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Abstract 
Dissatisfaction with one´s own body has been steadily increasing among young girls 

globally. The media is a contributing factor that begins at an early age. The aim of this 

study was to investigate the role of social media on young women´s  perceptions of their 

body image and the influence this may have on their psychological wellbeing. A 

qualitative study was conducted on five young women age 18 to 20 years using semi 

structed interview method. The results showed that the participants felt that their 

perceptions of their own body image was negatively impaced by social media. This 

occurred through different mechanisms such as activities, pictures and images portrayed 

as ideal. Consequent feelings of inadequacy, depression and eating disorder were some 

of the experences of the respondents whose body image was negatively affected by 

social media. Suggestions to combat this problem such as 18 year age limit in social 

media and others are discussed. One strength of the study is that it used interviews to 

elicit deep responses among respondents thus creating a picture of the problem. 

However, the sensitive nature of the subject may mean honest answers may have been 

withheld. These and the implications for research are discussed.  
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Sammanfattning 
Missnöje med den egna kroppen har ökat stadigt bland unga flickor globalt. Media är en 

bidragande faktor som börjar i tidig ålder. Syftet med denna studie var att undersöka 

vilken roll sociala medier hade på unga kvinnors uppfattningar om deras kroppar vilken 

påverkan detta kan ha på deras psykiska välbefinnande. En kvalitativ studie 

genomfördes på fem unga kvinnor i åldern 18 till 20 år med hjälp av en 

semistrukturerad intervjumetod. Resultaten visade att respondenterna ansåg att deras 

uppfattning om sin egen kroppsuppfattning påverkades negativt av sociala medier. Detta 

skedde genom olika mekanismer såsom aktiviteter, bilder och bilder porträtterade som 

ideal. Åtföljande känslor av otillräcklighet, depression och ätstörningar var några av de 

erfarenheter hos respondenterna vars kroppsuppfattning påverkades negativt av sociala 

medier. Förslag för att bekämpa detta problem, såsom 18 års åldersgräns i sociala 

medier och andra diskuteras. En styrka med studien är att intervjuer framkallar djupa 

svar bland respondenterna och därmed skapar en bild av problemet. Emellertid kan den 

känsliga naturen av ämnet innebära att ärliga svar har undanhållits. Dessa och 

konsekvenserna för forskning diskuteras. 

 

Nyckelord: Social medier, unga tjejer, ideal, kroppsuppfattning, media exponering. 
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1. Inledning 
Medias utveckling i form av sociala medier, internet och TV har blivit allt större på 

senare tid och har blivit allt vanligare hos den svenska befolkningen. Ungdomar är den 

grupp som använder sig mest av internet [1]. Dagens samhälle visar upp ett ideal på en 

kropp som ska vara smal och attraktiv och kvinnor i dagens samhälle lever med en 

ständig längtan efter och strävar mot detta ideal. Idealen som projiceras är 

svåruppnåeliga och varje dag innebär en kamp mot egna tankar om att exempelvis näsan 

är för stor, att benen är för korta eller för långa. Åldrande och kroppsförändringar kan 

också av många upplevas som jobbiga [2]. Det blir allt vanligare med en negativ 

kroppsuppfattning hos unga tjejer [3] där media utmålas som en bidragande faktor [4]. 

Psykisk ohälsa är ett stort folkhälsoproblem [5] där media har visat sig påverka den 

psykiska ohälsan hos barn och ungdomar i form av ökad ångest och ätstörningar [6]. 

Det är viktigt att på samhällsnivå sätta in åtgärder för att minska den psykiska ohälsan 

[7]. Detta faktum är viktigt att belysa för att kunna skapa en förändring i medias 

påverkan på unga tjejer. 

 

2. Bakgrund 
2.1 Kroppsmissnöje och kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning handlar inte om hur individen ser ut utan om det egna förhållandet 

och den egna uppfattningen om sin egen kropp. I USA ökar ständigt många människors 

missnöjdsamhet om sin egen kropp, kroppsmissnöjet. En negativ kroppsuppfattning kan 

innebära att individen känner sig missnöjd med hur kroppen ser ut, känner skam för sin 

kropp och individen kan till och med hata sin kropp [2]. Ungdomstiden är en tid då 

kroppen förändras mycket och utseendet blir en mer central del i individens liv [3]. 

Mellan åren 1972-1996 har andelen kvinnor som är missnöjda med sin kropp ökat med 

33 procent. Sverige har endast ett fåtal studier i ämnet, men sammanställningar av 

amerikanska studier mellan 1970 och 1990 har visat att det är samma faktorer och 

kroppsdelar som individer känner sig missnöjda med, nämligen vikt, höfter, lår, rumpa, 

mage och bröst [2].  

 

Skolelevers syn på sig själva blir sämre ju äldre de blir [8] och har även visat sig hos 

Sveriges skolelever. Andelen som anser sig för tjocka av Sveriges skolelever ökar med 

åldern. 22 procent bland flickor i åldern 11 år, 40 procent bland flickor i åldern 13 år 

och nästan 50 procent av flickorna i åldern 15 år ansågs sig för tjocka. Även andelen 

flickor som försöker minska i vikt har ökat i alla tre åldersgrupperna, där 15-åringar 

stod för den största ökningen med 19 procent [3].  

18 procent av kvinnorna i åldrarna 16-29 år var överviktiga år 2012. Samma rapport 

visade att 6 procent hade fetma. Jämförelsen av upplevelsen av att anse sig tjock och 

den verkliga övervikten stämde inte överens utifrån dessa två rapporter. Det fanns 

många som inte var överviktiga men som upplevde sig vara det. Detta visade på en sned 

kroppsuppfattning hos många flickor runt om i Sverige [9]. Undersökningar visade att 

flickor redan från 5-års ålder började att känna sig missnöjda med sina kroppar. De 

minskade sitt matintag och ökade sin fysiska aktivitet samt att flickorna kände oro för 

övervikt. En orsak till att flickor kände sig missnöjda med sina kroppar var medias 

påverkan, då medias budskap till barnet är att utseendet är viktigt [2]. Media är olika 

kanaler för att överföra underhållning och information till andra människor [10] samt 

anses media vara kanaler som bland annat TV, tidningar och internet [11]. 

 

Genom enskilda intervjuer visade det sig att Australienska flickor påverkas negativt av 

media i en ålder så tidig som 6 år. Negativ påverkan i den bemärkelsen att dels genom 
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utseende och att flickorna känner missnöje med sin kropp, strävar efter den perfekta 

smala kroppen och genom detta börjar att banta. Flickor lever idag i en kultur som till 

stor del handlar om utseende och där media har en stor roll som påverkar flickorna och 

deras omgivning. Medias inflytande på ungdomar ses som en stor riskfaktor för 

bantning och kroppsuppfattning. Flickor var i större utsträckning mer missnöjda i deras 

kroppsuppfattning när de läste tidningar med kvinnors utseende i centrum än flickor 

som inte läste dessa tidningar [12]. Sambandet mellan tidningar och kroppsmissnöje 

konstaterades även i kvantitativ forskning med hjälp av enkäter [13] och [14].  

 

De flesta av de studier som har gjorts med syftet att undersöka kroppsuppfattning visade 

en jämn nivå hos mäns kroppsuppfattning medan kvinnors missnöje i sina upplevelser 

av sina kroppar under de senaste decennierna ständigt har ökat. Detta visar att unga 

kvinnor är en grupp som är i större risk för medias exponering än unga män [2] och 

därför riktar sig denna undersökning till unga kvinnor. 

 

2.2 Ideal och ätstörningar 

Ideal definieras som den bild som samhället ger av skönhet [2]. Genom kvantitativ 

forskning i Södra Australien visades det att tv-reklam som inriktar exponeringen av ett 

ideal gav en mer negativ ställning och ett ökat missnöje hos individen. Detta visade 

vilket inflytande media hade på människor och deras syn på sina kroppar. Medias 

påverkan på pojkar gav inte samma effekt som hos flickor [4]. Medias budskap gällande 

hälsa sprids med hjälp av bilder på unga flickor med ”vackra” kroppar i fokus. Det 

kulturella skönhetsidealet som samhället ger oss påverkar oss genom att individer 

jämför sig själva med idealet [2].   

Det gavs ett större stöd för negativ koppling i kvinnors kroppsmissnöje i samband med 

mediabilder som framställde smala kroppar som perfekta. Holländska 11–12-åriga 

flickor blev negativt påverkade av vad media visade för ideal på kroppar. De flickor 

som tittade på tv-klipp med fokus på tunna ideal blev missnöjda med sina kroppar i 

större utsträckning än när de tittade på tv-klipp med neutrala ideal. När flickorna tittade 

på tv-klipp med tunna ideal ville de väga mindre än när flickorna hade sett tv-klipp med 

neutrala ideal [15]. Kroppsuppfattningen hos unga flickor blev mer negativ efter att ha 

sett bilder i media gällande smala modeller än bilder på normalstora modeller, effekten 

blev kraftigare på flickor under 19 år [16].  

