
 

 
 

 

 

En bild på Instagram säger mer än tusen 

ord 

Instagrams roll för gymnasieflickors kroppsuppfattning 

 

Julia Eriksson 
 

 

 

 

Vetenskapligt arbete, avancerad nivå 

Huvudområde: Folkhälsovetenskap 

Högskolepoäng: 15hp 

Termin/år: Vårterminen 2017,v 3-22 

Handledare: Professor Katja Gillander-Gådin 

Examinator: Professor Katja Gillander-Gådin 

Kurskod/registreringsnummer: FH006A 

Utbildningsprogram: Magisterprogrammet i hälsovetenskap 60hp 

 



Abstract  

 

 

Background:  Mental illness is one of the major health problems among girls ages 16-29 

in Sweden. One factor for mental illness is the increased body 

dissatisfaction that has reached a normative standard among girls. 

According to previous research, there is a link between unrealistic body 

ideals, body perception and mental illness.  
 

Purpose:  Describe high school girls’ motivational factors for using Instagram, 

Instagram's role for their body perception and factors that contribute to 

changing body perception. 

 

 

Method:  Two focus groups consisting of eight girls from grade 2 and 3 in upper 

secondary school from the social science program and six girls from grade 

3 from the health and care program. The data analysis method was a 

qualitative content analysis. 

 

Results:  High school girls' main factors for using Instagram were (1) archiving 

through images, (2) presentation of themselves, (3) interesting people and 

role models and (4) social norms. Instagram plays a major role in high 

school girls' body perception by pushing them to fit into an unrealistic 

body ideal. The girls want to see a change and get rid of the concept of the 

ideal body. They recommend that girls stop following accounts that 

contribute to a negative body image and instead find role models that 

motivate to accept their physical appearance.  

 

 

Conclusion:  The results of the study could be used to develop interventions that aim to 

build up girls' self-esteem. Parents and guardians have an important role to 

play in their children’s body's perception. They can teach their children to 

have a critical attitude towards body ideals published on Instagram and 

that is something that should be implemented at school. 
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Sammanfattning  

 

 

Bakgrund:  Psykisk ohälsa beskrivs som ett av de största folkhälsoproblemen bland 

flickor i åldrarna 16-29 år i Sverige. En av faktorerna till den psykiska 

ohälsan är det ökade kroppsmissnöjet som har uppnått en normativ 

standard i målgruppen. Enligt tidigare forskning finns det en koppling 

mellan exponering av orealistiska kroppsideal från media, 

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa.  

 

Syfte:  Beskriva gymnasieflickors motivationsfaktorer till att använda Instagram, 

Instagrams roll för deras kroppsuppfattning samt faktorer som bidrar till 

förändrad kroppsuppfattning.  

 

 

     Metod:  Två fokusgrupper som bestod av åtta flickor från årskurs 2 och 3 ifrån det 

samhällsvetenskapliga programmet och sex flickor från årskurs 3 ifrån 

vård- och omsorgsprogrammet. Dataanalysmetoden var en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Resultat:  Gymnasieflickornas främsta motivationsfaktorer till att använda Instagram 

var (1) arkivering genom bilder, (2) presentation av sig själv, (3) 

intressanta människor och förebilder samt (4) sociala normer. Instagram 

har en stor roll för gymnasieflickornas kroppsuppfattning genom att 

sociala medier pressar flickor att passa in i ett orealistiskt kroppsideal. 

Gymnasieflickorna ville se en förändring och få bort begreppet idealkropp. 

De rekommenderade att sluta följa konton som bidrar till en negativ 

kroppsuppfattning och stället hitta nya förebilder som motiverar till att 

acceptera sitt fysiska utseende. 

 

Slutsats:  Studiens resultat kan användas för att utveckla interventioner som syftar 

till att bygga upp flickors självkänsla. Föräldrar och vårdnadshavare har en 

viktig roll gällande sina barns kroppsuppfattning. De kan undervisa sina 

barn i att ha ett kritiskt förhållningssätt till kroppsideal som publiceras på 

Instagram och det är något som borde implementeras i skolan. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fokusgrupper, Instagram, kroppsideal, kroppsuppfattning, psykisk ohälsa, 

sociala medier  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

It´s crazy these days, with the rise of social media we literally have a 

weapon of mass destruction to our self-esteem 24/7…  

Social media is curated, filtered, often airbrushed and sometimes even a 

lifestyle illusion… Why is it that we feel these insecurities in the first 

place? Because from a very young age we have been conditioned to 

believe that our success and our happiness is highly depended on our 

attractiveness… Because if we are insecure, we are a motivated 

consumer…  

We need to embrace our bodies for more than that. We must stop to try to 

detain perfection because we are good enough already. 

                                                         

                                                    - Iskra Lawrence (TEDx talks, 2017). 
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Introduktion 

Kroppsmissnöje har uppnått en normativ standard bland flickor och kvinnor i 

västvärlden och det har resulterat i sämre psykologiskt välbefinnande i form av låg 

självkänsla, stress, ökade depressiva symptom samt ätstörningar (Durkin & Paxton, 

2002; Fardouly, Pinkus & Vartanian, 2016; Lee et al, 2014;Van den Berg, Mond, 

Eisenberg, Ackard & Neumark-Sztainer, 2010). Kroppsmissnöje upplevs i olika åldrar 

och sträcker sig så långt ner som hos flickor i 5 års ålder upp till kvinnor i vuxen ålder 

(Anschutz et al. 2009; Dohnt & Tiggemann, 2006; Duchin et al, 2014). Psykisk ohälsa i 

form av ängslan, oro, ångest och nedsatt psykiskt välbefinnande beskrivs som ett av de 

största folkhälsoproblemen bland flickor (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

Folkhälsomyndighetens årsrapport (2017) med statistik från år 2016 visar att psykisk 

ohälsa framför allt ökar bland unga i åldrarna 16-29 år. Enligt rapporten hade 43 procent 

av målgruppen besvär med ängslan, oro och ångest och 29 procent hade nedsatt 

psykiskt välbefinnande. Kommunikation från media om vikt, kosthållning samt 

upprepade budskap om värdet av att vara smal har visat sig öka kroppsmissnöjet hos 

flickor (Fardouly et al, 2016; Lee et al, 2014). Information om vad som är acceptabelt 

eller inte kan också påverka flickors kroppsbild, information som förmedlas via media 

(Lee et al, 2014).  

 

Bakgrund  

Kroppsuppfattning och psykisk ohälsa  

Kroppsuppfattning anses vara den mentala bilden som individer formar baserat på 

deras fysiska utseende (Ridgway & Clayton, 2016). Den mentala bilden formas med 

hjälp av bland annat kultur och etnicitet och som sedan i många fall jämförs med andra 

personers utseende (Mills et al, 2012; Ridgway & Clayton, 2016). När individer har en 

negativ kroppsbild uppfattar de sina kroppar som oattraktiva (Lee et al, 2014).  

Existerande forskning antyder att media påverkar hur unga kvinnor tycker och 

känner för sina kroppar (Homan, McHugh, Wells, Watson & King, 2012). I 

västerländska kulturer sjunker flickors självkänsla väsentligt under mitten av tonåren, 

med kroppsuppfattning som möjlig förklaring (Clay, Vignoles & Dittmar, 2005; Van 
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den Berg et al, 2010). En kvantitativ studie som utfördes i Australien undersökte 

exponering av idealiserade bilder och förändring gällande kroppsuppfattning (Clay et al, 

2005). Deltagarna i studien var flickor i åldrarna 11-16 år och resultatet visade på en 

signifikant ökning av kroppsmissnöje och psykisk ohälsa i form av en minskad 

självkänsla vid exponering av idealiserade bilder. En kvantitativ studie som 

genomfördes i England ville också undersöka exponering av idealiserade bilder och 

kroppsuppfattning (Durkin, & Paxton, 2002). Resultatet av den brittiska studien visade 

en signifikant ökning av kroppsmissnöje och psykisk ohälsa nämligen depression vid 

exponering av idealiserade bilder. Båda dessa studier kan relateras till Homan et als 

(2012) koppling mellan psykisk ohälsa och kroppsuppfattning.  

 

Två kvantitativa studier som genomfördes i Australien på kvinnliga 

universitetsstudenter hade syftet att undersöka relationen mellan att jämföra sitt fysiska 

utseende med bilder på sociala medier (Fardouly et al, 2016; Pepin & Endresz, 2015). 

