut på riktigt. 

 

Idealisering 

Individer anpassar sig efter sociala situationer, vilka förväntningar som finns i hos 

observatören eller i samhället oavsett om personen vill det eller inte. Individen vill 

framstå så bra som möjligt och framstå bättre än vad den egentligen är, till exempel 

anser vissa att personer som tillhör ”överklassen” att de ska använda ett speciellt språk 

samt sociala koder för att passa in. Ytterligare ett exempel är specifika arbetsroller som 
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advokat, då ska man ibland bete sig eller klä sig på ett visst sätt för att passa in, enligt 

Goffman (2014, 39). På Instagram är det lätt att visa den bästa versionen av sig själv 

och efterlikna en perfekt värld där allt ser ut att vara lyx och lycka, men det är sällan 

den bilden stämmer in på verkligheten. 

 

Självpresentationsteorin är aktuell att studera i min undersökning för att se vilka 

faktorer som är avgörande när det gäller unga kvinnors självpresentation på Instagram, 

gällande träningsbilder. 

 

5.4 Hälsa 

Roger Qvarsell beskriver hälsa mer som ett begrepp som används som en liknelse, 

snarare än en beskrivning för ett naturligt tillstånd. Han menar att ordet hälsa ofta 

förknippas med skönhet och sundhet, om en person ser frisk ut drar många slutsatsen att 

personen har en bra hälsa. Men hur ser en person frisk ut i den bemärkelsen? Troligen 

ser personen frisk ut utifrån aspekterna skönhet och utseende. Reklam bygger ofta på 

hälsa, att de vill sälja en hälsosammare livsstil som till exempel att vissa sängar bidrar 

till en bättre sömn, kläder som är bättre för hälsan, matvaror eller liknande. Men i 

självaverket är det inte varan som förknippas med hälsa utan ofta är det användandet av 

varan som associeras med en hälsosamlivsstil, lycka eller ett sunt liv (Qvarsell & Torell 

2005, 9).  

 

I reklam där hälsan är i fokus och viljan till att köpa hälsa, är hälsoidealet ofta 

förknippat med en känsla av rikedom, ett socialt liv och ett lyckligt liv. För att 

konsumenten ska bli övertygad om att en produkt är hälsosam tar man ibland till andra 

medel, genom auktoriteter. Det kan exempelvis vara en tandläkare som rekommenderar 

en tandkräm. Det ger konsumenten ett större förtroende för produkten och varumärket, 

däremot vet inte konsumenten om det verkligen är en tandläkare men oavsett så ökar 

förtroendet (Qvarsell & Torell 2005, 16–17).  

 

I studien kommer begreppet hälsa att studeras i samband med hur kvinnor påverkas av 

träningsbilder på Instagram och om det bidrar till en bättre eller sämre hälsa i den 

bemärkelsen att de får en sämre hälsa som gör att de mår dåligt, eller att de får en bättre 

hälsa för de blir motiverade till att träna. Det är precis som Qvarsell nämner att hälsa 
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snarare ses som en liknelse och det är själva liknelsen som ska undersökas inte 

begreppet hälsa i sig. 

 

5.5 Självbild och kroppsuppfattning 

En bra eller dålig självbild har tyvärr ofta mycket att göra med individens 

kroppsuppfattning. De börjar redan i ungdomsåren när alla förändringar börjar ske 

exempel som glansig hy och puberteten som kan bidra till ett tidigt kroppsmissnöje. 

Idag vill en stor del av ungdomarna se vältränade ut, för att det har blivit en del av 

idealet. Konsekvenserna av en dålig självbild och kroppsmissnöje kan leda till att man 

tränar, ändrar sin kost eller i värsta fall får ätstörning eller depression (Frisén, 

Holmqvist & Lunde 2014).  

 

Nilsson och Waldemarson (2007) har en teori gällande hur kroppsuppfattningen 

påverkas av media och hur de utvecklar självscheman utifrån hur viktigt eller oviktigt 

utseendet är enligt individen. Självscheman är kognitiva strukturer som individen själv 

skapar, därför ser självschemat olika ut beroende på individ. Självschemat är starkt om 

individen upplever utseendet som viktigt, vilket gör att en person med starkt 

utseendeschema har större risk för att påverkas av ideal och normer i medier. Vilket i 

sin tur kan kopplas till negativitet, att individen starkare påverkas av en negativ 

kroppsuppfattning och negativa tankar kring utseendet. Med hjälp av självscheman kan 

vi lättare få en förståelse för varför vissa individer påverkas av utseenderelaterade media 

mer än andra. (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 53). 

 

Media har ett stort inflytande på hur kvinnors självbild påverkas, i experimentella 

studier med unga kvinnor visade det sig att de fick en negativ kroppsbild och blev 

påverkade av ideal när de använder medier som är inriktade på utseende exempelvis 

”skvallertidningar” enligt Grabe, Ward och Hyde. Det visar samma resultat gällande 

kvinnor som tar del av utseenderelaterad media i vardagliga livet, men det kan även 

bero på att dessa personer redan är fokuserade på sitt utseende enligt teorin med 

självscheman. Modeller som är med i tidningar, tv-program eller liknande påverkar hur 

individen uppfattar sin egen kroppsbild. Om modellen är smal får personen ofta en 

sämre kroppsuppfattning medan om modellen är normalviktig blir kroppsuppfattningen 

mer positiv (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 53–54). 
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För att unga kvinnors självbild och kroppsuppfattnings intryck av media ska minska 

krävs det att de är mediekritiska. I andra länder som USA och England sker stora 

skolsatsningar där projektgrupper håller undervisning på skolor gällande detta för att 

unga ska få medie- och informationskunnighet. I Sverige är sådana skolsatsningar inte 

lika vanliga men däremot finns det liknande projektgrupper som undervisar på skolor 

som bland annat gruppen ”Allt är möjligt”, de undervisar om hur normer och 

kroppsuppfattning framställs i media. Att undervisa om ämnet har visat sig positivt, 

eleverna får en bättre självbild och självkänsla (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, 54–

55). Samtidigt är det ett ämne som är aktuellt på sociala medier som Facebook, 

Instagram och Youtube där man får se exempel på hur bilder kan se ut före samt efter 

redigering med Photoshop eller motsvarande redigeringsprogram. Den informationen 

skrivs det även om på sociala medier och allt fler är medvetna om det, men det är ändå 

lätt att glömma. När en person tittar på en bild på Instagram är inte det första den tänker 

på att bilden är redigerad.  

 

Men för att det ska kunna ske en större förändring gällande hur unga påverkas av media 

behövs det mer än att bara vara mediekritisk och skolundervisning om ämnet. Mycket 

reklam skulle behöva bli otillåten och det skulle krävas stora samhälleliga förändringar 

av ideal, regler kring sociala medier eller liknande, listan kan göras lång, påstår Frisén, 

Holmqvist och Lunde (2014, 55).  

 

6. Metod 

Metod-delen börjar med en introduktion med valet av metod sedan kommer information 

gällande material och urval. Metod avsnittet fokuserar därefter på hur studien gått 

tillväga och hur informationen har bearbetats. Mot slutet diskuteras metoden och en 

reflektion av den kvantitativa metoden för uppsatsen. 