 

Förhållandet mellan individens uppfattning om sitt utseende och idealet kan leda till en 

strävan efter ett förbättrat utseende för att mer likna medias ideal. En ond cirkel kan 

skapas som gör att uppfattningen om sig själv blir negativ och kan i värsta fall skapa en 

ätstörning hos individen [2]. Ätstörningar är ett samlingsnamn på psykiska störningar 

som visar sig genom skadliga beteendemönster vad gäller ätande.  

Ätstörningar innefattar bland annat två typer, anorexia nervosa och bulimia nervosa. 

Individer som lider av anorexia nervosa har en rädsla för viktuppgång och en störd 

kroppsuppfattning. Individer med bulimia nervosa har perioder av återkommande 

hetsätningar. Ofta framkallas kräkningar, överdriven fysisk aktivitet och 

laxeringsmissbruk i samband med hetsätning för att undvika viktökningar [17]. Den 

västerländska kulturen med det samhälleliga idealen som exempelvis smala skyltdockor 

och modeller uppvisar är det som forskare antyder är orsaken till att många unga 

kvinnor lider av ätstörningar [18].  

 

En kvantitativ studie från USA visade genom enkäter en negativ påverkan på hur 

tillfreds flickor är med deras kroppar när media hade ett stort inflytande till dess 

påverkan [19]. En aktiv Facebook-användning av amerikanska kvinnor ledde till att 



 

3 

 

kvinnorna kände mer skam över sina kroppar [20]. Facebook kunde även associeras till 

ätstörningar, oro kring kroppen och ökad ångest enligt självrapportsenkäter [6]. 

 

2.3 Stress och media användning 

Under slutet av 1960-talet blev den snabba förändringstakten i industriländerna mer 

påtaglig och IKT:s (informations- och kommunikationsteknologins) utveckling har ökat 

med extrem hastighet. Det finns forskning som har visat att risken för ohälsa har ökat 

med en snabb förändringstakt. IKT skapar möjligheter för distansarbete då mycket av 

arbetsuppgifterna kan utföras i hemmet om så önskas. Detta ger människor möjlighet 

för ett friare arbetsliv och kräver extra planering och disciplin för ett fungerande sådant. 

Något att ha i åtanke med IKT är att det lätt kan bli en stressor då arbetet tar plats i 

hemmet och tar över fritiden [21]. Detta kan relateras till den lättillgänglighet som finns 

bland annat hos sociala medier i mobiltelefoner som många använder sig av idag [1]. 

Sociala medier är samlings ord på olika kommunikationskanaler, dessa kanaler ger 

tillstånd hos användare att kommunicera med varandra via exempelvis bild, ljud eller 

text [22]. Det kan även definieras som aktiviteter med en kombination av skapande av 

medier, teknologi och social interaktion, det vill säga samspel och samtal [1]. Facebook, 

Twitter och Instagram är tre exempel på sociala medier. Internet och mobiltelefoner var 

under början av 1990-talet två relativt okända begrepp, i och med de förändringar som 

efter 20 år skett i samhället ser det idag annorlunda ut. Idag används media ständigt i 

många hem och media användningen utgör 50 procent av fritidssysselsättningen. Länge 

har tv-tittandet varit den största fritidsaktiviteten men nu går även internet i samma 

riktning. Den åldersgrupp som använder internet mest tillhör spannet 15-24 åringar [1]. 

Sociala medier är en av de bidragande faktorerna som gör att kroppsuppfattningen 

påverkas negativt [23]. Hälsokonsekvenserna av vad exponering av media kan medföra 

på hälsan är exempelvis ökad ångest, oro om sin kropp och associationer till 

ätstörningar [6]. Detta visar en koppling mellan kroppsuppfattning och hälsa som är 

viktigt att belysa. 

Genom ett frågeformulär som gavs ut i Australien visades ett samband mellan internet 

och en negativ kroppsuppfattning där internet hade ett samband med ett smalt ideal, 

viktmissnöjdsamhet och utseende. Den största internetanvändningen skedde hos flickor 

via e-post och sociala nätverk [24].  

 

En kvantitativ forskning som utfördes i södra Australien på 189 flickor i 10-12 års 

undersökte olika parametrar som kunde påverka flickors kroppsuppfattning. Dessa 

parametrar bestod av bland annat bantning och hur individen införlivar idealen i sig 

själv när individen blir utsatt för exponeringen upprepade gånger. I denna studie var 

Facebook den populäraste sidan som besöktes. Ett frågeformulär fylldes i gällande 

tidnings-, televisions- och internetexponering. Studien kom fram till att internet hade en 

stor roll bland unga flickor och dess påverkan på kroppsuppfattningen. Sambandet 

mellan negativ kroppsuppfattning och media exponering bekräftades genom att studien 

undersökte den förutsägelse som fanns mellan unga flickors kroppsuppfattning och 

exponeringen av media. I denna studie ansågs media som tv, internet och tidningar [11]. 

 

Genom enkäter visades det att Facebook var den media kanal som användes mest med 

54 procent, 90 minuter varje dag spenderades på Facebook. Studien visade ett negativt 

samband mellan internetanvändningen och kroppsuppfattning, det vill säga det smala 

idealet och kroppslig kontroll, detta bekräftade vad författarna misstänkte om 

sambanden [23]. 
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2.4 Att sätta gränser 

Barn lockas ständigt av omgivningen genom sin egen nyfikenhet till att upptäcka 

världen och när föräldrar upplever oro för barnet är föräldrarna ibland tvungna att 

ingripa. Föräldrar vill barnens allra bästa och är därför mycket angelägna om att barnen 

mår bra. Barn behöver tydliga gränser av de vuxna som gör att barnen ska må bra och 

känna trygghet [25]. Individen påverkas av omgivningen [26] och forskning har visat att 

omgivningen i form av sociala medier påverkade kroppsuppfattningen negativt [23] och 

gav en ökad ångest [6]. Föräldrar har en viktig roll med att sätta gränser för sina barn 

[25]. 

 

2.5 Hälsans bestämningsfaktorer och folkhälsomål 

WHO (Världshälsoorganisationen) förklarar hälsa som att inte enbart ha frånvaro av 

sjukdom och handikapp, utan även ha ett tillstånd där fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande ska vara fullkomligt [27].  

 

Hälsans bestämningsfaktorer är faktorer som påverkar individers hälsa. Arv, ålder och 

kön är tre grundläggande faktorer som inte går att påverka. Faktorer som kan påverkas 

är levnadsvanor som exempelvis motion, rökning, kostvanor och alkohol. Dessa kallas 

för individuella livsstilsfaktorer. Hälsan påverkas även av samhälleliga- och lokala 

nätverk genom exempelvis sociala relationer och socialt stöd. Arbetsförhållanden och 

levnadsvillkor inom samhället påverkar även genom hälso- och sjukvård, arbetsmiljö 

och utbildning. Miljörelaterade, kulturella och socioekonomiska är också faktorer som 

påverkar [28]. Samhället ger ett ideal genom smala skyltdockor och modeller som visar 

hur flickor ska se ut [2] och förväntningarna på hur flickor ska se ut är något som 

påverkar flickors tankar om utseende. Genom dessa idel samhället har på flickor, är det 

redan i tidig ålder som tankar om utseende hos flickor börjar uppstå [29]. Media har 

visat sig påverka kroppsuppfattningen negativt och ökat den psykiska ohälsan [6]. 

 

Sveriges folkhälsopolitik har tagit fram elva folkhälsomål som syftar till att öka 

befolkningens hälsa [30]. Dessa elva folkhälsomål är en utgångspunkt när 

folkhälsoarbeten bedrivs. Denna uppsats har utgångspunkt från målområdena barn och 

ungas uppväxtvillkor, goda matvanor och livsmedel samt fysisk aktivitet. 

 

2.5.1 Barn och ungas uppväxtvillkor  

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp och omfattar allt från känslor som nedstämdhet till 

psykiska sjukdomar såsom exempelvis depression [31], ångest [32] och ätstörningar [5]. 

Ökad ångest visade sig kunna associeras till Facebook [6]. Vidare hade depression ett 

samband med en störd kroppsbild enligt självrapportsenkäter utifrån forskning av [33]. 