Resultatet från den ena studien indikerade att jämförelser av sitt fysiska utseende med 

individer på sociala medier medförde en signifikant minskning av en positiv inställning 

till sig själv (Fardouly et al, 2016). Resultatet från den andra studien förklarade att när 

kvinnorna använde sociala medier regelbundet kunde det resultera i olika riskbeteenden. 

De kunde känna press över att gå ner i vikt för att se mer attraktiva eller mer muskulösa 

ut och på så sätt stämma bättre överens med bilderna de se såg på sociala medier (Pepin 

& Endresz, 2015). Ytterligare en kvantitativ studie som utfördes på kvinnliga 

universitetsstudenter undersökte psykologiska aspekter av kroppsuppfattning för att 

bättre identifiera riskfaktorer och riskbeteende (Leone, Partridge, & Maurer-Starks, 

2011). Studiens resultat kom fram till att det fanns en stark relation mellan negativ 

kroppsuppfattning och riskbeteenden. Dessa riskbeteenden identifierades som 

överdriven kosthållning på gränsen till ätstörning, träningsberoende samt tillskott- och 

narkotikamissbruk.  
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Kroppsuppfattning och internalisering  

Västerländsk media skildrar en idealisk version av den kvinnliga kroppen som är 

orealistisk men som ändå moderna flickor försöker internalisera (MacNeil & Best, 

2015). En kvantitativ studie gjord på kvinnliga universitetsstudenter i USA hade syftet 

att undersöka kroppsuppfattning och riskgrupper för internalisering av medias ideal 

(Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac, & Posavac, 2004). Resultatet från studien 

redogjorde för att exponering av orealistiska idealbilder i tidningar påverkar 

kroppsuppfattningen främst hos deltagare med höga nivåer för internalisering av 

idealen. Liknande studier visar på att individer som internaliserar det tunna 

kroppsidealet känner ett större kroppsmissnöje och är mer sårbar för negativa effekter 

av medieexponering (Halliwell, 2013). 

En kanadensisk studie som utfördes på kvinnliga universitetsstudenter undersökte 

sambandet mellan tillfredställd kroppsuppfattning och uppfattningen av den kvinnliga 

kroppen (MacNeil & Best, 2015). Resultatet visade på att kvinnor som önskar 

kroppsidealet tonade och definierade muskler, vikt som anses som normal och vissa 

ansiktsdrag där de själva ansåg att de inte låg inom det idealet hamnade i riskgruppen 

för internalisering. Resultatet indikerade även att kvinnors kroppsuppfattning kunde 

ändras negativt på grund av den frekvenska exponering de får av tunna idealiserade 

kroppar som förmedlas via media (MacNeil & Best, 2015).  

Kroppsuppskattning och individer som bryter normer 

När individer istället är tillfreds med sitt fysiska utseende kallas det 

kroppsuppskattning. Kroppsuppskattning innebär att personer accepterar sina kroppar i 

sin nuvarande form, respekterar och tillgodoser kroppsliga behov samt skyddar kroppen 

genom att avvisa orealistiska kroppsideal (Halliwell, 2013). Tidigare kvantitativa 

studier visar på att individer som köper konceptet med det tunna kroppsidealet och 

samtidigt har kroppsuppskattning har ett skydd mot exponering av idealen och påverkas 

inte på samma negativa sätt (Halliwell, 2013). 

Det har de senaste åren börjat dyka upp individer som förespråkar 

kroppsuppskattning. Ashley Graham, Dana Patterson och Iskra Lawrence är några av de 

modeller som kan beskrivas som body activists eller på svenska kroppsaktivister 
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(@danaisabellaaa, @iskra, @theashleygraham). De uppmanar flickor och kvinnor runt 

om i världen att känna sig stolta över sina kroppar oavsett hur de ser ut. De väljer att 

visa upp sig på Instagram med oretuscherade bilder och använder hashtags som 

#everyBODYisbeautiful och #beautybeyondsize. De pratar om self-care och body 

positivity vilket kan översättas som egenvård och positiv kroppsuppfattning. Det som 

också dessa tre individer har gemensamt är att de har kurvor som de gärna visar upp för 

sina följare.  

 

Normer och ideal 

Mänskligt beteende styrs ofta av uppfattningar om populariteten kring beteenden 

(Mills et al, 2012). En norm är något som definieras som normalt eller som det 

godkända beteendet och delas upp i beskrivande normer och förbudsföreläggande 

normer. Beskrivande normer förklarar vad som uträttas av andra och 

förbudsföreläggande normer förklarar vad som borde utföras (Mills et al, 2012). När det 

kommer till kroppsuppfattning är sociala normer såsom etnicitet och kultur något som 

påverkar vårt omdöme av våra egna kroppar men också hur vi uppfattar och ibland 

kanske även kritiserar andras kroppar (Mills et al, 2012; Ridgway & Clayton, 2016). 

Ett ideal är något eftertraktat, föredömligt och ofta också ouppnåeligt (Lee et al, 2014; 

Kaplan & Haenlein, 2010). Från början av 1900-talet fram till idag har kroppsidealen i 

västvärlden förändras beroende på olika omständigheter såsom krig, högkonjunktur, 

bantningstrender och viktnedgångsprogram (Arvidsson, 2005). Men oavsett 

omständigheter så har det alltid funnits en norm gällande det fysiska utseendet och det 

mänskliga beteendet har då också följt normen.  

Kroppsideal genom tiderna  

Historiskt sett så började media i form av tidningar debattera kring normer för den 

ideala kroppsformen och den passande vikten under 1950-talet (Arvidsson, 2005). De 

letade efter kopplingar mellan vikt och hälsa och det fortsatte även under 1960-talet. 

Bantning var ordet på allas läppar i alla tidningar under 1960-talet som eskalerade 

snabbt. Individers ätande började kopplas samman med samvete och skuld och vid 

minsta snedsteg tog kvinnor och män till bantning som räddningsmetod (Arvidsson, 
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2005; Qvortrup, 2003). Förutom bantning började viktkonsekvenser poängteras i form 

av sjukdomar såsom högt blodtryck och diabetes. Trenden med bantning, samvete och 

skuld fortsatte under 1970 – och 1980-talet som eskalerade ytterligare fram emot 1990-

talet när det magra idealet började växa fram. Övervikt och fetma var en katastrof under 

det här årtiondet och det bevisade att du inte hade kontroll över ditt liv och det 

inkluderade allt från hälsa, till mat samt din intelligens (Arvidsson, 2005). Media 

poängterade att effekten av viktnedgång skulle bidra till ett ökat självförtroende, hälsa 

samt skönhet. Vid sekelskiftet år 2000 och nu under 2010-talet råder kroppsidealet en 

slank och smal kropp som gärna har lite muskler. Kvinnor ska ha platt mage men får 

gärna ha lite större byst (Arvidsson, 2005; Thurfjell, 2003). Det är ett ideal som känns 

motsägelsefullt då vetenskapliga studier visar på att den vanligaset idealkroppen på 

kvinnor idag har ett BMI (body mass index) som klassificeras som underviktig 

(MacNeill & Best, 2015).  

 

Sociala medier  

Som beskrivits tidigare är media en källa som förmedlar budskap om kroppsideal och 

normer till populationer (Kaplan & Haenlein, 2010). Media kommer i flera former och 

innan smartphones började säljas var traditionella medier i form av tidningar och 

reklamfilmer den källa som individer använde sig av för att hålla sig uppdaterad om 

rådande kroppsideal och normer (Prieler & Choi, 2014). När smartphones sedan 

utvecklades och blev mer populära började sociala medier såsom Facebook, Instagram 

och Twitter bli de vanligaste sätten att hålla sig uppdaterad. Sociala medier beskrivs 

som kommunikationskanaler där användare kommunicerar med varandra genom text 

och bild (Kaplan & Haenlein, 2010). 

 I rapporten ”Svenskarna och sociala medier 2016” skriver Davidsson (2016) att 58 

procent av de som använder internet varje dag är inne på sociala medier. Facebook är 

det mest populära nätverket bland svenskar med 71 procent, därefter kommer Instagram 

med 44 procent och de som använder sociala medier mest är flickor i åldrarna 16-25 år. 

