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Sammanfattning 

Instagram är en fotodelningsapplikation som i stor utsträckning används av den yngre 

befolkningen. Det har visat sig att unga tjejer är den målgrupp som i störst utsträckning 

påverkas av det innehållet som publiceras på Instagram, framförallt när det kommer till 

aspekter gällande utseende och kroppsideal. Syftet med studien var att undersöka hur unga 

tjejer förhåller sig till Instagram samt vilka erfarenheter de har av det kroppsrelaterade 

innehåll som framställs på applikationen och hur det i sin tur kan komma att påverka deras 

kroppsuppfattning. Studien bygger på en kvalitativ ansats och empirin har samlats in 

genom fokusgrupper, i vilka sex tjejer i åldrarna 18 till 19 år deltog, samt genom 

netnografi. Genom en kvalitativ innehållsanalys har fem teman växt fram, som sedan legat 

till grund för hur resultatet presenterats. Av resultatet framgår att unga tjejer påverkas såväl 

medvetet som omedvetet av de kroppsrelaterade innehåll som publiceras på Instagram, 

vilket leder till både positiva och negativa känslor om den egna kroppen.  

 

Nyckelord: Unga tjejer, kroppsuppfattning, kroppsideal, sociala medier, Instagram 
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1. Inledning 

Idag tar sociala medier stor plats i den svenska befolkningens vardag och många 

människor använder sig av flera olika plattformar för att kommunicera på olika sätt. 

Sociala medier utgör idag en bred arena för kommunikation och informationsspridning där 

användarna utgörs av såväl privatpersoner som företag. En applikation som vuxit sig stark 

de senaste åren är Instagram, vilket framförallt används av ungdomar (Olsson, 2017). 

Ungefär 500 miljoner människor använder sig av applikationen Instagram varje månad 

(Jackson & Luchner, 2017). Instagram är unik i sitt slag eftersom den framförallt bygger på 

att användarna lägger upp bilder som kan delas med vänner och omvärlden (Brown & 

Tiggemann, 2016). Specifikt för Instagram är även att användarna kan märka sina bilder 

med indikationsord, så kallade hashtags. Att använda hashtags gör det enklare att hitta 

bilder utifrån användarens intresse (Tiggemann & Zaccardo, 2015). 

 

Enligt en tidigare undersökning framgår det att unga tjejer är den målgrupp som i störst 

utsträckning använder sig av Instagram i Sverige (Svenskarna och internet, 2016). Det har 

också framkommit att tjejer i större utsträckning påverkas av det som publiceras, delas och 

kommuniceras på Instagram, framförallt när det kommer till aspekter som berör utseende 

och kroppsideal (Stapelton, Crighton, Carter och Pidgeon, 2017).  

 

Kroppsideal är någonting som förändras över tid och är beroende av sin kontext, det vill 

säga en social konstruktion. Det har länge varit ett ideal för kvinnor att ha en smal kropp, 

men idag räcker det inte att vara smal utan tjejer ska också vara smala på rätt sätt. Vilket 

ideal som anses vara det rätta kan se olika ut och det finns flera smalideal som förekommer 

parallellt med varandra. Dominerande kroppsideal idag kan exempelvis innebära att vara 

kurvig, slank eller vältränad (Frizén, Holmgren Gattario & Lunde, 2014). På senare tid har 

det, parallellt med dessa smalideal, blivit allt mer vanligt att användare på Instagram 

ifrågasätter det normativa smalidealet i form av kroppsaktivism, som syftar till att 

förespråka kvinnokroppen i alla dess former (Grogan, 2017). Trots att många användare 

sprider positiva budskap om icke-normativa kroppsideal och uppmuntrar till 

kroppspositivism, visar forskning att unga tjejer i viss utsträckning påverkas negativt av 

idealiserade kroppsideal på sociala medier såsom exempelvis Instagram (Jong & 

Drummond, 2016).  
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Enligt Frizén et al. (2014) är en stor del av kroppsrelaterade innehåll på applikationer som 

Instagram inte förenliga med verkligheten eftersom bilderna ofta är väl utvalda, 

retuscherade eller på annat sätt modifierade. Det har framkommit att många unga tjejer 

påverkas negativt av de bilder som publiceras på Instagram och andra sociala medier 

eftersom de jämför sig med ett ideal är svåra att uppnå. När unga tjejer dagligen tar del av 

de bilder och budskap som publiceras på Instagram skapas en orealistisk bild av hur deras 

kropp ska se ut. Unga tjejers jämförelse med såväl vänner, offentliga personer och andra 

förebilder kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis dåligt självkänsla, ångest, 

depressionsliknande symptom, ätstörningar och självskadebeteende (Chua & Chang, 2016; 

Jackson & Luchner, 2017). 