Den psykiska ohälsan är ett av de största hälsoproblemen som finns idag och har mellan 

1990-2000 ökat hos barn och ungdomar [5]. Psykisk ohälsa är även ett problem bland 

Europas kvinnor. Länder såsom Lettland, Kroatien och Polen har visat en hög andel 

som lider av psykiska hälsoproblem såsom depression [34]. Depression är ett stort 

hälsoproblem världen över och har uppskattats till att 150 miljoner människor lider av 

detta. För att förebygga psykisk ohälsa för framtiden är det viktigt att sätta in insatser 

redan tidigt i livet [35]. Förhållanden är mycket betydelsefulla för att den psykiska och 

fysiska hälsan senare i livet ska bli så bra som möjligt [7]. Är relationen till en förälder 

god minskar risken för ett antal hälsoproblem och riskbeteenden hos barn och 

ungdomar. För att hälsan hos barn och ungdomar ska utvecklas positivt är det 

exempelvis faktorer i barns uppväxtmiljö och hemmets miljö som påverkar och spelar 

roll [30]. 
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2.4.2 Goda matvanor och säkra livsmedel  

Hälsorelaterade beteenden som exempelvis bantning, hetsätning och lägre intag av frukt 

och grönt har visats vara kopplat till en negativ kroppsuppfattning. Dessa beteenden 

leder till att matvanorna blir dåliga om individen exempelvis inte äter vissa måltider 

[36]. Forskning har visat att Facebook har lett till en ökad skam om sina kroppar [20]. 

Vidare visade annan forskning att Facebook kunde associeras till ätstörningar och ökad 

ångest [6]. Ibland går det för långt och individen äter kontinuerligt för lite mat som kan 

leda till ätstörningsproblem såsom anorexi och bulimi. En minskad mängd mat kan ge 

näringsmässigt negativa effekter, det vill säga minskat intag av exempelvis järn, B-

vitaminer och kalcium som är viktiga för kroppen. För en individ som ständigt kämpat 

med en viktminskning under långa perioder i livet men varje gång har misslyckas kan 

det en dag leda till att individen tröttnar på att ständigt försöka minska i vikt. Istället ger 

individen upp och äter det personen vill, vilket i slutändan kan leda till en viktökning 

och dennes BMI ökar [37]. Forskning visar att en negativ kroppsuppfattning under 

ungdomsåren är förknippat med ett högt BMI i senare skeden i livet [8]. 

 

2.5.3 Fysisk aktivitet 

Forskning har visat att media ger en fel kroppsuppfattning hos flickor [2]. Fel 

kroppsuppfattning hos en individ kan innebära många negativa hälsoeffekter, bland 

annat minskad fysisk aktivitet. Studien visar en koppling mellan negativ 

kroppsuppfattning och minskad fysisk aktivitet [36]. Det kan även leda till för mycket 

fysisk aktivitet. En ond cirkel i form av begränsning av mat och för mycket träning kan 

leda till allvarliga konsekvenser [37]. Oavsett om fysisk aktivitet minskas eller ökas blir 

det ohälsosamt för individen. Exempelvis kan en ökad fysisk aktivitet i värsta fall tyda 

på bulimi nervosa, därför är förändringen viktigt att hålla under uppsikt [18]. 

 

2.6 Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan presenteras Albert Banduras teori som ska vara grunden till denna 

undersökning. 

2.6.1 Social kognitiv teori 

År 1977 utvecklade Albert Bandura teorin social kognitiv teori som förklarar den 

ömsesidiga påverkan som skapas mellan omgivningen och individen [38]. Utifrån den 

nuvarande undersökningen anses sociala medier vara den omgivning som ömsesidigt 

med individen påverkar varandra. Media har en stor påverkan gällande våra attityder 

genom att vi tar in och påverkas av allt vi ser, läser och hör [2]. Människor ständigt 

påverkas av omgivningen [26] vilket sker både medvetet och omedvetet [39]. Vid en 

beteendeförändring påverkar och samspelar beteendet, individen och omgivningen med 

varandra. Hälsobeteenden kan även påverkas av individuella kognitiva faktorer. Bland 

annat genom förmågan att observera någonting, lära av individers beteenden och den 

självupplevda vinst som individen upptäcker i andra individers beteenden och 

värderingar. Den viktigaste faktorn för en beteendeförändring är sin tro på den egna 

förmågan till att kunna förändra ett beteende [38]. Ett beteende som omgivningen visar 

på kan antingen innebära att egna föreställningar och tankar förstärks eller ändras [40]. 

Enligt den sociala kognitiva teorin utvecklas lärande och beteenden genom att observera 

andra individer, genom omgivningens inflytande samt genom att ta del av texter [38]. 

 

2.7 Problemformulering 
Det framgår av tidigare forskning att unga flickors och pojkars kroppsuppfattning 
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påverkades negativt av media, vilket visades sig vara ett större problem hos flickor än 

hos pojkar [4]. Detta är ett problem som är viktigt att belysa och arbeta mot för en 

förändring. Forskning har visat hur media har påverkat flickor i yngre åldrar [12] men 

färre studier för något äldre flickor. Internet användningen ökar i Sverige hos barn och 

ungdomar, speciellt inom sociala nätverk (sociala medier) såsom exempelvis Facebook 

[1]. Under 2012 var sociala medier en av de populäraste aktiviteterna bland 15–24-

åringar, där 84 procent bland denna åldersgrupp använde sociala medier [41]. Därför är 

det av vikt att undersöka unga kvinnor i åldrarna 18-20 år samt vilken påverkan sociala 

medier har på deras kroppsuppfattning. 

 

3. Syfte och frågeställningar 
3.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur unga kvinnor upplever att sociala medier 

påverkar deras kroppsuppfattning och innebörden för deras psykiska ohälsa. 

 

3.2 Frågeställningar 

 Hur upplever unga kvinnor i åldrarna 18-20 år att sociala medier påverkar deras 

kroppsuppfattning? 

 Hur upplever unga kvinnor att sociala medier påverkar deras psykiska ohälsa?  

 

4. Metod  
4.1 Design  
Undersökningens syfte formades som sedan blev utgångspunkten för valet av 

undersökningens design. En empirisk kvalitativ studiedesign med ett deduktivt 

perspektiv valdes för att besvara undersökningens syfte. Utifrån att syftet var format för 

att undersöka upplevelser och en djupare förståelse i det undersökningen eftersökte [42] 

var en kvalitativ studiedesign bäst lämpad för undersökningen. 

 

4.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data för att besvara 

undersökningen syfte. Semistrukturerade intervjuer är en typ av intervju som används 

inom kvalitativ forskning. Denna typ av intervju har ett antal frågor som blir till ett 

frågeschema, även kallad intervjuguide. Frågornas ordning behöver inte följas till punkt 

och pricka, men måste ändå följa en logisk ordning. Kom forskaren på en fråga som inte 

fanns med i intervjuguiden kunde frågan ställas i alla fall om den var knuten till något 

intervjupersonen tidigare hade sagt [43]. Fokusgrupper valdes inte som 

datainsamlingsmetod för att undvika grupptryck [47]. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide med olika teman användes [43]. Frågorna som ställdes handlade 

exempelvis om vad respondenterna upplevde att de påverkades negativt av på sociala 

medier, hur de upplevde sig själva utifrån det som presenterades och jämförelser med 

andra tjejer. Dessa frågor var utformade så att respondenten kunde svara på frågorna på 

sitt eget sätt.  

 

 

 



 

7 

 

4.3 Urval 

Ett offentligt meddelande som beskrev undersökningen lämnades på Facebook där även 

efterfrågan på respondenter utlystes. I meddelandet annonserades det även att de 

intresserade skulle skicka ett personligt meddelande till forskaren. Detta för att ingen 

annan än forskaren skulle ha möjlighet att få vetskap om vilka som hade deltagit i 

undersökningen. Intresserade personer skrev ett personligt meddelande som visade ett 

intresse av att få delta i undersökningen. Tanken med Facebook var att hitta 

respondenter som uppfyllde inklusionskriterierna. Inklusionskriterierna för att få delta 

undersökningen var unga kvinnor i åldrarna 18-20 år som använde sig av sociala 

medier.  

Urvalsmetod 

Utifrån detta användes ett strategiskt/målinriktat urval som urvalsmetod. Urvalsmetoden 

innebar att respondenterna valdes ut på ett strategiskt sätt som ansågs vara relevanta 

utifrån studiens syfte och frågeställningar [43]. Fem kvinnor deltog i undersökningen.  

 

 

4.3 Intervjuns tillvägagångssätt 

Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes innan den riktiga undersökningen genomfördes för att säkerställa 

att frågorna och dess ordning var begripliga och lämpliga [43]. En ung kvinna utifrån 

inklusionskriterierna valdes som testperson. Efter pilotstudiens genomförande 

justerades intervjuguidens frågor så att irrelevanta frågor kunde undvikas i den riktiga 

undersökningen. 