 

6.1 Metodval  

För att välja den metod som är mest passande för studien bör skillnaden mellan 

forskningsmetoderna: kvantitativ metod och kvalitativ metod ses över. En kortfattad 

beskrivningen av skillnaden mellan dessa är att vid en kvantitativ metod läggs det vikt i 

att fastställa kvantiteten vid insamling och analysering av data. Medan en kvalitativ 

metod specificerar sig mer på ord istället för kvantifiering vid insamling och 

analysering av data. En kvantitativ metod är därför mer passande för min studie, än en 
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kvalitativ metod då den forskningsstrategin till viss del är till för att samla in fakta i 

numeriska data genom surveydesign som i denna undersökning består av webbenkäter 

med frågor och svar i textformat (Bryman 2011, 40). Resultatet från 

enkätundersökningen kommer visa en sammanställning av vilka psykologiska aspekter 

Instagram har, om respondenterna påverkas negativt eller positivt av träningsbilder på 

Instagram. Enkätfrågorna är utformade för att kunna se om det finns ett samband mellan 

hur respondenterna påverkas, deras självbild, kroppsuppfattning och Instagram. 

 

En kvantitativ metod med webbenkäter är passande för populationen 16–30 år då många 

unga kvinnor är aktiva användare av både Facebook och Instagram samt använder det 

dagligen, vilket gör det lätt att nå ut till rätt målgrupp genom att dela enkäten på 

Facebook (Svenskarna och internet 2018). Det som använder plattformarna Instagram 

och Facebook är också mer utsatta för utseenderelaterade media enligt Tiggemann och 

Zaccardo (2016). Det känns därför mer rätt att nå ut till min population genom att 

använda mig av sociala medier som min undersökning kopplar till.   

 

Att använda webbenkäter som metod för att få svar på mina frågor, kändes mest tryggt 

för respondenterna då de fick vara anonyma och inte behövde anpassa sina svar efter 

vad de trodde att andra vill höra eller utifrån vad andra skulle få för intryck av deras 

svar. Genom att använda webbenkäter kunde jag nå ut till en stor målgrupp genom olika 

grupper på Facebook för unga kvinnor snabbt och smidigt. Respondenterna behövde 

inte anpassa sig efter en specifik tid eller plats eftersom de kunde svara på enkäterna på 

deras smartphone eller dator, när de hade tid och på vilken plats som helst. Det kan ses 

både som en fördel och en nackdel, fördelen är att enkäten anpassas bättre efter 

respondentens behov, men nackdelen är att respondenten kan besvara enkäten flera 

gånger. Det gick även snabbare för mig att administrera webbenkäter än att utföra olika 

struktureringsintervjuer med x antal personer, då webbenkäter inte är lika tidskrävande. 

Det är ofta lättare att få respondenter som vill svara på en webbenkät än att medverka i 

en intervju då alla inte känner sig bekväma i en intervjusituation. Enkäterna bidrar inte 

heller med någon effekt på hur respondenten ska svara eftersom det är textfrågor 

(Bryman 2011, 228–229).   

  

6.2 Material 

Empirin i uppsatsen bygger på en kvantitativ metod som består av webbenkäter där 
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populationen är unga kvinnor i åldern 16–30 som använder Instagram. Även fakta och 

teorier från vetenskapliga artiklar från tidigare forskning. 

 

6.3 Urval  

Jag har valt att endast rikta mig till kvinnor, trots att även män påverkas av Instagram 

bilder så var jag tvungen att skala av min undersökning och Instagram är en 

kvinnodominerande plattform (Svenskarna och internet, 2018). Enligt Frisén, Holmqvist 

och Lunde (2014, 187–189) är kvinnor även mer missnöjda över kroppen än vad 

männen är. Trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen så blir 

kvinnor fortfarande objektifierade. Vilket kan bidra till att flertalet kvinnor får en dålig 

kroppsuppfattning, bara det att i själva verket bli uppväxt i ett samhälle där man tror att 

kvinnor och män behandlas lika men får en annan upplevelse, kan ha en stor inverkan 

på vad flickor får för kroppsuppfattning i Sverige. Negativ inställning kan det leda till 

att flickorna ser sig själva som objekt men det som kan vara positivt är att det kan finnas 

en större kännedom och normkritik i mer jämställda länder. Därför valde jag att endast 

studera kvinnor i min undersökning eftersom det fortfarande är ett aktuellt ämne att 

kvinnor fortfarande är objektifierade och att de kan ha ett samband till att 

utseendeidealet ser ut som det gör idag, vilket är intressant gällande varför kvinnor 

påverkas av träningsbilder. 

 

Åldern 16–30 år valdes i enlighet med en undersökning av sociala medier från 2018 

som visade att personer i åldern 12–35 år är de som är de mest aktiva användarna på 

Instagram och 16–35 år på Facebook (Svenskarna och internet, 2018). Eftersom jag 

ville dela enkäten på Facebook för att nå ut till populationen på bästa sätt, valdes en 

åldersgrupp som låg mellan de mest aktiva användarna på Facebook och Instagram 

under 2018. Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval eftersom att enkäten delades på 

min egna Facebook och i fyra olika Facebookgrupper. 

 

Enkätfrågorna formulerades med hjälp av tidigare studier inom ämnet hälsa och 

Instagram för att få inspiration samt för att få en bild av hur de gått tillväga i tidigare 

enkätundersökningar. Webbenkäten var anpassad efter de teoretiska utgångspunkterna: 

social jämförelseteori, självpresentationsteori, hälsa och självbild. Exempelvis frågorna 

om användandet av Instagram är aktuellt för alla teorierna. Varför man har Instagram är 

intressant att veta för den sociala jämförelseteorin och självpresentationsteorin, om det 
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handlar om att framvisa sig på ett visst sätt eller om det är för jämförelse av olika slag. 

Även vad hälsan har för koppling till kroppsuppfattning eller träning samt för hur 

självbilden kan ha ett samband till Instagram. 

 

6.4 Bortfall 

Vid en enkätundersökning är det vanligt att det kan bli bortfall, att vissa respondenter 

väljer att inte svara på några frågor i undersökningen (Bryman, 2011). Det var inget 

större bortfall då det endast var åtta av 459 som inte svarade på några av de sista 

frågorna. Däremot nämner Bryman (2011, 232) att det inte alltid behöver betyda 

någonting dåligt, men att det är viktigt att nämna bortfallet och konsekvenserna av det. 

Det interna bortfallet påverkar resultatet då frågorna: ”Om du tränar varför tränar du?”, 

”Lägger du själv upp träningsbilder på Instagram, om så är fallet i vilket syfte?” och 

”Påverkar du av likes eller kommentarer angående träningsbilder du lägger upp?” inte 

kunde räknas med i resultatet för att respondenterna hade missuppfattat frågorna vilket i 

sin tur påverkade svarsfrekvensen. De tre frågorna räknas inte med i resultatet och 

analysen av undersökningen då det interna bortfallet ger ett missvisande resultat. Det 

berodde på en miss vid utskick av enkäterna att alla frågor inte var obligatoriska och 

otydlighet vid utformningen av de frågorna. Då det var första gången som jag utförde en 

enkätundersökning är det lätt att det uppkommer missar.  