Hon förklarar också att det som skiljer Instagram från Facebook är att som användare 

kommunicerar du endast via fotografier och filmklipp, något som verkar tilltala kvinnor. 
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Enligt resultatet i rapporten är det mer än hälften av alla kvinnor som någon gång 

använt Instagram. En tredjedel av dessa kvinnor gör det dagligen.  

Instagram 

Instagram lanserades av Kevin Systrom och Mike Krieger i oktober år 2010 

(Instagram, n.d). Det sociala nätverket har över 500 miljoner globala användare som 

delar mer än 95 miljoner fotografier varje dag via sin mobiltelefon. Instagram är till för 

alla som är minst 13 år gamla och det är väldigt vanligt att globala kändisar, varumärken 

och musiker delar med sig av sin vardag via applikationen. 

Instagram har blivit ett marknadsföringsverktyg för individer som hjälper till att visa 

upp viktiga intresseområden genom bilder och filmklipp. I en artikel skriven av Lee et 

al (2015) beskrivs det att Instagramanvändare har fem primära sociala och psykologiska 

motiv för att använda applikationen. Dessa fem är (1) social interaktion med andra 

användare som delar lika intressen, (2) arkivering av individens vardag via fotografier, 

(3) personligt uttryck, (4) ett sätt att fly från verkligheten samt (5) spana in intressanta 

förebilder som exempelvis filmstjärnor eller modeller.  

Hittar Instagram användaren ett intressant konto kan hon välja att följa kontot vilket 

innebär att hon ser de bilder och filmklipp som användaren till kontot väljer att dela i 

sitt bildflöde (Instagram, n.d) Ett sätt för att hitta intressanta Instagram konton är genom 

hashtags (#). En hashtag är en form av markering av bilden som gör det lättare för andra 

användare att hitta den i appen. När användaren tillämpar en hashtag kan man trycka på 

symbolen och då visas en sida med alla foton och filmklipp som konton har hashtaggat 

på samma sätt.  

 

Begreppet hälsofrämjande  

Medin & Alexanderson (2002) förklarar att begreppet hälsofrämjande är ett 

samlingsnamn för handlingar, tillstånd som kan botas, motarbetas, främjas, mål, 

processer eller strategier på olika strukturella nivåer. Det finns olika modeller av 

begreppet hälsofrämjande men grundtanken inom modellerna är att orden hälsa, 

helhetssyn, empowerment, coping, samverkan, stödjande miljö samt prevention är 

essentiella (Medin & Alexanderson, 2002). En av modellerna utvecklades av Dwore och 
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Kreuter och de förklarar att främja hälsa innebär att förändra samhällets normer så att 

individer får det enklare att ha ett hälsosamt beteende (Medin & Alexanderson, 2000). 

Författarna beskriver hur support för positiv hälsopraxis ska vara en del av den sociala 

normen och inkludera både individer, samhällen, företag samt statliga och lokala 

myndigheter. En annan modell utvecklades av Nutbeam som anser att folkhälsa, 

hälsofrämjande arbete samt hälsoutbildning (health education) är tre av sju centrala 

beteckningar för hälsofrämjande (Medin & Alexanderson, 2000).  

Folkhälsa inom Nutbeams modell är tvärvetenskaplig och riktar in sig på en förståelse 

för hur livsstil samt levnadsförhållanden påverkar individers hälsa. Hälsofrämjande 

arbete har som mål att möjliggöra för människor att ta kontroll över sin hälsa och 

hälsoutbildning vill uppmana individer att utveckla sina kunskaper och sitt 

självförtroende för att på så sätt förbättra sin hälsa.  

 

Forskning kring kroppsuppfattning och kroppsideal i form av bilder på sociala medier är 

fortfarande ett relativt outforskat område. Tidigare forskning har till största del 

fokuserat på den inverkan exponering idealiserade kroppar i reklam och tidningar har 

haft på flickors och kvinnors kroppsuppfattning. Baserat på tidigare studier finns det en 

koppling mellan bilder som förmedlas via media, kroppsuppfattning och psykisk ohälsa. 

Det är viktigt att undersöka vad det finns för motivation till att använda Instagram om 

följderna kan vara negativa på flickors kroppsuppfattning och deras psykiska hälsa som 

Fardouly et al (2016) och Pepin & Endresz (2015) beskriver. Det är också viktigt att 

undersöka specifikt Instagrams roll för flickors kroppsuppfattning samt faktorer som 

skulle kunna bidra till en förändrad kroppsuppfattning vid användandet av Instagram.  

Att arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv är viktigt eftersom forskare utgår från 

faktorer som skapar styrka hos individer (Medin & Alexanderson, 2002). På längre sikt 

kan psykisk ohälsa bland flickor resultera i att de aldrig är tillfreds med sig själv något 

som kan följa dem även i vuxen ålder. Det kan påverka andra bestämningsfaktorer för 

hälsa såsom överdriven kosthållning på gränsen till ätstörning, tobak – och 

narkotikamissbruk och dåliga sömnvanor (Green, Tones, Cross & Woodall, 2015). Att 

använda faktorer som skapar styrka kan påverka dessa riskbeteenden till det positiva.  

Eftersom de tidigare studierna som har genomförts har haft målgruppen högstadieelever 
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samt universitetsstudenter behövs det forskning som inkluderar målgruppen 

gymnasieelever. De tidigare studierna har också varit kvantitativa och då det finns 

behov av att få en större förståelse för hur bilder på Instagram påverkar flickors 

kroppsuppfattning behövs det kvalitativa studier. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet är att beskriva gymnasieflickors motivation till att använda 

Instagram, Instagrams roll för deras kroppsuppfattning och faktorer som bidrar till 

förändrad kroppsuppfattning.  

 

Metod 

En kvalitativ metod användes i enlighet med Alvehus (2013) eftersom den förklarar 

vad individer har för inställning till ett ämne eller beskriver erfarenheter som hon har 

varit med om. Som datainsamlingsmetod användes två fokusgrupper vilket förklaras 

som en form av gruppintervju där deltagarna under en begränsad tid får resonera kring 

ett utvalt ämne med varandra (Wibeck, 2010). Fokusgrupper användes som metod för 

att till skillnad mot en individuell intervju får deltagarna möjlighet att ifrågasätta 

varandras åsikter. Svaret på en fråga kan förändras för en deltagare när hon hör sina 

klasskamraters svar vilket kan bidra till en mer realistisk framställning av vad individer 

anser om ett ämne (Wibeck, 2010). Intervjuerna dokumenterades med hjälp av en 

diktafon och ett fåtal anteckningar.  

Materialet från intervjuerna analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

enligt Graneheim & Lundman (2004) som tog fram det manifesta innehållet i materialet, 

med andra ord de synliga, uppenbara komponenterna i texten.  
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Urval 

Eftersom tidigare studier har haft målgruppen högstadieelever samt 

universitetstudenter valdes gymnasieelever som målgrupp. För att välja ut de 

gymnasieprogram som skulle inkluderas i studien utfördes det en genomgång av 

gymnasieprogram som hade en hälsoinriktning eller en kommunikationsinriktning. Det 

ansågs vara viktigt att ha med ett gymnasieprogram som fokuserade på hälsa då min 

studie var inom hälsovetenskap samt att deltagarna skulle kunna bidra med insikt 

gällande deras syn på sociala medier och psykisk ohälsa. Förutom att ha med ett 

program som fokuserade på hälsa kändes det viktigt att ha med ett program som 

representerade media och kommunikation då en essentiell del av studien behandlade 

sociala medier. Det resulterade i ett yrkesförberedande program och ett 

högskoleförberedande program. Det yrkesförberedande programmet blev vård- och 

omsorg och det högskoleförberedande programmet blev samhällsvetenskapliga 

programmet inriktning medier, information och kommunikation (Hälsinglands 

utbildningsförbund, 2016). Gymnasieprogrammet vård- och omsorg inriktade sig på 

vård, hälsa samt livskvalitet och alla kurserna i programmet hade ett fokus på hälsa. Det 

samhällsvetenskapliga programmet med inriktning media, information och 

kommunikation fokuserade på att utbilda eleverna om medias roll i samhället samt att 

genom att använda medieteknik kan budskap förmedlas på ett intresseväckande sätt 

(Hälsinglands utbildningsförbund, 2016).  