 

Undersökningen 

Kontakt med respondenterna skedde via anonyma meddelanden på Facebook och sms 

för att komma överens om tid och plats för intervjun. Det var viktigt att hänsyn till 

omgivningen hade tagits när intervjuerna genomfördes [44]. Platsen för de samtliga 

intervjuerna skedde hemma hos respondenterna på en lugn och enskild plats för att 

antalet störmoment skulle minska. Intervjuerna utfördes på fem stycken flickor i 

åldrarna 18-20 år och tog mellan 12-24 minuter. Respondenterna var tjejer som 

forskaren inte kände personligen men som ändå kände igen varandra. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades, vilket var till fördel då forskaren inte nödvändigtvis 

behövde föra anteckningar. Detta underlättade så att fokus endast hamnade på 

intervjupersonen [43]. Det intressanta som eftersöktes och värdesattes i intervjuerna var 

på vilket sätt och vad respondenterna sade. För analysen var detta viktigt och avgörande 

[43]. 

 

 

 

4.4 Dataanalys 

Intervjuerna transkriberades och skrevs ut i pappersformat som sedan lästes igenom ett 

antal gånger. Transkribering av intervjuerna var för att få ner respondenternas tal till ett 

skrivet språk. Detta gjorde för att texten senare skulle analyseras vilket kan ta lång tid 

och var viktigt att avsätta tid till [43].   

 

Därefter kodades materialet, vilket innebar att materialet reducerades, organiserades och 

kategoriserades som är en vanlig process [45]. Startpunkten för de flesta kvalitativa 

analyser är kodning [43]. Kodning har två övergripande steg, det första steget innebär 

att forskaren vill finna intressanta begrepp för underökningen [45]. Intressanta material 

och citat som ansågs vara relevanta för syftet ströks över med överstrykningspennor. 
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För att underlätta användes överstrykningspennor med olika färger för att utgöra 

kategorier. I kodningens nästa steg skapas kategorier som hjälper forskaren att tolka och 

förstå de företeelser och fenomen som forskaren anses som fascinerande [45]. Utifrån 

detta gick forskaren tillbaka till det transkriberade dokumentet på datorn och ur det 

överstrukna materialet klipptes relevanta materialet ut och lades in i ett separat Word 

dokument. Det material och citat som liknade varandra stoppades in under samma 

teman, detta skapade sedan ett antal kategorier som utgjorde undersökningens resultat. 

Detta sätt förenklar för forskaren genom att sortera bort text som är irrelevant för 

studien. Transkriberingen och kodningen resulterade till ett färdigt resultat som sedan 

analyserades. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ riktad innehållsanalys, 

vilket innebar att det fanns ett tydligt riktat sökande i materialet [43] efter hur unga 

tjejer upplevde att sociala medier påverkade deras kroppsuppfattning. Dataanalysen 

utgick från ett deduktivt perspektiv med utgångspunkt i teoretiska föreställningar [46], 

såsom att unga tjejers kroppsuppfattning påverkades av sociala medier. Denna teori 

prövades mot det empiriska materialet. I texten söktes bakomliggande teman för att 

konstatera teorin [46]. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Fyra etiska principer har tagits hänsyn till under undersökningen genomförande. 

Samtyckes-, konfidentialitets-, informations- och nyttjandekravet. I missivbrevet gavs 

information ut till respondenterna angående undersökningen syfte - informationskravet. 

Information gavs ut till respondenterna angående deras rättigheter över att kunna 

avbryta deltagandet - samtyckeskravet. Missivbrevet innehöll även respondenternas 

rättighet till anonymitet - konfidentialitetskravet. Även information om vilka som 

kommer att använda informationen samt resultatets användning har getts till 

respondenterna - nyttjandekravet [43]. 

 

5. Presentation av respondenter 
Respondent 1 är 20 år och använder dagligen sociala medier i form av Facebook, 

Instagram och Twitter, där favoriten är Instagram. Respondent 2 är 19 år och använder 

dagligen sociala medier i form av Facebook. Respondent 3 är 18 år och använder 

dagligen sociala medier i form av Facebook och Instagram, där favoriten är Instagram.  

Respondent 4 är 19 år och använder dagligen sociala medier i form av Instagram och 

Facebook, där favoriten är Instagram. Respondent 5 är 18 år och använder dagligen 

sociala medier i form av Facebook, Instagram och Vine där favoriten är Instagram.  

 

 

6. Resultat 
Fem huvudkategorier har skapats utifrån intervjuernas transkriberade texter: åsikter om 

sociala medier, bilder, ideal och jämförelse, påverkan och hälsoeffekter. Genom dessa 

huvudkategorier har sedan ett antal underkategorier formats.  

 

6.1 Åsikter om sociala medier: 
Samtliga respondenter använder sociala medier dagligen och utgör en stor del av 

fritiden. Samtliga respondenter använder sig mest av Instagram och Facebook, dock 

visade det sig att Instagram var favoriten av alla sociala medier, endast en av 

respondenterna har Facebook som favorit. 

 

Majoriteten anser att sociala medier är ett bra verktyg för kommunikation med släkt och 

vänner. Två av respondenterna har släkten boendes långt borta och kontakten med dessa 
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släktingar via sociala medier upplevs som viktig och värdefull. Sociala medier anses 

även vara positivt på grund av att se vad som händer runt om individen samt 

möjligheten till att ha koll på saker. Även negativa åsikter framkom, respondent 1 

upplever att sociala medier blir mer som en tidstjuv än ett sätt för kommunikation. 

Respondent 1 upplever att sociala medier även är förknippat med ett bekräftelsebehov, 

strävan efter ”gillningar” och kommentarer.  

 

”Det har blivit lite förknippat med bekräftelsebehov känner jag någonstans.” 

 [Respondent 1] 
 

 

”Det är bra för man kan ha kontakt med så många fler än vad man kunde förut. Jag har 

ju kontakt med mina släktingar i Finland och det hade jag inte kunnat förut .”  

[Respondent 4] 

 

6.2 Bilder 

Det framkommer av respondenterna att en stor del av det som påverkar deras 

kroppsuppfattning utgörs av olika slags bilder på sociala medier. Dessa olika bilder 

presenteras här nedan. 

 

Bilder på modeller 

Samtliga respondenter upplever sig bli negativt påverkade av bilder av smala 

tjejer/modeller som läggs ut på Facebook. Majoriteten upplever att de blir matad av att 

se ut som modeller och det påverkar respondenterna negativt. Respondent 2 upplever att 

det påverkar henne genom att hon tänker på hur sin egen kropp ser ut. Samma 

respondent upplever att när hon tittar på bilder på Victoria secret så känner hon sig ful 

och tänker på att hon själv är tjock. 

 

”Man blir matad hela tiden att man ska se ut så. Hela tiden ser man ju alla smala tjejer 

och modeller.” [Respondent 4] 

 

”Visst blir man påverkad och tänker på sin egen kropp och att den inte är så smal som 

på alla tjejers bilder och modellers bilder”. [Respondent 2] 

 

”När man tittar på Victoria secret så känner man sig jätteful, att jag inte ser ut sådär. 

Man känner sig nästan tjock. De är väldigt smala där.” [Respondent 2] 

 

”Jag kan aldrig bli modell, man blev ju jätteledsen för det.” [Respondent 5] 

 

Bilder på smala och vältränade tjejer 

Bilder på smala och vältränade tjejer ger respondenterna negativa tankar om sig själva. 

En av respondenterna upplever att kroppsuppfattningen blir sämre när hon tittar på 

sådana bilder när hon har dåliga dagar. Då tänker hon att hon inte ser bra ut och att hon 

inte har platt mage. Hon tycker inte att det är kul när hon alltid ser sådant, men hon 

känner ändå en trygghet i sig själv, så hon tror inte att hon tar åt sig så mycket ändå. 

Hon försöker att undvika att se på sådana bilder. Respondent 1 tänker på sig själv 

genom att hon skulle vilja se roligare ut på stranden. 