 

6.5 Datainsamling  

Enkäten gjordes i Google Docs Forms som är en gratis funktion, i syfte att enkelt kunna 

dela uppsatsen på Facebook med hjälp av en länk. Slutprocessen av enkätsvaren 

underlättades med programmet, då alla svar automatiskt sammanställs i diagram samt 

grafer. Enkäten innehöll 15 slutna frågor med svarsalternativ i textform samt ett 

svarsalternativ med ”övrigt/annat” på ett urval av frågor, där respondenten hade 

möjlighet skriva sitt egna svar som stämde bättre överens. Valet av slutna frågor 

berodde delvis på att enkäten skulle vara så lätt som möjlig att svara på för 

respondenten, för att minska antalet bortfall eftersom många personer sällan orkar svara 

på en enkät med för många öppna frågor där de måste skriva själva. Enkätfrågorna 

utformades utifrån undersökningens syfte, det vill säga inom ämnet hälsa, självbild och 

Instagram. Enkäterna inleddes med frågor gällande Instagram användning, då det var 

intressant att se om Instagram-användandet kunde ha någon koppling till min 

undersökning. Sedan gick frågorna mer in på träning, för att få svar på om kvinnor 
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påverkas av träningsbilder och hur de påverkas, om de som påverkas tränar ofta eller 

inte tränar alls. Avslutningsvis togs ämnena ideal, kroppsuppfattning och självbild upp 

för att se om det fanns något samband mellan personens hälsa samt hur den påverkas av 

träningsbilder. Enkätfrågorna var strukturerade så att svaren skulle vara inom ramen för 

vad studien vill ha svar på, det vill säga om de påverkas av träningsbilder på Instagram 

och hur de iså fall påverkas samt annan grundläggande information som kan ha att göra 

med individens självbild eller hälsa. Frågorna var kopplade till socialjämförelseteori för 

att få reda på om deras kroppsattityd påverkas av träningsbilder på Instagram och om 

det i sin tur har någon koppling till deras självbild eller hälsa. Självjämförelseteorin är 

aktuell för att få reda på sambandet med hur kvinnor jämför sig med träningsbilder och 

Instagram är ett sådant forum där socialjämförelse ofta uppkommer. Eftersom det är lätt 

att jämföra sig med andra personer som liknar en själv på Instagram (Tiggemann & 

Zaccardo 2015), samt att man ofta jämför sig med personer som liknar idealet mer än en 

själv och många bilder på Instagram speglar idealen (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014). 

Självpresentationsteorin var angelägen för att få svar på varför kvinnorna lägger upp 

träningsbilder på Instagram och om de påverkas av träningsbilder på Instagram och om 

det har att göra med att de vill ge ett speciellt intryck av sig själva. Då 

självpresentationsteorin handlar om hur personer styr hur de vill framstå i olika sociala 

situationer, exempelvis Instagram samt att man anpassar sig efter ”hur man ska vara” 

som är angeläget för enkätfrågorna. 

 

Enkäten lades upp på min privata Facebookprofil och skickades till närstående samt 

delades i fyra olika Facebook grupper: Pink room”, ”Girls room”, ”Träning, kost och 

hälsa” samt ”Träning och kost- följ din dröm”. Två av dessa grupper är inriktade endast 

på träning, kost och hälsa vilket är passande till uppsatsens ämne samt två grupper som 

endast är till för kvinnor som är min population. De grupperna var därför lämpliga för 

min studie då urvalet är representativt för populationen som är kvinnor mellan 16–30 år 

som använder Instagram. Svenskarna och Internets (2018) studie visade att personer 

som är 16–30 år använder både Facebook och Instagram dagligen och det var därför 

mycket passande att nå ut till populationen på Facebook då majoriteten använder både 

Facebook och Instagram dagligen. Genom att dela enkäten i fyra olika Facebookgrupper 

blev det lättare för mig att nå ut till min population och nå ut till många samtidigt, men 

även att nå ut till personer som jag inte har anknytning till. I Facebookgrupperna och på 

min Facebook fick slumpmässiga personer möjlighet att svara på enkäten frivilligt och 
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anonymt. När enkäten lades upp på min privata Facebook, delades enkäten vidare av 

vänner, vilket också skapade möjlighet att öka antalet respondenter.  

 

6.6 Analys av data 

Webbenkäterna innehöll 15 frågor kring Instagram användning, träning och 

träningsbilder samt kroppsuppfattning och ideal. Vid mätningen av resultatet användes 

cirkeldiagram som tydliggjorde resultatet från webbenkäterna i procentenheter. Därefter 

analyserades enkätresultatet utifrån den insamlade empirin och teoretiska 

utgångspunkterna, för att se om det fanns ett samband mellan dessa.   

 

6.7 Metoddiskussion och reflektion 

Det hade varit nödvändigt att göra en kombination av både en kvalitativ undersökning 

och en kvantitativ undersökning för att kunna komma närmre respondenterna och få mer 

personliga svar. Dels för att kunna ställa följdfrågor och se ansiktsuttryck samt få en 

bättre inblick av varje enskild person (Bryman 2011, 371). Däremot fanns det bara 

resurser för att utföra en kvantitativ metod, hade jag haft mer tid och utrymme hade jag 

utfört en kombination av båda, kvalitativ metod och kvantitativ metod. Det hade även 

varit intressant att göra en semiotisk analys av träningsbilder på Instagram för att 

undersöka hur unga kvinnor läser av och tolkar bilderna, vad det är i bilderna som gör 

att kvinnorna påverkas på ett visst sätt. Men undersökningen kommer endast att bestå av 

en kvantitativ metod för att nå bästa möjliga resultat genom att samla in data från 

webbenkäter och analysera data från webbenkäter. 

 

Nackdelen med att ha webbenkäter som metod i min undersökning, är att 

respondenterna inte kunde ställa frågor om de hade några funderingar och att det inte 

gick att ställa följdfrågor på respondenternas svar. Vid en strukturerad intervju hade det 

gått att samla tilläggsinformation om platsen eller personen men vid webbenkäter går 

man miste om kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det var därför otroligt viktigt att 

enkätfrågorna var välutformade och lättförståeliga, eftersom respondenterna inte hade 

möjlighet att ställa frågor om det inte förstod en fråga eller ett ord. Jag valde att göra 

kortfattade frågor och svar, det vill säga slutna frågor genom att använda enkla 

formuleringar för att alla skulle förstå innebörden i frågorna samt svarsalternativen. 

Enkätfrågorna var alltså anpassade efter webbenkäter och därav var inte enkätfrågorna 

lika utvecklade med öppna frågor, vilket hade varit passande för en personlig intervju. 
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Däremot gällde det inte alla enkätfrågor, några av frågorna var mer öppna och 

respondenten kunde svara med övrigt/annat exempelvis som frågan ”Varför använder 

du Instagram?”. Det kunde inte heller vara för stort urval av frågor då många hade 

tappat intresset av för mycket text, men hade det varit en strukturerad intervju istället 

hade det gått att ställa fler intervjufrågor utan risk att förlora intresset (Bryman 2011, 

229–230). Nackdelen med bekvämlighetsurval är att det inte går att generalisera då det 

inte går att veta vilken population som stickprovet är betecknande för (Bryman 2011, 

194). Frågeformuläret innehöll tre frågor som missuppfattades av respondenterna, dessa 

tre frågor hade behövts bearbetats ytterligare för att bli ännu tydligare så att 

respondenterna skulle förstå. Det hade underlättat om det hade varit fler författare till 

frågeformuläret, för att få fler infallsvinklar. Nackdelen med analysen var att det inte 

gick att generalisera svaren för att se vilken grupp av kvinnor som hade svarat på de 

olika frågorna.       