Antalet fokusgrupper och mängden deltagare i studien utgick från hur många flickor 

som var villiga att medverka (Wibeck, 2010). Utifrån det var ett inklusionskriterie att de 

gick tredje året på antingen det hälsoinriktade programmet eller programmet med 

kommunikationsinriktning. Ett annat inklusionskriterie var att flickorna skulle ha ett 

konto på Instagram och gärna vara aktiv genom att lägga upp bilder regelbundet. 

Deltagare som inte längre var aktiva användare eller hade slutat använda Instagram 

hamnade i exkluderingsgruppen.  
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Tillvägagångsätt och antalet deltagare 

För att få kontakt med respektive gymnasieprogram skickades ett informationsbrev 

till gymnasieskolornas rektorer via epost (se bilaga 1). Rektorn för det 

samhällsvetenskapliga programmet informerade att studien gärna fick genomföras på 

skolan och att det fanns åtta flickor på programmet som fördelades på årskurs 2 och 3. 

På grund av att de fanns så få flickor på programmet resulterade det i att både årskurs 2 

och 3 skulle få vara med i studien som en gemensam fokusgrupp trots 

inklusionskriteriet. Alla åtta flickor ville delta i studien.  

Rektorn för vård- och omsorgsprogrammet gav också sitt godkännande att 

genomföra studien på sin skola och hänvisade till programansvarig för fortsatt planering. 

Programansvarig bifogade informationsbrevet till mentorerna för årskurs 3 och sedan 

bestämdes en dag för genomförandet av fokusgruppen. Det var sju flickor som var 

intresserade av att delta.  

En strukturerad intervjuguide formulerades för att kunna besvara studiens syfte (se 

bilaga 2). Intervjuguiden bestod av sex stycken frågor som inkluderade 

Instagramanvändning, kroppsideal och kroppsuppfattning. De sex frågorna delades in i 

öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande 

frågor (Wibeck, 2010). Samma frågor användes till båda fokusgrupperna men ordningen 

på introduktionsfrågorna, övergångsfrågorna samt nyckelfrågorna presenterades olika 

beroende på hur samtalet utvecklades.  

Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna 

Flickorna från det samhällsvetenskapliga programmet 

När alla åtta flickor var på plats hälsades de välkomna av mig och fick en genomgång 

om vad som skulle hända under fokusgruppsintervjun. Flickorna fick förklarat för sig att 

mitt jobb som samtalsledare var att jag skulle presentera ett antal frågor som de skulle få 

besvara samt se till att samtalet fortsatte framåt (Wibeck, 2010). De fick också förklarat 

att jag skulle vara delaktig i konversationen så lite som möjligt. Till sist fick de ta del av 

informationsbrevet (se bilaga 1) och fick skriva upp sina epostadresser utifall det skulle 

uppstå ytterligare frågor. Efter en kort introduktion startade intervjun och flickorna hade 

många synpunkter, ifrågasatte varandras åsikter och byggde på varandras svar. Efter att 
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samtalet var slut tackades alla deltagare för sin medverkan. Den totala tiden för 

genomförandet var cirka 45 minuter. 

 

Flickorna från vård och omsorgsprogrammet  

När alla sju flickor hade satt sig ner hälsades de välkomna och fick ta del av 

informationsbrevet precis som fokusgrupp 1 och fick förklarat min roll som 

samtalsledare (Wibeck, 2010). Flickorna skrev även upp sina epostadresser vid 

eventuella frågor. Efter genomgången av informationsbrevet visade det sig att en av 

flickorna hade slutat använda Instagram vilket resulterade i att hon inte deltog i studien. 

Även denna grupp var intresserad av ämnet men till skillnad mot fokusgrupp 1 krävdes 

det mer av mig som samtalsledare för att samtalet skulle flyta på. Flera följdfrågor var 

tvungna att ställas för att samtalet skulle fortsätta. Flickorna kändes lite nervösa vilket 

resulterade i att de mest bekväma med att prata dominerade samtalet. Efter att samtalet 

var slut tackades alla deltagare för sin medverkan. Den totala tiden för genomförandet 

var cirka 40 minuter. 

Bearbetning av materialet och analysmetod 

Transkribering  

Bearbetningen av materialet startades genom att först lyssna igenom inspelningen 

från fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2 separat och samtidigt skriva ner ordagrant det som 

sades vilket inkluderade pauser, skratt och instämmanden (Wibeck, 2010). 

Inspelningarna lyssnades igenom flera gånger då det ibland var svårt att hålla isär röster 

och deltagarna byggde på varandras svar. Sedan jämfördes de nedskrivna dokumenten 

med de anteckningar som fördes under fokusgruppsessionen för att se om det fanns 

någon märkbar skillnad (Wibeck, 2010). Anteckningarna från respektive fokusgrupp 

talade även om information om de olika deltagarna vilket gjorde det enklare att relatera 

rösterna till olika deskriptiva drag.  
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Innehållsanalys 

Kvalitativ innehållanalys enligt Granheim & Lundman (2004) tillämpades vid analys 

av de transkriberade intervjuerna. Meningsbärande enheter valdes ut ur det bearbetade 

materialet genom att plocka bort svar som kändes irrelevanta och som inte bidrog till att 

besvara studiens syfte (se bilaga 3). När det var klart reducerades de meningsbärande 

enheterna till minsta möjliga ord utan att budskapet eller kärnan i meningarna försvann. 

En process som kallas kondensering (Graneheim & Lundman, 2004). Ur de 

kondenserade meningarna skapades koder samt underkategorier genom att flera gånger 

gå tillbaka till de meningsbärande enheterna och studiens syfte för att kontrollera att de 

överensstämde. Utifrån de underkategorier som hade ett gemensamt innehåll bildades 

till sist huvudkategorier.  

Etiska överväganden 

Informationsbreven till rektorerna och deltagarna kunde placeras in i Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer informationskravet och samtyckeskravet (Codex & 

vetenskapsrådet, n.d). De två ytterligare forskningsprinciperna konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet uppfylldes genom att personuppgifter som samlades in under 

fokusgruppsintervjuerna förvarades så att inga obehöriga fick tillgång till dem. 

Eventuella namn på deltagarna togs bort under transkriberingen av materialet och 

istället presenterades de endast via kön, årskurs samt program. Uppgifter som samlades 

in om enskilda individer användes endast till studiens syfte.  

När det gäller val av ålder på deltagarna var det främst tidigare studier som avgjorde 

att årskurs 3 på gymnasiet skulle studeras. En annan anledning var att deltagarna skulle 

vara i myndighetsålder för att undvika etiska dilemman men Codex (2016) förklarar att 

gränsen för vårdnadshavares samtycke är vid 15 års ålder om barnen inser vad 

forskningen innebär för hennes del. Gymnasieflickorna som deltog i studien var mellan 

17 och 18 år.  
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Resultat 

I innehållsanalysen beskrivs flickornas motivation till att använda Instagram, 

Instagrams roll för gymnasieflickornas kroppsuppfattning samt vad som kan göras 

annorlunda på Instagram för att bidra till en förändrad kroppsuppfattning. Deras åsikter 

beskrivs genom fem kategorier och åtta underkategorier. De fem kategorierna är 

presentation och arkivering, sociala normer, intressanta människor och förebilder, 

Instagrams roll och kroppsuppfattning samt Instagrams nya roll och nya förebilder. 

Kategorierna och deras underkategorier visas i figur 1. 

 

Kategori Presentation  

och 

arkivering 

Intressanta 

människor  

och förebilder 

Sociala 

normer 

Instagrams roll och 

kroppsuppfattning 

Instagrams nya roll 

och nya förebilder 

Underkategori Arkivering 

genom bilder  

 

Presentation 

av sig själv 

Intressanta 

människor  

och förebilder 

Sociala 

normer 
Effekten av positiv och 

negativ kroppsuppfattning 

 

Medias roll och 

orealistiska kroppsideal 

Ingen press 

 

Inspiration från olika 

kroppsformer 

 

Figur 1. Presenterar analysens fem kategorier och de åtta underkategorierna 

 

 

 

 

Innehållanalysen visade på att flickornas främsta motivationsfaktorer till att använda 

Instagram var (1) arkivering genom bilder, (2) presentation av sig själv, (3) intressanta 

människor och förebilder samt (4) sociala normer (se bilaga 3, tabell 1).  