 

”Har man en dålig dag då blir man såhär, åhh jag ser inte bra ut alls, jag har ingen 

platt mage”. [Respondent 4] 
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”Jag tänker nog främst på mig själv då, det hade varit roligare att se lite roligare ut på 

stranden.” [Respondent 1] 

 

 

Bilder på träning och kost 

Gällande bilder på kost och träning påverkas respondenterna på olika sätt. Respondent 5 

upplever en splittring i att det känns positivt och negativt. När hon ser bilder på när 

någon tränar blir hon motiverad och vill ut och träna. Men hon kan också känna att hon 

får en negativ bild av sig själv om hon ser att vänner ska åka iväg och träna. Hon 

upplever sig då som tjock och ful och att ingen kommer att tycka om henne. Hennes 

resonemang kring detta känns som en övervägande negativ känsla. Respondent 1 

upplever blandade känslor. Under perioder då hon inte var fysisk aktiv kan hon uppleva 

det som jobbigt och fick dåligt samvete. Men just nu är det en inspiration och tycker att 

det är roligt att titta på bilder på mat. Hon är för närvarande inne i en period med 

mycket fysisk aktivitet och känner endast det som en inspiration. Däremot upplever 

respondent 2 att bilderna vill få henne att gå ner i vikt, vilket leder till att hon tänker på 

hennes kost och via detta försöker att minska i vikt. Respondent 2 upplever även att 

bilder på bantningspiller och dieter är något som uppkommer och som vill förändra 

hennes utseende. Hon upplever att det har varit dåligt och att det påverkar henne. 

Respondent 4 upplever däremot en inspiration och tycker att det är roligt om hon är på 

rätt humör. Hon kunde känna att det även blir jobbigt, då hon inte så ofta utövar någon 

fysisk aktivitet. Respondent 3 upplever att när hon väl tittar på sådana bilder blir hon till 

en viss del påverkad genom att hon tänker på vad hon äter men att det ändå inte är 

särskilt jobbigt för henne. 

 

”Alla ska gå dit och träna och jag sitter hemma och ska äta chips. Då blir det såhär att 

jag är tjock och ful.” [Respondent 5] 

 

 

”De vill få mig att gå ner i vikt och det har fått mig att tänka på vad jag äter ”…”. Det 

har varit dåligt för mig”. [Respondent 2] 

 

 

”Det blir ju så att man påverkas ju av det, men det är väl ingenting jag särskilt tänker 

på att det känns jobbigt”. [Respondent 3] 

 

 

6.3 Ideal och jämförelse 
Ideal 

Samtliga respondenter upplever att det idag finns ett ideal. För att passa in i idealet ska 

alla tjejer vara smala, vilket visas exempelvis på modeller och de bilder som läggs ut på 

sociala medier. Många människor har modeller som förebilder och är de för smala blir 

detta ett felaktigt ideal. Respondent 1:s ideal härstammar från sociala medier, det är dem 

som förmedlar till resten av världen vad vi ska tycka och tänka om oss själva och visar 

oftast bara upp en bild, men som möjligtvis inte är den korrekta bilden. Hon har mått 

bra i sig själv, men största anledningen till att hon ökade sin fysiska aktivitet och har 

ändrat matvanor är bland annat på grund av en upplevd trötthet, men även för att passa 

in. Sociala medier har blivit hennes riktlinjer om hur hon ska klä sig och se ut. Hon 

upplever en påverkan av sociala medier och har mått sämre för att hon ser hur andra ser 

ut. Många av de modeller som finns är förebilder och respondent 2 anser att det är fel 

bild av hur man ska se ut idag. Respondent 3 upplever att det finns olika ideal för 
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utseendet och att det upplevs som jobbigt. Även fast hon inte anser att hon har 

jätteproblem med detta så blir hon inte uppbyggd av det heller. Hon försöker undvika att 

titta mycket på sådana bilder. Respondent 3 upplever att det känns jobbigt och att man 

ska vara inom ramarna för saker och det upplevs som jobbigt. Samma respondent 

upplever att det kryper in överallt hur man ska se ut, nu är det inte enbart att vara smal. 

Exempelvis ska benen ha en viss längd eller ansiktet ska ha en speciell ansiktsform, hon 

känner att hon påverkas av det. Respondent 4 upplever att hon blir matad hela tiden av 

hur man ska se ut, hon ser överallt alla smala tjejer. Respondent 5 menar på att idealet är 

en viss typ av kropp där tjejer ska vara smala. 

 

” ”…” sen kan man ju också tänka sig att jag någonstans vill passa in ”…”. Jag kanske 

någonstans [har] fått ideal därifrån. Hur jag ska se ut,”…” och det får jag ju också via 

sociala medier för det mesta”. [Respondent 1] 

 

”Inte bara det här med att man kanske ska vara smal utan nu är det också att man ska 

ha den här längden på benen och sån där ansiktsform. Så det kryper in överallt, det blir 

mer och mer”. [Respondent 3] 

 

” ”…” då ser man bara smala tjejer [och] snygga modeller med en viss typ av kropp 

”…” man måste sträva efter det här för det är ju idealet ”…” ”. [Respondent 5] 

 

 

Jämförelse med andras kroppar 

Alla respondenter upplever att de jämför sig med bilder på andras kroppar på sociala 

medier, samtliga respondenter upplever detta på ett negativt sätt. Majoriteten av 

respondenterna upplever en dålig känsla i jämförelser med bilder på andras kroppar. 

Respondent 5 berättar att hon jämför sig med andra jämnårigas kroppar på Facebook då 

hon främst jämför sina höfter och bröst. Hon tycker att hon inte har stora bröst och 

tycker att det är väldigt tråkigt. Även sker jämförelser med modeller och för det mesta 

känns det negativt och mår dåligt över att hon inte se lika ut. Hon är inte 1.70 meter 

lång och kan aldrig bli modell, vilket hon blev ledsen över. Respondent 2 upplever att 

hon inte mår bra av det. Kollar hon på en bild så jämför hon sig med den bilden och 

tänker att tjejen på bilden ser bättre ut. 

 

” …” jag är inte så lång heller så det här med att modellena ska vara minst 1.70.”…” 

jag kan aldrig bli modell, man vart ju jätteledsen för det ”…”.” [Respondent 5] 

 

”Inte mår man ju så jättebra måste jag säga, man känner sig dålig. Ja, alltså om man 

kollar på en bild då jämför jag mig själv och tänker att jag inte är som hon.”. 

[Respondent 2] 

 

6.4 Påverkan  
Medveten och undermedveten påverkan 

Respondent 1 anser att man tar åt sig både medvetet och omedvetet. Respondent 3 

upplever att det påverkar henne med hur man som person ska vara och ser upp till hur 

andra har det i deras liv och vill genom det ha lika dant. Hon vill inte tro att det påverkar 

men gör det omedvetet ändå. Något som egentligen inte ska vara accepterat och okej 

kan ändå bli det. Bilder som egentligen inte är okej kan till slut bli okej efter mängder 

av exponeringar. Detta blir en vardag och stör inte de utsatta individerna lika mycket 

som i början. Det blir en acceptans i bilderna och stör inte i lika stor utsträckning. 
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”Man tar ju åt sig både medvetet och undermedvetet tror jag”. [Respondent 1] 

 

” ”…” flera saker märker jag att jag tycker det är mera accepterande nu än vad jag var 

förut, men det är ju fortfarande inte okej. Men för att det är överstimulerande och 

kommer flera gånger så blir det en viss acceptans kring det.” [Respondent 5] 

 

6.5 Hälsoeffekter 
Stress 

Stress uppkom som en negativ hälsoeffekt av exponering av sociala medier. Stress av 

att jämföra sig med andra och att ha ett kontrollbehov, en stress på grund av den 

perfekta världen sociala medier visar. Respondent 4 blir själv påverkad av stressen när 

respondenten själv inte hade det lika perfekt. Hon blir även stressad av den hets som 

finns idag bland träning och kost, det upplevs mer negativt än positivt. 

 

”Jag blir bara mer stressad av att det ska vara hets hela tiden och jag tror att det är 

mer negativt än positivt”. [Respondent 4] 

 

Psykisk ohälsa 

Respondent 1 upplever en extrem press på sig själv och mår inte bra av att se dessa 

bilder. Respondent 4 mådde jättedålig när hon jämförde sig med bilder på sociala 

medier. Detta gjorde det jobbigt för henne i skolan under högstadieperioden. Speciellt 

under gymnastiken, då hon inte upplevde att hon såg ut som alla andra. Respondent 5 

upplever att bilderna inte påverkar henne i lika stor utsträckning nu som när hon var 12-

13 år. I en ålder på 18 år kan hon nu acceptera sin kropp bättre och låter sig inte 

påverkas av bilder på sociala medier i lika stor utsträckning.  

 

Majoriteten av respondenterna har gjort förändringar i och med dessa bilder. 

Respondent 1 har börjat att träna vilket hon upplever som positivt. Respondent 2 har 

testat olika saker för att minska i vikt men slutat efter ett tag då hon känner att det inte 

är bra. I och med ätstörningen respondent 5 hade gjordes förändringar i kosten, hon 

svälte sig själv och åt inte på flera dagar. När hon väl åt gick hon därifrån och spydde. 

Detta var något som höll i sig i 1,5-2 år. 