  

7. Metodologiska kvalitén  

För att bedöma den metodologiska kvalitén i uppsatsen behöver undersökningens 

reliabilitet och validitet ses över.  

 

7.1 Reliabilitet och validitet 
 

Internbedömarreliabilitet är likheten mellan respondenternas svar i en undersökning 

(Bryman 2011, 160–161). Vid min enkätundersökning var det viktigt att kategorisera 

svaren så de skulle stämma så väl in på respondentens som möjligt och att tolkningen 

inte skulle bli för liten, det vill säga att vissa svar/vinklar sorteras bort, för att svaren ska 

överensstämma. Därför fanns kategorin ”annat/blandat” med i vissa av enkätfrågorna 

där det krävdes att respondenten skulle ha möjligheten att skriva ett eget svar på 

exempelvis frågan ”varför har du Instagram?”. 30 respondenter hade missuppfattat 

frågan gällande ”Om du tränar, varför tränar du?” vilket gjorde att det inte gick att räkna 

med resultatet då flertalet hade svarat trots att de inte tränar, eftersom de förmodligen 

tolkade frågan fel. Det uppstod missförstånd i ytterligare två frågor i enkäten, ”Påverkas 

du av ”likes” eller kommentarer angående träningsbilder du lägger upp?” där flertalet 

svarade trots att de inte lägger upp träningsbilder. Även på följdfrågan ”Om du påverkas 

av ovanstående fråga, hur ofta tänker du på kommentarerna du får på bilderna?” 

eftersom flertalet svarade trots att de inte lägger upp träningsbilder. Resultatet från 
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dessa tre frågor gick inte att räkna med i resultatet för undersökningen eftersom det inte 

är reliabelt.  

Enligt Bryman (2011, 50–51) handlar validiteten om huruvida undersökningen 

överensstämmer med det man har mätt med det man ville mäta i undersökningen. För 

att bevisa att min undersökning är valid kommer det att tas upp olika typer av validitet 

som styrker för mitt syfte och mina frågeställningar.  

Mätningsvaliditet är att måttet man vill mäta på ett begrepp ska stämma överens med 

dess innebörd (Bryman 2011, 50). Undersökningen är mätningsvalid då det lades stor 

vikt på enkätfrågorna, att det var välutformade och de frågor som krävdes för att få den 

information som behövdes för studien. Frågeformuläret bearbetades ett flertal gånger 

för att kunna uppnå bästa möjliga resultat. Enkätfrågorna besvarar frågeställningarna: 

Hur medverkar träningsbilder på Instagram till unga kvinnors hälsa och självbild utifrån 

deras egna tankar och attityder? Hur ser unga kvinnor på sitt Instagram-användande 

gällande positiva eller negativa aspekter angående hälsa och självbild?  

Utifrån begreppen Instagram, träning, självbild och kroppsuppfattning. Enkätresultatet 

visade vilken inverkan träningsbilder har på unga kvinnor bland annat att de mår dåligt 

när de ser en träningsbild, vilket beror på den sociala jämförelseteorin och 

självpresentationsteorin.  

Internvaliditet handlar om kausalitet, ifall det går att lita på orsaksförhållandena och 

effekterna av dem (Bryman 2011, 50). Eftersom det endast var webbenkäter och inga 

intervjuer så har inte respondenterna utsatts för påverkan från frågeställaren angående 

hur de ska svara på frågorna i enkäten. Frågorna har utformats för att respondenterna 

inte ska känna sig påverkade att svara på ett visst sätt, då frågorna inte är subjektiva och 

ledande som exempelvis frågan ”Hur mår du när du ser en träningsbild?”.  

Externvaliditet är att urvalet påverkar hur resultatet i undersökningen blir. (Bryman 

2011, 51). Undersökningen har en externvaliditet för åldern var väldigt jämn fördelad 

bland respondenterna och det var även ett stort urval då enkäten lades upp i fyra olika 

Facebookgrupper samt på min privata Facebook. Det gjorde att enkäten nådde ut till 

flera olika grupper av kvinnor. 

Ekologiskvaliditet är hur svaren anpassas utifrån i vilken social miljö de besvaras som i 

sin tur påverkar validiteten (Bryman 2011, 51). Enkäterna besvarades över webb, vilket 

gjorde att respondenterna kunde besvara enkäten i en bekväm och trygg miljö. 
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Dessutom var det större chans att respondenterna vågade vara ärliga när alla svaren 

även var anonyma, vilket stärker den ekologiska validiteten för undersökningen. 

Nackdelen med att enkäterna besvaras över webb är att jag inte vet vem personen 

bakom enkäten är och om det stämmer att personen är mellan 16–30 år samt kvinna. 

Däremot nådde enkäten ut till flertalet grupper av kvinnor vilket inte hade varit möjligt i 

samma utsträckning vid exempelvis en personlig intervju. 

Eftersom att studien går ut på att få fram hur kvinnor påverkas av bilder på Instagram 

hade det stärkt validiteten ytterligare om jag hade gjort en personlig intervju med ett 

antal unga kvinnor i åldern 16–30 år. I intervjun hade jag hade kunnat ställa liknande 

frågor som jag ställt i enkäten och se med vilken frekvens deras svar hade blivit för att 

veta säkert att min studie är konvergent valid (Bryman 2011, 163).  

8. Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer resultatet från enkäterna att redovisas och analyseras utifrån 

Festingers social jämförelseteori och Goffmans självpresentationsteori. De teoretiska 

utgångspunkterna; hälsa, kvinnoidealet idag, självbild och hälsotrender på sociala 

medier kommer att tas upp i samband med teorierna och resultatet från enkäterna. 

Resultatet är uppdelat i tre delar: Instagram-användning, träning och träningsbilder på 

Instagram samt kroppsbild och ideal, för att tydliggöra resultatet från 

enkätundersökningen. 

 

8.1 Resultat från enkätundersökning 

Enkätundersökningen fick totalt 459 svar med ett internt bortfall som redovisas vid 

varje fråga. Resultatet kommer att skrivas i skriftlig form och redovisas i cirkeldiagram 

för att tydliggöra svaren. Bryman (2011) framhäver att användning av diagram är 

vanligt när man vill redovisa kvantitativa data och att det är en fördel då det ofta är lätta 

att läsa av och begripa. Cirkeldiagrammet visar hur stor andel i procent som svarat på 

varje svarsalternativ i relation till hela stickprovet. Resultatet är skrivet utifrån 

enkätsvaren som är baserade på kvinnors egna tankar och attityder gällande hur de 

påverkas av träningsbilder och Instagram-användandet.  

 

Åldern delades upp i fyra olika delar, totalt svarade 457 kvinnor och åldern på 

respondenterna var väldigt jämn fördelad, men det var flest kvinnor i åldern 16-18år. 
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Enkäten inleddes med frågan om ålder och bakgrundsinformation om Instagram-

användning. Det var ett internt bortfall på två individer. 