 

Presentation och arkivering  

Det var flera flickor från vård- och omsorgsprogrammet som använde Instagram som 

en bilddagbok för att visa upp sin vardag för släktingar och vänner som inte bodde i 

närheten. Det kunde vara individer som bodde både inom Sverige och utanför Europa. 

Det var ett enklare och billigare sätt att dela med sig av sin vardag än att ringa.  
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[…] Jag använder Instagram för att det är mest som en bilddagbok. Det är alla 

upplevelser som jag har varit med om som jag vill visa för min familj och släkt 

som bort långt bort. 

 

Flickorna från det samhällsvetenskapliga programmet förklarade att Instagram 

skapar möjligheten att visa upp sig från sin bästa sida genom retuscheringstekniker och 

filter. De poängterade att det var viktigt att visa upp sig från sin bästa sida för andra 

Instagramanvändare men också deras kunskaper från utbildningsprogrammet influerade 

deras val av bild som publicerades. Medieinriktningen på programmet bidrog med 

kunskap om rätt ljus och vinklar för att skapa den perfekta bilden.  

 

[…] Man tar kanske 50 bilder på samma sak och sen väljer man den mest 

perfekta. Man testar olika filter och appar. Är det någonting som gör att den inte 

blir bra då måste man ta om den. Jag har ett backup-konto där jag har lagt upp 

precis som ett flöde och så testar jag att lägga ut om det blir bra annars tar jag 

bort den. 

 

Intressanta människor och förebilder 

Majoriteten av flickorna från de båda programmen använde Instagram för att följa 

kändisar, modeller eller andra inspirerande individer inom deras intresseområde. De 

förklarade att det var intressant att se vad dessa människor sysslade med om dagarna 

och det bidrog även med inspiration till att försöka leva som de lär. De såg dessa 

individer som förebilder.  

 

[…] Jag använder Instagram om det är någon som jag tycker är intressant att följa. 

Det kan vara någon kändis som jag vill veta vad de håller på med för aktiviteter. 

Ja det är inspiration.  

 

Sociala normer  

Några flickor från det samhällsvetenskapliga programmet berättade att när smartphones 

kom blev det en trend att använda sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram 

via appar i telefonen (se bilaga 3, tabell 1). Det resulterade i en social norm och hade du 
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en smartphone skulle du ha sociala medier appar i telefonen. Det upplevdes nästan 

ibland som grupptryck och du ville inte vara den i vänskapskretsen som inte hade det.  

 

[…] Det var så många som började använda det så då blev det att man själv 

började använda det. När smartphones kom till och alla appar. Jag började 

använda Instagram för att ni började använda det. 

 

Instagrams roll och kroppsuppfattning 

Flickorna från de båda programmen var överens om att sociala medier har en stor roll 

för deras kroppsuppfattning (se bilaga 3, tabell 2). De ansåg att det var medias fel att 

kroppsidealen hade utvecklats i samhället och att för det mesta var Instagram som 

pressade dem att passa in i ett ideal som ansågs orealistiskt. De fortsatte med att berätta 

att de använde Instagram som en sorts riktlinje för vad som ansågs vara acceptabelt eller 

inte gällande det fysiska utseendet. Det kroppsidealet som visas upp mest på Instagram 

eller i media generellt måste vara det korrekta, det som ska internaliseras. Det korrekta 

kroppsidealet behövde nödvändigtvis inte vara något som flickorna tänkte på dagligen 

men som kunde följa med i deras vardag omedvetet.  

 

[…] Egentligen blir man såhär lurad på reklam och sånt där som visas för jag tror 

inte att det finns någon som skulle kunna leva som modellerna visas upp att vara. 

Det är ju konstigt för man ser ju det på Instagram men hur många ser man i 

verkligheten som ser ut sådär? 

 

[…] Man blir ju säkert påverkad av det som visas på sociala media, så är det mest 

smala då blir man säkert påverkad av det. Liksom om modeller är med i tidningar 

eller på Instagram så måste det vara rätt. Man kanske tänker det omedvetet.  

 

Det var delade uppfattningar om hur Instagram påverkade flickorna när de såg de 

nuvarande kroppsidealen i sina smartphones. En flicka från det 

samhällsvetenskapligaprogrammet förklarade att under hennes tidigare tonårstid var 

hennes självkänsla lägre och hennes kroppsuppfattning negativ. Det bidrog till att när 

hon såg kroppsideal på Instagram som hon ansåg att hon inte representerade påverkades 
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hennes kroppsuppfattning mer negativt. Nu när hennes tonårstid nästan var över hade 

hon accepterat sig själv och sitt fysiska utseende vilket bidrog till att effekten inte var 

densamma.  

[…] Alltså jag tror att det mer är såhär att jag har lärt mig att vara nöjd med mig 

själv, så jag blir inte påverkad. Om jag mår bra av mig själv och sedan ser en bild 

då påverkas jag inte av den direkt.  

 

För en flicka på vård- och omsorgsprogrammet var det precis tvärtom. Hon uttryckte att 

[…] Jag känner mer att jag aldrig har varit såhär påverkad. Jag har inte brytt mig förut.  

En annan flicka från samma program förklarade att hon och hennes vän hade […] blivit 

påverkade till det stadiet att det har blivit en fara för oss. Det var mycket psykiska faktorer.  

 

En flicka från det samhällsvetenskapliga programmet berättade att det var vanligt att 

hon jämförde sig med andra Instagramanvändare och hon kunde bli provocerad över att 

hon inte liknande den personen. Hon gav intrycket av att hon skulle kunna hamna i 

riskzon för riskbeteende som tidigare studier har tagit upp. Dessa Instagramanvändare 

hon pratade om kunde vara både vänner, kändisar eller helt okända.  

 

[…] Man kan typ bli arg för att någon ser ut på ett visst sätt för att man tycker det 

är provocerande eller för att varför ser inte jag ut som den personen. Det är 

blandade känslor hela tiden tycker jag.  

 

 

 

Instagrams nya roll och nya förebilder  

För att kunna förändra sin kroppsuppfattning var flickorna överens om att det 

behövdes en förändring gällande Instagrams angreppssätt på flickor gällande hur de ska 

äta, hur de ska träna och hur deras kroppsform ska se ut (se bilaga 3, tabell 3). De ville 

få bort begreppet idealkropp och få Instagram att inte pressa flickor att passa in i ett 

ideal.  

 

 […] Alltså det enda jag skulle vilja säga är väl att medier får ändra på sig. Att 

det inte är någon som kommer och pressar en att ät såhär, gör såhär när man inte 
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liksom vill göra det. Ta bort idealkroppen tycker jag. Alla borde vara sig själva. 

Man ska se ut som man gör tycker jag. 

 

 

Flickornas första konkreta råd för att skapa en förändrad kroppsuppfattning var att 

[…] Sluta följa vissa konton om man blir påverkad. Är det ett specifikt kroppsideal eller en 

viss genre av bilder som bidrar till en negativ kroppsuppfattning ska du sluta följa 

kontot som publicerar bilderna. Deras andra råd var att hitta nya inspirationskällor och 

förebilder som motiverar till att acceptera sitt fysiska utseende. De ville se att fler 

flickor och kvinnor med kurvor vågar visa upp sig på Instagram för att skapa en 

variation av olika kroppsformer och visa att det inte finns en kroppsform som är mer 

korrekt.  

 

[…] Nu har ju folk vågat gått ut på Instagram de som är lite större, då blir man 

inspirerad av det. De lite kurvigare tjejerna peppar en till att man ska vara stolt 

över sin kropp och så. Det kan hjälpa en, det tycker jag har hjälpt mig.  

 

[…] Alltså visa mer båda sidor tycker jag. De här kontona på Instagram med de 

lite mer kurvigare tjejerna. Att man börjar följa de som bryter normen liksom, 

olika kroppsformer. Visa det som är naturligt! 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att gymnasieflickornas främsta motivationsfaktorer till att använda 

Instagram är (1) arkivering genom bilder, (2) presentation av sig själv, (3) intressanta 

människor och förebilder samt (4) sociala normer. Instagram har en stor roll för 

gymnasieflickornas kroppsuppfattning genom att de pressar flickorna att passa in i ett 

orealistiskt kroppsideal. Gymnasieflickorna vill se en förändring och få bort begreppet 

idealkropp. De rekommenderar att sluta följa konton som bidrar till en negativ 

kroppsuppfattning och istället hittar nya förebilder som motiverar till att acceptera sitt 

fysiska utseende.  