 

” ”…” jag har haft jätteproblem över min kropp förut. Jag har haft ”…” extrem press 

på mig själv, extrema ideal ”…”, så det har varit ganska tufft”. [Respondent 1] 

 

” ”…” det var nog mer när man gick i högstadiet för några år sedan, då blev man nog 

mer ledsen hela tiden för att man inte såg ut sådär. ”…” då mådde jag nog ganska 

dåligt utav det tror jag, men jag har växt ifrån det lite”. [Respondent 4] 
 

 

” ”…” så började jag svälta mig själv ”…” slutade äta i flera dagar och till slut var 

jag så hungrig att jag behövde äta, men sen kunde jag inte hålla det inne så jag gick 

och spydde ”…” ”. [Respondent 5]  
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7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion  

Undersökningen har visat att exponering av bilder på Facebook påverkade unga 

kvinnors kroppsuppfattning negativt i den bemärkelsen att bilderna gav dem känslor av 

att de upplevde sig som fula och tjocka. Även stress och psykisk ohälsa såsom 

depression och ätstörning framkom. Av undersökningen resultat gick det att utläsa att 

sociala medier påverkades i en ålder på 18-20 år, dock visade resultatet att majoriteten 

av respondenterna upplevde att kroppsuppfattningen påverkades i högre grad under tidig 

tonår. Detta kan kopplas ihop med forskning som visade att flickor under 19 år 

upplevde sin kroppsuppfattning som mer negativ av att se bilder på smala modeller 

[16].  

 

Utifrån studiens resultat är det intressant att diskutera huruvida sociala medier bör ha 

18-års gräns och om barn och ungdomar ska få använda sociala medier när de är 

minderåriga. 18-års gräns kan skjuta upp och förebygga att den negativa 

kroppsuppfattningen bryter ut i unga åldrar. WHO anser att det är i stor vikt att sätta in 

insatser tidigt i åldrarna för att förebygga depression [35]. Studier har visat att 

depression har ett samband med en störd kroppsuppfattning [33] vilket också 

undersökningens resultatet visade. Detta är ännu en anledning till att ha 18-års gräns för 

sociala medier. 18-års gräns är även intressant att diskutera utifrån perspektiv som 

tidigare forskning, vilket har visat att en ålder så tidigt som sex år har påverkats negativt 

av media [12]. Vidare utifrån Banduras teori kan en 18-års gräns diskuteras. Enligt den 

sociala kognitiva teorin utvecklas beteenden genom att observera andra individer och 

via detta kan egna beteenden förstärkas eller ändras [40].  

 

Den ömsesidiga påverkan som finns mellan omgivningen och individen är en hårfin 

linje som är svår att få en balans i, för att det kan både påverkas på ett positivt och ett 

negativt sätt. En användning av sociala medier utifrån teorin kan göra att en individ tar 

efter andra individer i exempelvis ätbeteenden, som i det långa loppet kan utvecklas till 

en ätstörning. De upplevde att sociala medier gav ett ideal för hur man ska se ut vilket 

andra forskare menar på är en orsak till de ätstörningar som utvecklas [2]. Dock kan 

sociala medier också bidra till en positiv utveckling kring olika beteenden. Att se andra 

individer lägga ut bilder på när de tränar kan skapa motivation hos andra individer till 

att öka sin fysiska aktivitet till det bättre.  

 

Det uppkom både positiva och negativa åsikter om sociala medier. Sociala medier var 

viktigt för kontakten med släkt som bodde långt ifrån. Fast det fanns mycket som var 

positivt med sociala medier är det samtidigt viktigt att väga upp mot den medvetna och 

omedvetna påverkan som skedde via sociala medier. Vidare har forskning visat att vi 

ständigt påverkas av vår omgivning [26] vilket även den kognitiva beteendeteorin 

betonar. Idealet runt omkring oss via bilder på sociala medier visade sig påverka 

respondenterna till att de upplevde att idealet för en flicka ska vara smal. Att vara smal 

innebär ofta belöning i form av komplimanger på sociala medier och kan i vissa fall ge 

möjligheter till exempelvis jobb inom modellbranschen. Dock är det skillnad då 

kraftigare flickor ofta i vissa fall blir mobbade. Till slut har individen fått för sig att hon 

är tjock och att det inte är acceptabelt i dagens samhälle. Detta kan skapa känslor som 

otillräcklig och mindre värdefull än flickor som är smala vilket kan upplevas som 

läskigt. 

Utifrån författarens egna erfarenheter har uppmärksammat att sociala medier används av 

allt mer yngre barn och ungdomar genom hjälp av exempelvis föräldrar. Skulle en 18-

års gräns förekomma bland sociala medier kan minderåriga på ett enkelt sätt skapa en 
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användare under ett annat namn och ändå få tillgång till sociala medier. Frågan är då om 

en 18-års gräns är det rätta valet att göra för att förebygga en negativ kroppsuppfattning 

och psykisk ohälsa i form av exempelvis ångest och depression. Systembolaget har en 

åldersgräns på 20 år men minderåriga kan på ett enkelt sätt få tillgång till alkohol ändå. 

Det kanske finns andra bättre sätt att arbeta med för att skapa en förändring. Att 

förbjuda något är kanske inte en bra lösning. Exempelvis borde skolan ha en policy som 

innebär att alla skolor arbetar aktivt mot utseendefixering. Utseendefixeringen går inte 

helt att stoppa i samhället men genom att utbilda barn och göra dem medvetna om det 

genom skolundervisningen. Barn och ungdomar behöver få en ökad medvetenhet om att 

”den perfekta världen” och ”den perfekta kroppen” inte finns i verkligheten utan bara är 

något samhället försöker visa upp. Samt behöver barn och ungdomar få en ökad 

medvetenhet om att omgivningen påverkar [26] och att den påverkar både på ett 

medvetet och omedvetet sätt [39]. Regler bör även införas för samhällets exponering av 

ideal i skyltdockor och modeller eftersom forskning har visat att det kan vara orsaken 

till en ätstörning [2]. Annan forskning har visats att yngre flickor påverkades negativt av 

medias ideal på kroppen [15]. 

Som tidigare diskuterats har depression och en störd kroppsbild en koppling till 

varandra [33]. Samt kunde Facebook också associeras till en ökad ångest [6]. Något att 

diskutera är vad det är som gör att det fanns kopplingar till detta. En orsak kan vara att 

de kroppsideal som råder i sociala medier påverkar i så hög grad att tjejer inte känner att 

de passar in och att de inte duger som de är. Många individer lägger ut bilder på sig 

själva då allt ser perfekt ut och detta kan skapa en osäkerhet hos flickor och unga 

kvinnor vilket kan resultera i ångest och depression. Detta kan ha varit en av olika 

orsaker till utvecklandet av ångest eller depression hos de två respondenterna och av en 

ätstörning hos en av respondenterna.  

 

Utifrån tjejernas upplevelser om sin kroppsuppfattning och den faktiska övervikten 

stämde inte överens [3], [9]. Detta visar att en sned kroppsuppfattning upplevs hos 

många tjejer runt om i Sverige. Detta kan ge en föraning om vad det är för ideal som 

råder i samhället. Något som uppkom utifrån undersökningen var att sociala medier 

förmedlar ett ideal. Det fanns en medvetenhet om att den bilden inte var helt korrekt 

utifrån respondenters svar. Detta kan orsaka en inre konflikt på grund av att ändå vilja 

passa in. Ett ideal som exponeras på sociala medier ett flertal gånger kan till sist utgöra 

den bild och det ideal som anses vara ”normalt”. Den bild som individerna till slut 

vänjer sig vid som egentligen inte ska vara okej. Detta på grund av att när en bild visas 

för många gånger kan individerna bli mer van vid bilden som gör att personen inte 

reagerar lika mycket som när bilderna läggs ut de första gångerna. Det blir en viss 

acceptans i det just för att man vänjer sig med bilderna, det ska egentligen inte vara 

okej, men blir det ändå. Detta kan kopplas ihop med Banduras teori om att 

omgivningens beteenden kan innebära att egna tankar förändras [40]. 

 

Att jämföra sig med andra kan skapa en stress. En stress av att inte likna det som 

framstår sig vara det perfekta enligt sociala medier. Att jämföra sig med andras kroppar 

kan skapa en känsla av otillräcklighet och känslan av att inte duga och bli omtyckt. 

Att vara uppkopplad på sociala medier och se ”den perfekta världen” visade sig utlösa 

stress. Något att diskutera är om sociala medier är en stressfaktor likt IKT [21] och om 

sociala medier ska finnas som appar i mobiltelefoner på grund av den ständiga 

åtkomsten som kan liknas vid IKT. Utvecklingen av IKT har ständigt ökat sedan 1960-

talet och forskning har visat att risken för ohälsa ökar vid en snabb förändringstakt [21]. 