 

8.2 Instagram-användning 

Kommande frågor är till för att få bakgrundsinformation gällande Instagram-

användandet hos respondenterna, hur ofta de är inloggade på Instagram, hur många 

timmar de ägnar åt Instagram och varför de använder Instagram samt om de blir 

stressade när de inte använder Instagram. Eftersom utseende relaterade medier har visat 

sig vara en av anledningar till att unga kvinnor får en negativare kroppsuppfattning, 

kanske kan man se ett samband mellan antalet som använder Instagram och antalet som 

blir negativt påverkade av träningsbilder på Instagram.  

 

Majoriteten av kvinnorna (95 procent) är inloggade på Instagram varje dag. Vilket 

stämde överens med Svenskarna och Internets årliga studie som även den visade att 

unga kvinnor mellan 12–35 år är aktiva användare av Instagram och använder det 

dagligen (Svenskarna och Internet 2018). Resterande (4 procent) är inloggade på 

Instagram ett par gånger i veckan, 1 procent ett par gånger i månaden och 1 procent 

använder Instagram mer sällan. På denna fråga var det tre interna bortfall. 
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70 procent av respondenterna använder Instagram sammanlagt 1–2 timmar på en dag. 

24 procent använder Instagram sammanlagt 3–4 timmar på en dag och 3 procent 

använder Instagram sammanlagt 5–6 timmar på en dag samt 1 procent använder 

Instagram mer än 7 timmar sammanlagt på en dag. 3 procent använder inte Instagram 

alls under en dag. På denna fråga var det ett internt bortfall på två individer. Det betyder 

att majoriteten av kvinnorna lägger 1–2 timmar av sin dag på Instagram, 1–2 timmar 

som eventuellt ägnas åt att jämföra och granska bilder, en stor del av bilderna speglar 

det kvinnliga idealet med smala och tunna kvinnor (Perloff 2014). 

 

 

Ungefär hälften av respondenterna (46 procent) har Instagram för att fördriva tiden och 

24 procent använder det för vänskap samt 15 procent använder det för inspiration. 

Resterande (3,9 procent) gör det för informationshämtning och (4 procent) för 

motivation samt (12 procent) av andra anledningar eller att alla alternativen stämde in.  
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Nästan hälften (45 procent) av respondenterna svarar att de inte vet om det blir stressade 

när de inte kollar Instagram och att de inte tänkt på det. Medan 37 procent inte tycker 

det är viktigt och inte blir stressade medan 18 procent är rädda för att missa något när 

det inte kollar. Tre kvinnor svarar inte på frågan och faller därför under internt bortfall.  

 
 

8.3 Träning och träningsbilder på Instagram 

Vidare frågor tar upp ämnet träning och träningsbilder på Instagram. Frågor gällande 

om respondenterna tränar idag och hur ofta, varför de tränar, om kroppsattityden 

påverkas av träningsbilder på Instagram, hur de mår när de ser en träningsbild, om de 

lägger upp träningsbilder och vad syftet är med det. Slutligen ställs frågor till de som 

lägger upp träningsbilder, om de påverkas av likes eller kommentarer på 

träningsbilderna de lägger upp samt hur ofta de tänker på kommentarerna som de får.  

Det är väldigt jämnt fördelat mellan antalet som tränar 1–2 gånger i veckan och inte 

tränar alls. 30 procent tränar inte alls och 29 procent tränar 1–2 gånger i veckan samt 27 

procent tränar 3–4 gånger i veckan. Det var inte så vanligt bland kvinnorna att träna 5–6 
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gånger i veckan, det var endast 15 procent. Fyra personer har inte svarat på frågan, 

därför blir det ett internt bortfall. Ungefär en tredje del av respondenterna tränar alltså 

inte alls.  

Nästan hälften (44 procent) av kvinnorna som tränar gör det för att vara hälsosamma 

och 32 procent tränar för att gå ner i vikt. 9 procent tränar i tävlingssyfte och resterande 

(14 procent) tränar av andra anledningar. Här ser vi ett bortfall på 108 individer, dessa 

individer tränar förmodligen inte och har därför inte svarat på frågan, eftersom frågan 

endast är riktad till kvinnor som tränar. Om vi tittar på tidigare fråga, tränade inte 134 

personer men bortfallet är på 108 personer. Däremot var det bara 455 som svarade på 

tidigare fråga och på denna 351. Bortfallet beräknat från tidigare fråga faller då på 104 

personer. Några svarade på övrigt att det inte tränar exempelvis ”tränar inte på grund av 

graviditet” och ”tränar inte just nu”. 30 personer av de som inte tränade har alltså svarat 

på denna fråga trots att frågan endast var riktad till de som tränar. Några av dessa 30 

respondenter har förmodligen missuppfattat frågan och tror att frågan är anpassad till 

när man tränar, varför tränar man då? Det vill säga rent generellt gällande träning. 

Därför är det svårt att bedöma resultatet på den här frågan eftersom det uppstår en 

felmarginal som gör det svårt att avgöra vad personerna som inte tränar har svarat på 

frågan.  
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Mer än hälften (55 procent) av kvinnornas kroppsattityd påverkas negativt av 

träningsbilder på Instagram och 19 procent påverkas positivt samt 15 procent påverkas 

inte alls. 10 procent vet inte om deras kroppsattityd påverkas. Fyra individer har inte 

svarat på frågan gällande kroppsattityd. Varför det påverkas av bilderna kan bero på den 

social jämförelseteorin. En negativ kroppsattityd har ofta att göra med att personen 

jämför sig själv med bilderna, på Instagram är det otroligt lätt att jämföra sig med andra, 

eftersom det hela tiden är tillgängligt för jämförelse. Bilderna som delas på Instagram är 

ofta redigerade vilket innebär att personen jämför sig med något som kan vara helt 

omöjligt att uppnå utan redigering. Jämförelsen på Instagram leder sällan till annat än 

kroppsmissnöje samt en sämre kroppsuppfattning. Att man inte vet om ens attityd eller 

tankar gällande bilderna kan bero på att man inte är medveten om den sociala 

jämförelsen som man gör och vad det har för påverkan på en. De vars kroppsattityd inte 

påverkas av träningsbilder på Instagram lägger med stor sannolikhet inte någon vikt i 

utseendet eller att följa idealet eftersom de som överlag fokuserar mycket på utseende 

oftast påverkas mer av utseenderelaterade bilder på sociala medier (Tiggemann & 

Zaccardo 2016). 

Resultatet visar att 95 procent använder Instagram och 55 procent påverkas negativt, 

alltså finns det ett samband med att användandet av Instagram kan påverka kvinnornas 

kroppsattityd negativt.  
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37 procent mår dåligt när de ser en träningsbild på Instagram, för de jämför sig själva 

med bilden och 22 procent mår dåligt för att de inte tränar och känner att de borde. 

Medan 24 procent får motsatt effekt och blir motiverade samt vill träna. 12 procent av 

kvinnorna bryr sig inte och 6 procent av kvinnorna svarade annat. Här är det ett bortfall 

på fyra individer. Flest respondenter svarade att de mår dåligt för att de jämför sig själva 

när de ser en träningsbild, precis som Tiggemann och Zaccardo (2015) nämner skapar 

den sociala jämförelsen oftast en sämre kroppsuppfattning och i detta fall 

kroppsuppfattningen av att en större del av kvinnorna jämför sin kropp med personen. 