 

Instagramanvändning 

Gymnasieflickornas motivation till att använda Instagram skiljer sig lite från de fem 

sociala och psykologiska motiv som beskrivs i Lee et als (2015) studie. Den främsta 

skillnaden är att gymnasieflickorna inte nämnde något om att Instagram är ett sätt att fly 

från verkligheten utan istället diskuterade de Instagram som en social norm som växer i 

takt med smartphones popularitet. Utöver det finns det likheter i mitt resultat och Lee et 

als (2015) då båda presenterar faktorerna arkivering genom bilder, presentation av sig 

själv samt intressanta människor och förebilder. Ålder på Instagramanvändarna verkar 

inte ha någon betydelse när det kommer till motivationsfaktorer då åldergruppen i Lee 

et als (2015) studie var mellan 20-39 år. 

 

Kroppsuppfattning och kroppsuppskattning 

Det framkom i resultatet att precis som Homan et al (2012) och Lee et al (2014) 

beskriver påverkar Instagram gymnasieflickornas kroppsuppfattning och Instagram är 

ett verktyg för att ta reda på vad som anses vara acceptabelt eller inte gällande det 

fysiska utseendet. Flera deltagare beskriver att den inverkan Instagram har haft på deras 

kroppsuppfattning har varit negativ. Den har varit så pass negativ att det har resulterat i 

fara och introducerat riskbeteenden vilket även Leone et al (2011) och Pepin & Endresz 

(2015) poängterar i sina studier att negativ kroppsuppfattning kan bidra till. Analysen 
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förklarade även att när flickor jämför sitt fysiska utseende med andra 

Instagramanvändare bidrog det till blandade känslor. Fardouly et al (2016) beskriver att 

jämförelser på sociala medier medför också till en negativ kroppsuppfattning.  

Det framkom också i intervjuerna att kroppsuppskattning kan bidra till att flickors 

kroppsuppfattning inte påverkas vid exponering av kroppsideal på Instagram. Enligt 

Halliwell (2013) är kroppsuppskattning när individer accepterar sina kroppar i sin 

nuvarande form vilket var precis vad en av gymnasieflickorna berättade hade hjälpt 

henne.  Nutbeams hälsofrämjande modell pratar om förståelse för hur livsstil och 

levnadsförhållanden påverkar individers hälsa (Medin & Alexanderson, 2000). Utifrån 

tidigare forskning förmedlas inställningen till den egna kroppen i de yngre tonåren 

(Clay et al, 2005; Durkin, & Paxton, 2002). Jag anser att en positiv inställning till sin 

kropp är en viktig förutsättning för att utveckla kroppsuppskattning och en god 

självkänsla något som borde prioriteras främst under tonårstiden när självkänslan verkar 

sjunka hos flickor precis som Clay et al (2005) och Van den Berg et al (2010) beskriver. 

Nutbeam uppmanar till hälsoutbildning som utvecklar och stärker individers 

självförtroende och på så sätt förbättrar deras hälsa. Ett förslag på hälsoutbildning är att 

få flickor att associera självförtroende och självkänsla med andra faktorer än kropp, vikt 

och utseende. Förstår flickorna att det finns andra faktorer som bidrar till 

självförtroende och självkänsla kan det bidra till en förändrad livsstil som inte 

inkluderar psykisk ohälsa och riskbeteenden såsom ätstörningar.  

 

Kritiskt förhållningssätt till kroppsideal 

Även om intervjustudien visar att alla gymnasieflickor inte upplevder att de har en 

negativ kroppsuppfattning är det ändå en normativ standard bland både flickor och 

kvinnor runt om i västvärlden (Durkin & Paxton, 2002; Fardouly et al, 2016). Jag anser 

att de senaste åren har kommunikation från Instagram och andra sociala medier om vikt, 

kosthållning och värdet av att vara smal ökat radikalt. Dessa ämnen går inte att undvika 

i en konversation eller på sociala medier vilket jag tror har bidragit till det ökade 

kroppsmissnöjet.  

Jag gav som förslag tidigare att utbilda flickor i att associera självförtroende och 

självkänsla med andra faktorer än kropp, vikt och utseende men något som också borde 
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läras ut till både flickor och pojkar är att ha ett kritiskt förhållningssätt till sociala och 

kulturella kroppsideal. Mills et al (2012) och Ridgway & Clayton (2016) förklarade att 

normer är något som påverkar flickors omdöme av deras egna kroppar samt hur de 

uppfattar och ibland även kritiserar andras kroppar. En norm förklarade Mills et al 

(2012) var något som definierades som normalt eller som det godkända beteendet. Tänk 

om samhällets norm var att flickor hade ett kritiskt förhållningssätt till kroppsideal. Det 

anser jag skulle främja flickors möjlighet till en positiv kroppsupplevelse och på lång 

sikt bidra till att de blir en förebild för andra flickor när de själva blir vuxna. Det skulle 

kunna vara ett sätt att främja hälsa enligt Dwore och Kreuter (Medin & Alexanderson, 

2000).  

 

Flickornas roll 

Instagram pressar flickorna att passa in i ett ideal som anses vara orealistiskt. Själva 

definitionen av ett ideal är att det är något eftertraktat, föredömligt och ofta också 

ouppnåeligt (Lee et al, 2014; Kaplan & Haenlein, 2010) vilket skulle innebära att det är 

meningslöst att ens försöka. Trots att det framgår att det är Instagram som pressar anser 

jag att gymnasieflickorna bidrar till att de orealistiska idealen fortsätter. Genom att 

fotografera samma motiv väldigt många gånger och sedan använda filter och andra 

retuscheringstekniker för att förbättra bilderna ytterligare presenterar de en icke 

representativ version av sig själv. En version som eventuellt är orealistiskt. Flickorna 

uttalade sig att man ska följa de som bryter normen och visa det som är naturligt på 

Instagram precis som Instagramanvändarna Ashley Graham, Dana Patterson och Iskra 

Lawrence. Det tolkar jag som att det finns ett stort ansvar att förmedla realistiska och 

representativa versioner av sig själv oavsett om du är en modell eller inte då det bidrar 

till kroppsuppskattning och hjälper kroppen att avvisa orealistiska kroppsideal 

(Halliwell, 2013).  

Fotografier är enligt mig ett mer uttrycksfullt sätt att presentera sin personlighet, sin 

livsstil och sina intresseområden. Det finns ett gammalt ordspråk som förklarar att en 

bild säger mer än tusen ord och en bild anser jag bidrar till en trovärdighet som text kan 

sakna. Det resulterar i ett större ansvar gällande vad som publiceras på Instagram.  
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Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet 

Inom kvalitativ forskning är det begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet som beskriver olika perspektiv på studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Metoden som användes var av kvalitativ inriktning och ansågs vara 

den mest lämpade då studiens syfte vara att beskriva gymnasieflickornas uppfattningar 

och inte statistiska verifierbara samband (Alvehus, 2013). Studiens syfte har besvarats 

med hjälp av den kvalitativa metoden vilket ökar studiens tillförlitlighet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Graneheim & Lundman (2004) förklarar att trovärdighet 

åstadkommer forskaren när hon väljer den mest lämpande metoden för datainsamling 

men också mängden data. Fokusgrupper valdes som datainsamlingsmetod och en fördel 

med att använda fokusgrupper jämfört med att använda individuella intervjuer var att 

deltagarna hjälpte varandra att utveckla och ifrågasätta sina svar (Wibeck, 2010). Under 

de båda fokusgrupperna uppmuntrade flickorna varandra att förklara och försvara sina 

åsikter på ett positivt sätt. När jag har genomfört individuella intervjuer i tidigare studier 

har det varit vanligt att deltagaren svarar på frågan och gärna inte vidareutvecklar sitt 

svar om det inte kommer en följdfråga. En faktor som kan ha påverkat flickornas 

beteende var att de kände varandra då de gick i samma klass. Dynamiken mellan 

flickorna hade kanske varit annorlunda om fokusgrupperna bestod av båda 

programinriktningarna.  