Sociala medier blir idag mycket lättillgängligt, då många använder sig av sociala medier 
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i mobiltelefoner [1]. Idag finns bland annat Facebook samt Instagram som appar i 

smartphones, vilket gör det enkelt att använda sig av dessa. 

 

Att förhindra IKT´s utveckling verkar vara svårt att göra någonting åt eftersom att en så 

stor del av samhället använder detta. Det vi kan göra med exempelvis sociala medier är 

att begränsa åtkomligheten och sätta gränser för sina barn. Egna erfarenheter har sett att 

föräldrar skapar användarkonton åt sina yngre barn på olika sociala mediekanaler och 

att barnen ständigt sitter vid sina telefoner och använder sociala medier. Varje förälder 

har ett ansvar att sätta gränser, vilket är viktigt för att barnen ska må bra [25]. Genom att 

Facebook var associerat med en ökad ångest [6] bör sociala medier användas med en 

försiktighet hos yngre barn. Barn ska få vara barn och ska inte behöva introduceras in i 

vuxenvärlden med samhällets osunda ideal, när det enda barnen egentligen ska tänka på 

är att leka med leksaker. 

 

Forskare ansåg att den västerländska kulturen med smala skyltdockor och modeller var 

en orsak till ätstörningar [2] även Facebook kunde associeras till ätstörningar samt ökad 

ångest [6]. Något att diskutera är om det fanns någon koppling med den jämförelse som 

pågick hos respondent 5 och ätstörningen hon hade i yngre tonåren. Majoriteten av 

respondenterna uppgav sig ha gjort förändringar i och med dessa bilder. Vilket var 

bland annat att börja bli mer fysisk aktiv och att äta mer annorlunda, detta är oftast en 

positiv sak i och med att individen får mer kraft och kroppen blir piggare. En plötslig 

förändring till en hälsosam livsstil bör dock inte alltid uppmuntras, då detta kan vara en 

start till en ohälsosam livsstil. Uppmuntran i samband med förändringar kan skapa en 

tillfredsställande känsla hos individen som genom detta fortsätter att minska i vikt. 

Denna nya aktiva livsstil kan leda till för mycket aktivitet som blir en ond cirkel vilket 

kan i slutändan leda till en ätstörning [18]. Har man en ätstörning har personen ett 

tvångsmässigt beteende gällande mat och ätande [17]. Undersökningens resultat visade 

att respondent 5 tänkte mycket på hur sin egen kropp såg ut, exempelvis att brösten var 

för små och att höfterna var för breda. Hon berättade även att hon trodde att det skulle 

ändras om hon slutade att äta vilket då ledde henne till en ätstörning. 

 

Dock ska man inte lita fullt ut på resultatets rimlighet då vi inte vet hur sanningsenliga 

svaren är, det vill säga hur stor grad respondenternas svar stämmer överens med hur stor 

påverkan sociala medier egentligen har. Egentligen kan respondenterna ha upplevt en 

ännu större påverkan av sociala medier men vågar inte att berätta hela sanningen vilket 

kan bero på att det är ett känsligt ämne att samtala om. Forskning har visat att 

användning av Facebook hos kvinnor upplevde en ökad skam om sina kroppar [20]. 

Vidare kan en skam hos respondenterna infinna sig under intervjuerna, skam om att 

berätta att de bli påverkade av någonting. Genom att känna skam kan respondenterna 

undvika att berätta den verkliga sanningen och det kan vara sämre ställt än vad som 

egentligen framkom under intervjuerna. Dess påverkan kan vara större än vad som 

framgår under intervjuerna. Resultatet kan även ha skiljts sig åt om respondenterna blev 

intervjuade en annan dag eller om andra respondenter valdes ut för studien. Viktigt är 

här att förtydliga att det endast var fem stycken tjejer som upplevde detta och gäller inte 

generellt världen över. Resultatet på denna undersökning var högst viktigt och 

värdefullt på grund av att upplevelser av sociala medier har undersökt. Dock kan det 

antas att fler unga kvinnor upplever samma sak, vilket skulle kunna studeras vidare. 

Trots detta kan undersökningen vara värdefull inför andra studier, även fast det är en 

liten undersökning med endast fem respondenter så är den ändå värdefull. Uppsatsen 

kan bidra med värdefull data som bidrar till en förändring i kroppsuppfattningen i 
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framtiden. Denna undersökning kan leda till att intresse uppdagas och blir grunden för 

en ännu större undersökning. 

 

Den nuvarande undersökningen var en kvalitativ forskningsundersökning som syftade 

till att undersöka upplevelser av sociala medier. Dock var de flesta utav de tidigare 

forskningsartiklarna kvantitativa, vilket medförde olikheter i studiernas resultat. Detta 

bör jag som forskare ha i åtanke när kopplingar mellan tidigare forskningar och 

undersökningens resultat diskuteras.  

 

7.2 Metoddiskussion 

7.2.1 Design 

En kvalitativ studiedesign var bäst lämpad för att syftet handlade om att undersöka 

upplevelser hos tjejer i samband med en exponering av sociala medier. En kvalitativ 

studie studerar upplevelser vilket inte studeras i en kvalitativ studiedesign [42]. 

Kvalitativ forskning är inriktat på texten, mer djup och intresserad av förståelsen än vad 

kvantitativ forskning är. Svagheter med kvalitativa studier är att det bygger på ett 

mindre urval, vilket gör att studiens resultat inte kan representera befolkningen i stort 

[44]. 

7.2.2 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer valdes för denna undersökning på grund av att dessa 

intervjuer gör det möjligt för respondenterna att svara på frågor på det sätt som de vill. I 

semistrukturerade intervjuer kan, ifall det behövs ställas ytterligare frågor, vilket är bra 

om något i respondenternas svar är oklart. Kvalitativa intervjuer är positivt i den 

bemärkelsen att en personlig kontakt uppstår mellan forskaren och respondenten [43]. 

Detta är inte möjligt med en enkät som insamlingsmetod, där enkätfrågorna är fasta och 

det inte finns kontakt mellan forskare och respondent [45]. I undersökningen valdes 

intervjuer framför fokusgrupper, detta på grund av att fokusgrupper kan skapa en 

gruppeffekt såsom grupptryck, vilket kan ge felaktiga svar [47] samt att respondenterna 

ska känna frimodighet till att uttrycka sina känslor och tankar. En fokusgrupp kan lätt 

påverkas av de andra respondenterna och vad de säger, detta kan leda till att 

respondenterna inte vågar säga som de egentligen tycker och tänker [26].  

 

7.2.3 Urval 
Att använda Facebook som verktyg med att finna respondenter var praktiskt, eftersom 

det är denna målgrupp som forskaren efterfrågade. Genom att ett personligt meddelande 

kunde skickas mellan två individer var Facebook den bästa av alla sociala medier att 

använda sig av, då ingen annan person kunde se kommunikationen mellan dessa två. 

Detta är positivt för respondentens rättighet att vara anonyma och att ingen annan kan se 

vilka som deltog i undersökningen. Facebook var ett bra verktyg för att nå ut till unga 

kvinnor, då många använder sig av Facebook. Facebook ansågs även vara den bästa 

sidan för att kontakten mellan forskaren och respondenter kunde ske anonymt via 

personliga meddelanden. Via personliga meddelanden kunde inte andra människor se 

kontakten som pågick mellan forskaren och respondenten. Svagheter med att använda 

Facebook som en del av urvalsmetoden kan ha varit att personer som var intresserade av 

att delta i undersökningen tyckte att undersökningens syfte stämde överens med 

personens upplevelser av sociala medier. 

 

Ett strategiskt/målinriktat urval användes för att respondenterna behövde uppfylla vissa 

krav för att kunna besvara undersökningens syfte och frågeställningar [43]. Fördelen 

med detta är att rätt respondenter används för undersökningen. I en studie vill forskaren 
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få ett urval som kan garantera stora variationer i urvalet. Ett strategiskt/målinriktat urval 

kan därför inte dra slutsatser för en hel population utan drar endast slutsatser för en del 

av populationen [43]. Denna urvalsmetod var bäst lämpad för att hitta respondenterna 

och för att få reda på undersökningens syfte.  