På Instagram är det dessutom lätt att hitta likheter i sig själv med personen på bilden 

jämfört med en modell i en reklam. Ofta har individen även en större del av sin 

vänskapskrets på Instagram som är ytterligare ett sätt att jämföra sig med någon som är 

lik en själv (Hui Hui Chua & Chang 2015). De som blir motiverade till att träna kanske 

fokuserar på annat än utseendet eller inte lägger någon vikt i det alls. 22 procent av 

kvinnorna mår dåligt för att det inte tränar och känner att det borde när det ser en bild, 

det är förmodligen för att de gör en social jämförelse och den sociala jämförelsen skapar 

en press att de måste träna för att de ska vara lika bra (Hui Hui Chua & Chang 2016). 

Sammanlagt 59 procent av kvinnorna mår dåligt när de ser en träningsbild och 55 

procent påverkas negativt av träningsbilder på Instagram, vilket betyder att måendet har 

ett avgörande för att kvinnorna påverkas negativt.  
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87 procent av kvinnorna som svarade på enkäten lägger inte upp träningsbilder på 

Instagram. 6 procent lägger upp bilderna för bekräftelse och 4 procent för att ge tips 

samt råd till andra träningsintresserade. 3 procent av kvinnorna svarade annat. Här är 

det ett bortfall på åtta individer, kanske kan det ha att göra med att frågan är längre ner 

på enkäten och några av respondenterna inte orkade svara på fler frågor. Det är väldigt 

liten del av kvinnorna som lägger upp träningsbilder på Instagram, endast 6 procent 

lägger upp bilder för bekräftelse, personerna gör det med stor sannolikhet för 

självpresentation. För att de vill visa upp den bästa bilden av sig själva på Instagram, 

sällan lägger man upp en bild som man inte är nöjd över. De vill kanske även vill visa 

att de är duktiga och hälsosamma eftersom det tränar eller så vill de ha en anledning till 

att visa upp sig på Instagram (Hui Hui Chua & Chang 2016). Resultatet visar att de 10 

procent som lägger upp träningsbilder på Instagram gör det främst för att få bekräftelse. 
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58 procent av de som lägger upp träningsbilder påverkas inte av ”likes” eller 

kommentarer på deras träningsbilder. 18 procent påverkas positivt varav 9 procent 

påverkas negativt. Medan 15 procent inte lägger upp bilder eller annat. På den här 

frågan ser vi ett stort bortfall vilket även här beror på att frågan endast är riktad till 

kvinnor som lägger upp träningsbilder, några av de som inte lägger upp träningsbilder 

har därför inte svarat. Flera har svarat på frågan trots att det inte skulle genom att svara 

”annat” att de inte lägger upp bilder. På föregående fråga så svarade 390 personer att de 

inte lägger upp träningsbilder på Instagram och 61 personer att de lägger upp. Eftersom 

den här frågan endast är riktad till de som lägger upp träningsbilder på Instagram 

stämmer inte antalet respondenter med svarsfrekvensen överens då fler än 61 personer 

svarat på frågan, det har troligen missuppfattat att frågan inte var riktad till endast de 

som lägger upp träningsbilder. Resultatet på frågan går därför inte att mäta då flertalet 

har missförstått frågan. 

 

48 procent av kvinnorna som lägger upp träningsbilder på Instagram tänker aldrig på 

kommentarerna och 22 procent tänker sällan på kommentarerna. 21 procent tänker ofta 

på kommentarerna och 9 procent tänker mycket ofta på kommentarerna. Återigen ett 

internt bortfall på 221 individer som inte lägger upp träningsbilder och därav inte svarat 

på frågan då den endast vänder sig till de som lägger upp träningsbilder på Instagram. 

Totalt kan vi alltså se att cirka 238 individer har svarat på frågan men det stämmer inte 

överens med resultatet från frågan ”Lägger du själv upp träningsbilder på Instagram? 

Om så är fallet i vilket syfte?”. Eftersom svarsantalet låg på 61 personer som lägger upp 

träningsbilder och då borde endast dessa 61 personer svarat på denna fråga. Dessvärre 
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går det inte att räkna med resultatet på denna fråga heller då det är en följdfråga på 

tidigare fråga som missuppfattades. 

 
8.4 Kroppsuppfattning och ideal 

Enkäten avslutar med frågor gällande kroppsuppfattning och ideal, om deras tankar och 

attityder kring hur nöjda kvinnorna är över sin kropp, om de har en bra självbild samt 

slutligen om de är viktigt för dem att leva upp till deras ideal. 

 

Ungefär hälften av kvinnorna är ganska nöjda (42 procent) eller inte nöjda (41 procent) 

med sin kropp. 13 procent är nöjda och väldigt få kvinnor i min undersökning var 

väldigt nöjda med sin kropp endast 4 procent. Det interna bortfallet var sju individer. 

Varför en stor del av kvinnorna inte är väldigt nöjda med sin kropp eller nöjda kan bero 

på hur idealen ser ut idag och hur stor kroppshets det är kring hur kvinnor ska se ut. 

Tidigare visade resultatet att 94 procent använder Instagram varje dag, alltså ägnar 

många kvinnor tid på att titta på bilder eller filmer på andra kvinnor och jämföra sig 

med dem och desto mer tid som ägnas åt utseenderelaterade medier desto mer påverkas 

kroppsuppfattningen (Tiggemann, Zaccardo 2015). Självschemat har också påverkan 

om utseendeschemat är starkt ser individen utseendet som viktigt och har en större risk 

för att bli påverkad av utseenderelaterad media, det kan leda till att individen inte är 

nöjd över sin kropp på grund av utseendet är så pass viktigt (Frisén, Holmqvist & Lunde 

2014). Resultatet visar att sammanlagt 83 procent inte är helt nöjda med deras kropp, 

vilket är ungefär lika många som antalet som använder Instagram 95 procent alltså finns 

det ett samband mellan användning av Instagram och hur missnöjd man är med sin 

kropp. 
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43 procent av respondenterna har inte en bra självbild men 35 procent har en bra 

självbild och 22 procent vet inte. Det var ett internt bortfall på fem individer.  

Frisén, Holmqvist och Lunde (2014) påstår att en självbild ofta hör ihop med en dålig 

kroppsuppfattning, på tidigare fråga svarade 41 procent att det inte är nöjda över deras 

kropp och 43 procent svarar att det har en dålig självbild. Resultatet i enkäten visar 

alltså att de flesta som hade en dålig självbild även inte är nöjda över deras kroppar. En 

sämre självbild och negativ kroppsuppfattning har visat sig från tidigare studie ha ett 

samband med om man använder mycket utseenderelaterad media i vardagliga livet 

(Frisén, Holmqvist & Lunde 2014). Resultatet från undersökningen visar att 70 procent 

av kvinnorna använder Instagram 1–2 timmar varje dag samt 95 procent använder 

Instagram varje dag, alltså har den dagliga användningen en inverkan på kvinnornas 

självbild samt kroppsuppfattning. 