Att arbeta med fokusgrupper var en nytt tillvägagångsätt för mig vilket innebär att 

studiens resultat kan ha påverkats omedvetet. Granheim & Lundman (2004) beskriver 

att pålitligheten i en studie influeras om förändringar sker i forskarens 

datainsamlingsprocess. En av de största svårigheterna med att använda fokusgrupper var 

min roll som samtalsledare. Enligt Wibeck (2010) ska samtalsledaren ha en sådan 

passiv roll som möjligt under fokusgruppsessionen, i alla fall vid ostrukturerade 

fokusgrupper. Nu hade mina fokusgrupper en mer strukturerad inriktning vilket skapar 

en annan roll för ledaren men jag skulle ändå vara så passiv som möjligt för att inte leda 

flickorna i någon riktning och påverka studiens pålitlighet. Den passiva rollen var som 

svårast under den andra fokusgruppsintervjun där konversationen var inte lika naturlig. 

Att då ha tålamod och vänta ut flickorna och inte försöka flika in med hjälpande frågor 
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var svårt. Min roll som samtalsledare var också att se till att alla deltagare fick prata och 

svara på intervjufrågorna. I de båda fokusgrupperna fanns det deltagare som gärna 

dominerade samtalet med sina åsikter och gärna byggde på de andra flickornas 

kommentarer. Trots det gick det bra att flika in och få in de mer tystlåtna individerna i 

konversationen.  

 

En begränsning med studien anser jag är antalet deltagare och hur representativt det är 

för målgruppen kvinnliga gymnasieelever i årskurs 3, vilket kan påverka studiens 

trovärdighet (Granheim & Lundman, 2004). Det var endast sex flickor från årskurs 3 på 

det samhällsvetenskapliga programmet och sju flickor från vård- och 

omsorgsprogrammet varav ett bortfall som var intresserade av att delta. Dessutom fick 

två flickor från årskurs 2 på det samhällsvetenskapliga programmet delta och därför 

skulle kanske två elever från årskurs 2 på vård- och omsorgsprogrammet också ha 

deltagit för att balansera upp antalet. Wibeck (2010) och Graneheim & Lundman (2004) 

rekommenderar inget specifikt gällande hur många fokusgrupper som borde finnas i en 

tillförlitlig och trovärdig studie utan forskaren ska utgå från hur komplex ämnet är som 

ska studeras. 

En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004) tillämpades som 

analysmetod. Wibeck (2010) förklarar att det inte finns en analysmetod som används 

specifikt vid fokusgrupper utan den metodik som föreslås används ofta vid individuella 

intervjuer som exempelvis innehållsanalys. Att analysera materialet från 

fokusgrupperna utifrån Graneheim & Lundman (2004) bidrog till att det fanns en tydlig 

struktur att följa vilket underlättade arbetet med att koda och kategorisera de 

meningsbärande enheterna. Resultatet från innehållsanalysen presenterades sedan 

tillsammans med lämpliga citat vilket ökar studiens överförbarhet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Innehållsanalys är enligt mig inte en lätt metod och jag undrar om 

metoden kan vara helt objektiv då forskaren väljer själv ut vad som ska representera 

helheten utifrån det insamlade materialet. Även om utgångspunkten är densamma att 

materialet ska besvara studiens syfte kan en annan forskare som läser igenom materialet 

välja ut andra meningsbärande enheter samt koda och kategorisera annorlunda. 
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Slutsats 

I genomförd studie har motivation till att använda Instagram, Instagrams roll för 

deras kroppsuppfattning och faktorer som kan bidra till förändrad kroppsuppfattning 

undersökts. Det har framkommit att gymnasieflickornas motivation har styrts av sociala 

normer, kommunikation med släkt och vänner som bor långt bort och inspirerande 

förebilder. Det har också beskrivits att Instagram har en stor roll för flickornas 

kroppsuppfattning och att flera av deltagarna har påverkats negativt. 

Studiens resultat kan användas till att utveckla interventioner som har målet att 

bygga upp flickors självförtroende och självkänsla. Jag tror på interventioner som 

försöker få flickor att associera självförtroende och självkänsla med andra faktorer än 

kropp, vikt och utseende. Aktörer för dessa interventioner kan vara hälsopedagoger, 

lärare och flickornas föräldrar eller vårdnadshavare. Jag anser att föräldrar och 

vårdnadshavare har en viktig roll gällande sina barns kroppsuppfattning. De kan 

undervisa sina barn i att ha ett kritiskt förhållningssätt till kroppsideal som publiceras på 

Instagram och det är något som borde implementeras i skolan.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev till rektorer och mentorer 

 

Hej! Mitt namn är Julia Eriksson och jag läser hälsovetenskap med inriktning folkhälsovetenskap på 

Mittuniversitetet.  

 

För närvarande arbetar jag med min magisteruppsats som ska bidra till en ökad kunskap kring hur 

gymnasieflickor uppfattar att Instagram påverkar deras kroppsuppfattning, samt deras syn på dagens 

kroppsideal. Jag skulle gärna vilja utföra min studie på er skola.  

Det är viktigt att genomföra den här studien då sociala media är en sådan stor del i ungdomars dagliga liv. 

Sociala medier kan bidra till att ungdomars psykiska och mentala hälsa påverkas. 

 

Till min studie söker jag 16-24 deltagare som delas in i 4 grupper med 4-6 flickor i varje från två 

gymnasieprogram i årskurs 3. 

 

1. Samhällsvetenskap med inrikt. medier, information och kommunikation (8-12 deltagare) 

2. Vård- och omsorgsprogrammet (8-12 deltagare) 

 

Metoden som kommer att användas är fokusgrupper. Deltagarna kommer att få diskutera ett antal frågor 

om kroppsideal på Instagram. Samtalet kommer att spelas in och en del som har sagts kommer att 

presenteras skriftligt i uppsatsen, men det deltagarna berättar kommer att behandlas konfidentiellt.  

 
Det är frivilligt att delta i studien och flickorna kan när som helst avbryta. De behöver inte berätta varför 

dem vill avbryta och det kommer inte att bidra till några negativa följder för dem. 

Jag undrar om ett intresse finns av att medverka i min studie, och om det finns någon möjlighet att få 

utföra dessa intervjuer på er skola.  

 

Datumet jag har tänkt mig för genomförandes är mitten av februari (v.7-8), vilken dag och tid bestämmer 

ni. Intervjuerna kommer att ta omkring 60 minuter/fokusgrupp och om det är möjligt använder jag gärna 

en lokal på skolan.  

Jag skulle uppskatta om ni kunde göra en förfrågan till gymnasieflickorna om det finns ett intresse för att 

delta i min studie. Jag kommer gärna själv och presenterar mig och för att svara på eventuella frågor.  

 

Om du vill veta mer eller har några frågor kan du kontakta mig eller min handledare 

 

Julia Eriksson 

E-post: juer1501@student.miun.se  

Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 

 

Mittuniversitetet Sundsvall 

Handledare: Professor Katja Gillander Gådin 

E-post: katja.gillander-gadin@miun.se 

Tel xxx-xxx xx xx 

 

 

 

mailto:katja.gillander-gadin@miun.se
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Informationsbrev till deltagare 

 

Hej! 

Mitt namn är Julia Eriksson och jag läser hälsovetenskap med inriktning folkhälsoveteskap på 

Mittuniversitetet.  

Det här informationsbrevet är en inbjudan till att vara med i en studie som ska ingå i min magisteruppsats.  

Min uppsats ska bidra till en ökad kunskap kring hur gymnasieflickor i årskurs 3 uppfattar att Instagram 

påverkar deras kroppsuppfattning samt deras syn på dagens kroppsideal.  

Det är viktigt att genomföra den här studien då sociala media är en sådan stor del i ungdomars dagliga liv. 

Sociala medier kan bidra till att ungdomars psykiska och mentala hälsa påverkas. 

 

Till min studie söker jag 16-24 deltagare som delas in i 4 grupper med 4-6 flickor i varje från två 

gymnasieprogram i årskurs 3. 

 

1. Samhällsvetenskap med inrikt. medier, information och kommunikation (8-12 deltagare) 

2. Vård- och omsorgsprogrammet (8-12 deltagare) 

 

Metoden som kommer att användas är fokusgrupper. Som deltagare i gruppen kommer du att få diskutera 

ett antal frågor om kroppsideal på Instagram. Samtalet kommer att spelas in och en del som har sagt 

kommer att presenteras skriftligt i uppsatsen, men det du berättar kommer att behandlas konfidentiellt.  