7.2.4 Intervjuns tillvägagångssätt 

När intervjuer genomfördes var omgivningen viktig att ta hänsyn till, det är viktigt för 

respondenten att känna trygghet och ha en ostörd miljö [44]. Trots att miljön beaktades 

noggrant inför intervjuerna i form platser med lugn och att endast forskaren och 

respondenten närvarande var det ändå svårt att garantera att miljön inte påverkade 

resultatet med exempelvis ljud som uppstår i andra delar av respondentens hus. Att låta 

respondenterna bestämma tid och plats för intervjun kan skapa en trygghet och 

motverka stress under intervjun samt att minimera olika störningsmoment. Detta kan 

leda till mer sanningsenliga svar på frågorna. Respondenterna befann sig i åldrarna 18-

20 år. Förutom att åldersgruppen är mindre undersökt än andra åldersgrupper som 

tidigare nämnts kan sociala medias påverkan för många unga kvinnor bli ett känsligt 

område att samtala över och kan eventuellt bli en jobbig intervju känslomässigt. Flickor 

under 18 år behöver dessutom tillstånd av målsman, vilket ansågs vara viktigt att följa. 

Respondenterna och forskaren kände inte varandra personligen men de visste vilka de 

var, detta handlingssätt valdes av forskaren själv för att minska att eventuell rädsla 

uppstod hos respondenterna. Rädsla hos respondenterna kan i sådana fall ha lett till 

felaktigt resultat. Dock kan detta ändå ha påverkat respondenterna genom att 

respondenterna kände till forskaren, vilket kan ha påverkat resultatet på ett sådant sätt 

som att inte hela sanningen framkom under intervjun. 

 

7.2.5 Dataanalys 

En kvalitativ riktad innehållsanalys med ett deduktivt perspektiv användes som 

analysmetod. Utifrån teorier om att sociala medier påverkade unga tjejer var ett 

deduktivt perspektiv bäst lämpad. Detta för att utgångspunkten kom från teoretiska 

föreställningar som har prövats mot det empiriska materialet [46]. En kvalitativ 

innehållsanalys är det tillvägagångssätt som är vanligast att använda sig av i en 

kvalitativ analys [43] och används när exempelvis ett dokument på ett vetenskapligt sätt 

ska analyseras [42]. Trots att intervjumaterialet kodades och slutgiltiga kategorier 

skapades kan det ha funnits en risk att kategorierna inte beskriver till fullo innehållet i 

de underliggande styckena. 

7.2.6 Forskningsetiska överväganden  

Något att ha i åtanke i samband med inspelningarna av intervjuerna var ifall det var 

etiskt korrekt att spela in intervjuerna. En inspelning kan leda till att intervjupersonerna 

blir oroliga för att materialet finns kvar. En inspelning var värdefull för att resultatet i 

undersökningen skulle bli så korrekt som möjligt. Utan inspelning kunde forskaren 

minnas saker fel, resultatet blir då mindre korrekt samt att viktiga saker för 

undersökningen inte kommer med [43]. Det var därför viktigt att informera 

respondenterna i förväg i missivbrevet att det inspelade materialet endast blir 

tillgängligt för forskaren och dennes handledare samt att materialet kommer att förstöras 

i samband med att undersökningen är klar. Alla individer använder ett talspråk med 

slanguttryck såsom exempelvis ordet ”typ”. Utifrån den etiska aspekten var det enligt 

ansenligt att rätta till slanguttrycken i de citat som används i resultatets presentation. 

Genom denna ändring kan individer undvika att deras integritet kränks och såras [44]. 
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8. Slutord 
8.1 Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur unga kvinnor upplevde att sociala 

medier påverkade deras kroppsuppfattning och innebörden för deras psykiska ohälsa. 

Undersökningens resultat visade att tjejerna upplevde att de blev påverkade negativt på 

sin kroppsuppfattning av sociala medier i en ålder på 18-20 år genom olika bilder som 

visades på sociala medier. De upplevde att det fanns ett ideal som upplevdes jobbigt och 

upplevde att det påverkade dem negativt. De upplevde även en stress genom sociala 

medier. Resultatet visade att en koppling existerade mellan sociala mediers exponering 

och ett psykiskt välbefinnande i form av ångest, depression och ätstörning. Dock visade 

undersökningen att de upplevde en negativ påverkan på kroppsuppfattningen i högre 

grad i yngre tonåren. Detta påverkade dem både genom en medveten och en omedveten 

påverkan. Detta är ett viktigt resultat att ta hänsyn till för att ge människor en 

tankeställare kring vad sociala medier verkligen gör hos individer och på vilket sätt det 

påverkar, framförallt yngre flickor. 

 
8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Denna undersökning kan vara en förundersökning för framtida studier kring ämnet. 

Intressant utifrån denna undersökning vore att djupare undersöka yngre flickors 

kroppsuppfattning samt att intervjua ett högre antal respondenter för att få ett mer 

tillförlitligt resultat som gäller för samtliga flickor globalt. Jag tror att denna 

undersökning var viktig för att få reda på den verkliga påverkan sociala medier har, för 

att i framtiden förebygga och skjuta upp en tidig debut i en negativ kroppsuppfattning 

hos unga kvinnor och därmed minska den psykiska ohälsan.  
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Bilaga 1  
Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Mathilda Åhlstrand och studerar till hälsopedagog på Hälsopedagogiska 

programmet, Högskolan i Gävle. Jag skriver nu under vårterminen mitt examensarbete 

inom folkhälsovetenskap. Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur sociala 

medier påverkar unga tjejers kroppsuppfattning. 

 

Jag ska i detta examensarbete intervjua fem stycken tjejer i ålder 18-20 år för att 

undersöka detta. Intervjuerna kommer ta cirka 15-20 minuter att genomföra och 

kommer spelas in via en smartphone. Detta för att det är viktigt att så mycket som 

möjligt av intervjun kommer med. Min handledare och jag är de två personer som 

kommer ta det av det inspelade materialet. 

 

Allting sker konfidentiellt, det vill säga anonymt. De uppgifter som tas upp i studien 

kan ej kopplas till dig. Du kan även när som helst under studiens gång avbryta ditt 

deltagande utan att behöva ange orsaken till det, dock ända fram till 13/4.  Du kan även 

välja att bara svara på vissa frågor under intervjun. 

 

Uppsatsen publiceras sedan i söktjänsten och databasen DIVA. DIVA är även ett öppet 

arkiv där exempelvis studenter lämnar in studentuppsatser och forskningspublikationer. 

Har du frågor angående studien är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Tack för din medverkan. 

 

Med vänlig hälsning  

Mathilda Åhlstrand 

Mail: hhp12men@student.hig.se 

Mobilnummer: 070-XXXXXXX 

Handledare: Leah Emegwa Okenwa 

Mail: leah.e.okenwa@hig.se 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

 

1. Ålder? 

2. Kön? 

3. Vad har du för intressen? 

4. a, Använder du dig av sociala medier?  

b, Vilka typer av sociala medier? 

c, Vilken/vilka är din favorit? 

5. Hur många minuter/dag lägger du på sociala medier? 

6. Berätta, vad tycker du generellt om sociala medier? 

7. De flesta tittar på olika saker när de är ute på sociala medier. Vad intresserar du 

dig mest av på sociala medier? 

8. a, Tycker du att sociala medier påverkar dig? 

b, På vilket sätt anser du att sociala medier påverkar dig? 

c, Vad upplever du att du påverkas positivt av på sociala medier? 

d, Vad upplever du att du påverkas negativt av på sociala medier? 

e, Vad anser du är jobbigt/lätt att läsa och titta på, på sociala medier? 

f, Är svaret nej: tycker du att det påverkar vissa? 

9. Vad känner/tänker du på när det läggs upp bilder på tränings mat/kost på sociala 

medier? 

10. Brukar du lägga upp bilder på sociala medier? Om ja/nej, varför/varför inte? 

11. Berätta vad känner/tänker du på när det läggs upp bilder på när någon tränar på 

sociala medier? 

12. Berätta, vad tänker du på när det läggs upp bilder på smala tjejer/modeller på 

sociala medier? 

13. Berätta, hur upplever du din egen kroppsuppfattning när du ser bilder på smala 

och vältränade tjejer på sociala medier? 

14. Tycker du att din syn på ditt utseende påverkas av social media? 

15. Tycker du att din syn på ditt utseende/figur påverkas av bilder på andra tjej på 

social medier?  

b, Berätta på vilket sätt? 

c, Har du förändrat något specifikt hos dig genom detta? 

16. Berätta om hur upplever dina egna levnadsvanor? Ex: kostvanor, fysisk aktivitet 

när du tar del av andras liv via sociala medier? 

a, Jämför du dig med andras jämnårigas kroppar på sociala medier? 

b, Hur känner du när du jämför din kropp med jämnårigas kroppar på sociala 

medier? 

17. Har du någonsin funderat på att sluta använda sociala medier eller undviker att 

titta på andra tjejers bilder på sociala medier? 

18. Kommer du att fortsätta titta på bilder på sociala medier? 

Har du något mer att tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 