53 procent av kvinnorna svarade att det är viktigt att leva upp till deras ideal och 18 

procent tycker det är mycket viktigt. 17 procent anser det inte så viktigt. Endast 11 

procent av respondenterna har inga ideal samt ett internt bortfall på åtta individer. Att 
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mer än hälften av kvinnorna tycker det är viktigt att leva upp till sina ideal kan ha ett 

samband med att kvinnor sedan en lång tid tillbaka fått lära sig vara och agera på ett 

visst sätt. Det kan ha även ha en påverkan i hur många ideal speglas på Instagram idag 

det är inte lätt att kunna följa allihop, du ska vara rätt form av smal, synliga muskler, 

stora bröst, stor rumpa och så vidare. Instagram gör det också möjligt att redigera bilder 

och filmklipp vilket gör att kvinnor följer ideal som är omöjliga att uppnå utan 

redigering. Alla dessa ideal som visas på sociala medier och massmedier gör att många 

kvinnor anser det som viktigt att följa ideal oavsett om det är ens egna ideal eller om det 

är ideal som är formade efter samhället just för att passa in i normen (Frisén, Holmqvist 

& Lunde 2014).

 

9. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet och analysen att diskuteras och sammanställas utifrån 

insamlad empiri. 

 

9.1 Diskussion  

Syftet med studien var att studera hur unga kvinnor mellan 16–30 års egna tankar 

gällande hur deras hälsa påverkas av träningsbilder på den sociala plattformen 

Instagram, vad träningsbilderna ger för inverkan på unga kvinnor som i sin tur kan ha 

att göra med individens hälsa och självbild.  

 

Resultatet från enkätundersökningen stämde överens med Svenskarna och Internets 

studie (2018) att bland kvinnorna 16–30 år använder 95 procent Instagram varje dag och 

70 procent ägnar 1–2 timmar till Instagram sammanlagt på en dag. Resultatet var inte 

särskilt chockerande då unga kvinnor är aktiva användare av sociala medier och inte 
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minst Instagram. Enligt Svenskarna och Internet så används de sociala medierna allt 

mer och det dagliga användandet ökar (2018).  

 

Totalt sett tränar de flesta av kvinnorna och det var vanligast att träna mellan 1–2 

gånger i veckan samt 3–4 gånger i veckan. Endast en tredje del av kvinnorna tränar inte, 

vilket inte var förvånande eftersom det idag är väldigt vanligt att motionera och röra på 

sig.  

 

55 procent av kvinnorna svarade att deras kroppsbild påverkas negativt av 

träningsbilder på Instagram och totalt 58 procent mår dåligt av att se träningsbilder på 

Instagram, på grund av social jämförelse eller att de känner sig dåliga för att de inte 

tränar. Eftersom i stort sett alla kvinnor använder Instagram varje dag så får det varje 

dag ta del av utseenderelaterad media som visar kvinnor i bikini eller liknande bilderna 

som väldigt sällan inte är redigerade med filter eller andra redigeringar. Frisén, 

Holmqvist, Lunde (2014) skriver att experimentella studier har bevisat att kvinnor som 

tar del av utseenderelaterade medier får en mer negativ kroppsbild och blev mer 

påverkade av ideal. Kvinnornas kroppsschema spelar roll för hur de tolkar bilderna, har 

de ett starkt kroppschema så är det större risk att de påverkas negativt av 

träningsbilderna än om de har ett svagt kroppschema. Vilket även stämmer in på 

resultatet då mer än hälften av kvinnornas kroppsbild påverkas negativt av 

träningsbilder och att de jämför sig själva med bilderna. I Tiggemann och Zaccardos 

(2016) undersökning med fitnessbilder på Instagram framgick det att flera av 

fitnessbilderna var utseenderelaterade med smala kroppar och med fokus på vissa 

kroppsdelar. I studien påstod flera att de jämförde sig med bilderna, vilket verkar vara 

vanligt förekommande. Den sociala jämförelsen som kvinnorna gör av träningsbilder på 

Instagram är negativ och många kvinnor mår dåligt av att se träningsbilder, men varför 

har de Instagram? Enligt kvinnorna i undersökningen hade de flesta Instagram för att 

fördriva tiden. Då kan vi dra slutsatsen att det inte är särskilt konstigt att flertalet 

kvinnor har en dålig kroppsuppfattning om de hela tiden jämför sig själv med andra. 

Dessutom är de inloggade på Instagram varje dag, i snitt 1–2 timmar per dag, det är 

otroligt mycket tid som kan användas till en social jämförelse. Sambandet mellan att de 

påverkas negativt av en träningsbild och mår dåligt visar på måendet spelar en stor roll 

över hur kvinnorna påverkas av träningsbilder.  
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Nästan inga kvinnor lägger upp träningsbilder på Instagram, endast en liten del gör det 

för bekräftelse eller för att ge tips och råd. Det har med självpresentationen att göra, de 

vill visa upp den bästa bilden av de själva, visa att de är duktiga som tränar och få 

bekräftelse på det. Det kan även bero på den sociala jämförelsen, att kvinnor inte vill 

lägga upp en träningsbild för de jämför sig själv med andra och hela tiden känner en 

press till att de måste vara bättre samt att de inte duger som det är (Hui Hui Chua & 

Chang 2016). Kanske kan det även bero på att det är så pass många som mår dåligt av 

att se träningsbilder, vilket gör att de inte vill lägga upp sådana bilder själva? Medan de 

som blir motiverade av träningsbilder, själva lägger upp för att motivera andra eller som 

en anledning att få visa upp den bästa sidan av sig själv. Eller så vill de inte visa den 

självpresentationen av sig själva, då vissa vill framstå på ett visst sätt på sociala medier 

och anpassar sig utifrån hur ”man ska vara”. I vissa kvinnliga grupper kanske det är 

otrolig hets kring träning och genom att leva upp till de, lägger de upp träningsbilder för 

att framstå som hurtiga och duktiga trots att de kanske inte ens tränar, men de lägger 

upp bilderna för att passa in (Goffman 2014). 

 

82 procent av kvinnorna är ganska nöjda över sin kropp eller inte nöjda, väldigt få är 

nöjda över sin kropp och ytterst ett fåtal var väldigt nöjda. Det är ledsamt att så många 

kvinnor är missnöjda över sina kroppar. Men tyvärr har det nog en stor del att göra med 

hur idealet ser ut idag, att det finns flera olika krav på kvinnan ska se ut. För att följa 

idealet ska man vara smal på rätt sätt, se ung ut, sexig och frisk (Frisén, Holmqvist & 

Lunde 2014). Dessutom är det en stor del av kvinnorna som blir negativt påverkade av 

träningsbilder och den sociala jämförelsen som görs med jämna, som leder till att de får 

en sämre kroppsuppfattning och kroppsbild. Eftersom kroppsuppfattningen och 

självbilden ofta hör ihop är det intressant att se sambandet mellan hur bra självbild 

kvinnorna har och hur nöjda det är över deras kropp. Svarssiffran var väldigt lik mellan 

de som inte är nöjda över deras kropp 41 procent jämfört med de som har en dålig 

självbild 43 procent, det skiljer endast 2 ynka procent. Vilket resulterar i att ungefär 

hälften av kvinnorna inte är nöjda med deras kropp och har en dålig självbild. Mer än 

hälften av kvinnorna tycker att det är viktigt att leva upp till sina ideal, kanske influerar 

deras ideal ifrån de ideal som präglas på bland annat Instagram. Användandet av 

Instagram kan ha en stor medverkan på hur viktigt idealen anses både medvetet eller 

omedvetet då man ser idealen varje dag på sociala medier och massmedier, kan man 

påverkas undermedvetet (Frisén, Holmqvist & Lunde).   
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9.2 Slutsats 

Utifrån frågeställningarna ”Hur medverkar träningsbilder på Instagram till unga 

kvinnors hälsa och självbild utifrån deras egna tankar och attityder?” och ”Hur ser unga 

kvinnor på sitt Instagram-användandet gällande positiva eller negativa aspekter 

angående hälsa och självbild?” kommer en slutsats av resultatet från studien att 

bearbetas. Frågan är om frågeställningarna och syftet i studien har besvarats genom 

enkätundersökningen och den insamlade empirin. 