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta. Du behöver inte berätta varför du vill 

avbryta och det kommer inte att bidra till några negativa följder. 

Genomförandes av fokusgrupperna sker i mitten av februari (v.7-8) och det kommer att ta mellan 

omkring 60 minuter/fokusgrupp. 

 

Om du vill veta mer eller har några frågor kan du kontakta mig eller min handledare 

 

Julia Eriksson 

E-post: juer1501@student.miun.se  

Mobilnummer: xxx-xxx xx xx 

 

Mittuniversitetet Sundsvall 

Handledare: Professor Katja Gillander Gådin 

E-post: katja.gillander-gadin@miun.se 

Tel xxx-xxx xx xx 
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Bilaga 2 

 

Öppningsfrågor 

- Varför använder du Instagram? 

Introduktionsfrågor 

- Om jag säger ordet kroppsideal eller idealkropp, vad tänker ni på då?  

(både på killar och tjejer) 

- Anser ni att det finns många bilder på Instagram som riktar in sig på ideal? Vad som är 

perfekt?  

Övergångsfrågor/ Nyckelfrågor 

- Vem är det som bestämmer vad som är en idealkropp? 

- Upplever ni att ni bli påverkade av kroppsbilder på Instagram?  

(Positivt och negativt)  

Följdfråga: Hur blir ni påverkade? 

Avslutande frågor 

- Vad anser ni skulle kunna göras annorlunda på Instagram för att bidra till en förändrad 

kroppsuppfattning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

Innehållsanalys av fokusgruppsintervjuer – manifest innehåll 

 

Tabell 1 

Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Koder Underkategorier Huvudkategorier 

 

Jag använder Instagram för att det är mest som en bilddagbok. 

Det är alla upplevelser som jag har varit med om. 

 
Man tar kanske 50 bilder på samma sak och sen väljer man 

den mest perfekta. Man testar olika filter och appar. Är det 

någonting som gör att den inte blir bra då måste man ta om 

den. Jag har ett backup-konto där jag har lagt upp precis som 

ett flöde och så testar jag att lägga ut om det blir bra annars tar 

jag bort den. 

 
Det var så många som började använda det så då blev det att 

man själv började använda det. När smartphones kom till och 

alla appar. Jag började använda Instagram för att ni började 

använda det. 

 
Jag använder Instagram om det är någon som jag tycker är 

intressant att följa. Det kan vara någon kändis som jag vill 

veta vad de håller på med för aktiviteter. Ja det är inspiration”. 

  

 

En bilddagbok om alla mina 

upplevelser 

 

 
Tar 50 bilder på samma sak och 

väljer den mest perfekta. Testar 

filer och appar.  

Har ett backup-konto som testar om 

det blir bra.  

 
Många började använda det så då 

började jag. När smartphones och 

appar kom. 

 
Någon som är intressant att följa, en 

kändis aktiviteter. Det är inspiration 

 

 

Bilddagbok, arkivering 

av upplevelser 

 
Retuschering av sitt liv, 

visa upp sig som 

perfekt 

 
Sociala normer, 

grupptryck, trender 

 

 
Intressanta och 

inspirerande människor 

 

 

 

 

 

Arkivering genom 

bilder 

 
Presentation av sig 

själv  

 
Sociala normer  

 
Intressanta människor 

och förebilder 

 

 

 

 

Presentation och 

arkivering 

 
Sociala normer 

 
Intressanta människor 

och förebilder 

 



 

 
 

Tabell 2 

Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Koder Underkategorier Huvudkategorier 

 

Man blir ju säkert påverkad av det som visas på sociala media, 

så är det mest smala då blir man säkert påverkad av det. 

Liksom om modeller är med i tidningar eller på Instagram så 

måste det vara rätt. Man kanske tänker det omedvetet.  

 
Alltså det är ju nästan medias fel att de här idealen har kommit 

upp i samhället och att de sätter press på oss tjejer och killar. 

Det är för det mesta media som pressar en. 

 
Egentligen blir man såhär lurad på reklam och sånt där som 

visas för jag tror inte att det finns någon som skulle kunna 

leva som modellerna visas upp att vara. Det är ju konstigt för 

man ser ju det på Instagram men hur många ser man i 

verkligheten som ser ut sådär? 

 
Alltså jag tror att det mer är såhär att jag har lärt mig att vara 

nöjd med mig själv, så jag blir inte påverkad. Om jag mår bra 

av mig själv och sedan ser en bild då påverkas jag inte av den 

direkt.  

 

Jag känner mer att jag aldrig har varit såhär påverkad. Jag har 

inte brytt mig förut. 

Vi har ju blivit påverkade till det stadiet att det har blivit en 

fara för oss. Det var mycket psykiska faktorer. 

 

Påverkad av det som visas på 

sociala media. Är det mest smala 

modeller med i tidningar eller på 

Instagram måste det vara rätt.  

 
Medias fel att idealen har 

kommit upp i samhället och 

sätter press. Mest media som 

pressar.  

 
Man blir lurad på reklam och 

sånt där, ingen kan leva som 

modellerna visas. Hur många ser 

ut så i verkligheten?  

 
Har lärt mig att vara nöjd med 

mig själv, blir inte påverkad. Mår 

jag bra och ser en bild påverkas 

jag inte.  

 
Har aldrig varit såhär påverkad 

av sociala medier. Har inte brytt 

mig förut. 

Har blivit påverkad så att det har 

blivit en fara. Psykiska faktorer.  

 

De ideal som visas mest 

på sociala medier måste 

vara rätt 

 
Medias fel att idealen 

har uppstått, media 

pressar 

 
Lurad av reklam, 

orealistiska kroppsideal 

 

 

 
Acceptera sitt fysiska 

utseende innebär ingen 

påverkan.  

 
Sociala mediers 

negativa effekt på den 

psykiska hälsan 

 
Jämförelse av fysiska 

utseenden är 

provocerande.  

 

 

 

 

 

Medias roll och 

orealistiska 

kroppsideal 

 

 

 

 
 

 

Effekten av positiv 

och negativ 

kroppsuppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagrams roll och 

kroppsuppfattning 

 

 



 

 
 

Man kan typ bli arg för att någon ser ut på ett visst sätt för att 

man tycker det är provocerande eller för att varför ser inte jag 

ut som den personen. Det är blandade känslor hela tiden 

tycker jag. ” 

 

Man kan bli arg för att en person 

ser ut på ett visst sätt. 

Provocerande. 

 

 

Tabell 3 

Meningsbärande enheter Kondenserade enheter Koder Underkategorier Huvudkategorier 

 

Alltså det enda jag skulle vilja säga är väl att medier får 

ändra på sig. Att det inte är någon som kommer och 

pressar en att ät såhär, gör såhär när man inte liksom vill 

göra det. 

 
Sluta följa vissa konton om man blir påverkad 

 
Nu har ju folk vågat gått ut på Instagram de som är lite 

större, då blir man inspirerad av det. De lite kurvigare 

tjejerna peppar en till att man ska vara stolt över sin 

kropp och så. Det kan hjälpa en, det tycker jag har hjälpt 

mig.  

 

Alltså visa mer båda sidor tycker jag. De här kontona på 

Instagram med de lite mer kurvigare tjejerna. Att man 

börjar följa de som bryter normen liksom, olika 

kroppsformer Visa det som är naturligt! 

 

 

Medier får ändra på sig. Inte 

kommer någon som pressar en 

att ät såhär, gör såhär. 

 
Sluta följa vissa konton  

 
Inspirerad av lite större tjejer. 

Kurvigare tjejer peppar en till 

att vara stolt över sin kropp. 

 Kan hjälpa.  

 
Visa mer av båda sidor. Mer 

kurvigare tjejer. Följa de som 

bryter normen. Visa det som är 

naturligt.  

 
Ta bort idealkroppen. Vara sig 

själv. Se ut som man gör.  

 

Ingen press från media 

 

 

Inspireras av olika 

kroppsformer, bryta 

normer, positiv 

kroppsuppfattning,  

 

 

 

 

Ingen press 

 

 

Inspiration från olika 

kroppsformer 

 

 

 

 

 

Instagrams nya roll och 

nya förebilder 



 

 
 

Ta bort idealkroppen tycker jag. Alla borde vara sig 

själva. Man ska se ut som man gör tycker jag. 

 