 

Resultatet från unga kvinnors egna tankar och attityder, visar att unga kvinnors hälsa 

och självbild påverkas av träningsbilder på Instagram samt att i stort sätt alla kvinnor 

mellan 16–30 år använder Instagram varje dag. Användandet av Instagram hade ett 

samband då lite mer än hälften påverkas negativt av träningsbilder på Instagram och den 

dagliga användningen hade även ett samband med dålig självbild samt 

kroppsuppfattning. Det var inte alls vanligt att lägga upp träningsbilder bland 

kvinnorna, det kan bero på att det var så många av kvinnorna som påverkades negativt 

av träningsbilder och mådde dåligt när de ser träningsbilder. Dessutom hade den sociala 

jämförelsen och självpresentationen en påverkan till varför kvinnor inte lägger upp 

träningsbilder. Träningsbilderna bidrar främst till negativitet då flera av kvinnorna gör 

en social jämförelse med sig själva och bilderna vilket ledde till att flera av kvinnorna 

mådde dåligt av att se träningsbilder. Självpresentationen hade även betydelse för hur 

kvinnorna kände sig när de såg en träningsbild, då de kände sig sämre än personen som 

tränade om de själva inte tränar för att de kände att de borde och att de mår dåligt. De 

har mycket att göra med att de får se bilder där personerna visar upp det bästa av sig 

själva, vilket gör att personen bara får se en bild av det, hur vet de ifall det är en gammal 

bild eller film som de ser? En ytterst liten del av kvinnorna blev motiverade av 

träningsbilder. Många av kvinnorna var inte nöjda över sin kropp och hade en dålig 

självbild vilket också hade ett samband till varandra. Mer än hälften av kvinnorna ansåg 

det som viktigt att leva upp till deras ideal. Studien bevisar alltså att träningsbilder på 

Instagram har en stor medverkan för många kvinnors tankar och attityder för deras hälsa 

och självbild samt deras kroppsuppfattning. 
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10. Förslag på fortsatt forskning 

För att stärka studien ytterligare skulle undersökningen kunna utföras ytterligare en 

gång då tre av 15 frågor behövdes tas bort från resultatet, på grund av att respondenterna 

hade missuppfattat de frågorna. Frågeformuläret skulle behöva utökas med ytterligare 

frågor för att få en fördjupning och förtydligas för att resultatet ska bli så reliabelt och 

valid som möjligt. Med det menas att det hade varit aktuellt att göra en personlig 

intervju med ett antal kvinnor. För fortsatt forskning hade en semiotisk analys varit 

angelägen för att analysera vad det är i träningsbilderna som har en påverkan på unga 

kvinnor, vilka negativa aspekter och vilka positiva effekter som finns i bilderna. 

Ytterligare en enkätstudie med en mindre population skulle vara intressant, exempelvis 

med flickor i gymnasieåldern 15–19 år, för att se om dessa flickor påverkas mer av 

träningsbilder på Instagram än unga kvinnor mellan 16–30 år. 
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Bilaga 1, frågeformulär 

Till enkätfrågorna skrevs en inledning som innehöll information om författaren bakom 

enkätundersökningen och syftet med undersökningen samt viktig information för att 

kunna utföra undersökningen. Det informerades om att enkäten endast är riktad för unga 

kvinnor mellan 16 och 30 år samt att alla svar är anonyma. Den informationen stod även 

med i varje inlägg där länken delades för att tydliggöra att endast kvinnor 16–30 år 

skulle besvara enkäten. En inledning på enkäten var nödvändig för att ge respondenten 

en inblick i vad enkätundersökning handlade om och var syftet var. 

 

1. Hur gammal är du? 

-16-18 år 

-19-21 år 

-22-24 år 

-25-30 år 

 

2. Hur ofta är du inloggad på Instagram? 

-Varje dag 

-Ett par gånger i veckan 

-Ett par gånger i månaden 

-Mer sällan 

 

3. Hur många gånger kollar du Instagram sammanlagt på en dag? 

-Inte alls 

-1-2 tim 

-3-4 tim 

-5-6 tim 

-mer än 7 tim 

 

4. Varför har du Instagram? 

-Vänskap 

-Tidsfördriv 

-Informationsinhämtning 

-Motivation 
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-Inspiration 

-Övrigt/annat 

 

5. Blir du stressad när du inte kollar Instagram? 

-Nej det är inte viktigt för mig 

-Ja jag är rädd för att missa något 

-Vet inte, jag har inte tänkt på det 

 

6. Tränar du idag iså fall hur ofta? 

-Nej 

-Ja, 1–2 ggr i veckan 

-Ja, 3-4 ggr i veckan 

-Ja, 5-6 ggr i veckan 

 

7. Om du tränar, varför tränar du? 

-För att jag vill vara hälsosam 

-För att jag vill gå ner i vikt 

-I rehabiliteringssyfte 

-För jag vill vara en i ”gänget” 

-I tävlingssyfte 

-Övrigt/annat 

 

8. Påverkas din kroppsattityd av träningsbilder på Instagram? 

-Nej det påverkar inte mig 

-Ja jag blir positivt påverkad 

-Ja jag blir negativt påverkad 

-Vet inte 

 

9. Hur mår du när du ser en träningsbild på Instagram? 

-Jag bryr mig inte 

-Jag blir motiverad och vill träna 

-Jag mår dåligt för jag jämför min kropp med bilderna 

-Jag mår dåligt för jag inte tränar och känner att jag borde 

-Övrigt/Annat 
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10. Lägger du själv upp träningsbilder på Instagram? Om så är fallet i vilket syfte? 

-Nej  

-Ja för att få bekräftelse 

-Ja för att ge tips och råd till andra träningsintresserade 

-Övrigt/annat  

 

11. Påverkas du av ”likes” eller kommentarer angående träningsbilder du lägger upp? 

-Inte alls 

-Ja jag påverkas positivt 

-Ja jag påverkas negativt 

 

12. Om du påverkas av ovanstående fråga, hur ofta tänker du på kommentarerna du får 

på bilderna? 

-Aldrig 

-Sällan 

-Ofta 

-Mycket ofta 

 

13. Hur nöjd är du över din kropp? 

-Inte nöjd 

-Ganska nöjd 

-Nöjd 

-Väldigt nöjd 

 

14. Har du en bra självbild? 

-Ja 

-Nej 

-Vet inte 

 

15. Hur viktigt är det för dig att leva upp till dina ideal? 

-Har inga ideal 

-Inte så viktigt 

-Viktigt 
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-Mycket viktigt 

 

 

 