 

Enligt Frizén et al. (2014) innebär kroppsuppfattning allt ifrån olika typer av känslor, 

upplevelser, beteenden och attityder i relation till den egna kroppen. Som socialarbetare är 

det av stor vikt att ha kunskap om olika typer av processer som kan komma att påverka den 

enskilda individens sätt att se på sig själv. Kroppsuppfattning är starkt kopplat till 

självkänsla, självförtroende och egenvärde (Stapleton et al., 2017), vilket i sin tur kan 

kopplas till hur en individs livssituation och livskvalité kan se ut. Enligt en undersökning 

gjord av Novus (2016) på uppdrag av Akademikerförbundet SSR framkommer det att en 

stor andel skolkuratorer upplever att arbetsbelastningen ökat de senaste åren, däribland på 

grund av problem kopplade till ungdomars användning av sociala medier. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur kommunikation på Instagram påverkar 

unga tjejers kroppsuppfattning.  

 

• Hur förhåller sig unga tjejer till Instagram? 

• Vilka kroppsideal är enligt unga tjejer dominerande på Instagram?  

• Påverkar kroppsrelaterat innehåll på Instagram unga tjejers kroppsuppfattning, och 

i så fall på vilket sätt?  

 

1.2 Avgränsning 

Studien har genomförts med två huvudsakliga avgränsningar. Till att börja med har vi valt 

att inrikta oss på unga tjejer då forskning pekar på att det är den målgrupp som främst 

påverkas av innehållet på sociala medier. Vi har valt att rikta oss mot tjejer i 18 till 19 års 
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ålder, främst för att underlätta vårt arbete gällande samtycke. Eftersom vi avser att 

undersöka huruvida sociala medier påverkar unga tjejers kroppsuppfattning har vi valt att 

studera applikationen Instagram eftersom applikationen enligt forskning bygger på en 

individs personliga identitet snarare än den relationsbaserade identiteten (Jackson & 

Luchner, 2016).   

 

1.3 Begreppsdefinition 

Unga tjejer – Med unga tjejer avser vi tjejer i åldrarna 18 till 19 år.  

 

Sociala medier – Sociala medier kan skiljas från massmedier på så vis att de bygger på ett 

innehåll som produceras av dem som använder dem. Sociala medier används för att 

kommunicera och interagera med andra människor exempelvis genom bilder och text 

(Olsson, 2017).   

 

Instagram – Instagram är en fotobaserad mobilapplikation som går under kategorin 

sociala medier (Fardouly, Willburger & Vartanian, 2018). 

 

Hashtags – Ett begrepp som används för att klassificera ett förlopp eller inlägg på nätet 

och som föregås av tecknet # (Berg, 2015).  

 

Likes – En funktion på sociala medier som erbjuder användarna att gilla det som 

publiceras (Jong & Drummond, 2016). På Instagram visas denna like-funktion i form av ett 

hjärta och under varje publicerad bild framgår hur många likes bilden fått. 

 

Influencer – En influencer är en person som arbetar med att motivera och inspirera andra. 

Influencerns huvudsakliga uppgift är i regel att påverka andra människor att exempelvis 

köpa en vara eller en tjänst. Vanliga plattformar för en influencer är Instagram, bloggar och 

Youtube (Framtidsutveckling i Sverige, 2018). 

 

Selfie – En selfie är ett slags självporträtt och utmärks genom att personen tar en bild på 

sig själv på nära håll eller via en spegel (Schoug, 2017).  
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2. Kunskapsläget 

I kommande avsnitt redogörs för befintlig forskning. Vi kommer använda oss av följande 

huvudrubriker; syftet och användandet av sociala medier, Kvinnliga kroppsideal, Unga 

tjejer och Instagram samt Att jämföra sig med andra, för att sammanfatta den forskning vi 

valt ut för att studera det valda ämnet och som är relevant för studiens syfte och 

frågeställningar.  

 

2.1 Syftet och användandet av sociala medier 

Internetanvändningen har ökat markant de senaste åren vilket också bidragit till att vi 

människor ändrat vårt sätt att kommunicera och uttrycka oss själva. Sociala medier har 

blivit en stor del av internetanvändningen och är idag en betydande del av många 

människors vardag. Bland användarna är personer i åldrarna 18 till 29 år 

överrepresenterade (Jackson & Luchner, 2017; Perloff, 2014). Teknik som exempelvis 

smart phones och surfplattor har utvecklats drastiskt under senare år vilket i kombination 

med att låga avgifter för internet har lett till att det idag är både smidigt och lättillgängligt 

att hålla sig uppkopplad och uppdaterad på internet och sociala medier (Findahl, 2011). 

Enligt Holland och Tiggemann (2016) har det framkommit att det finns såväl positiva som 

negativa aspekter vad gällande användandet av sociala medier. Att använda sig av sociala 

medier kan bidra till en känsla av samhörighet i form av att vara del av ett sammanhang 

tillsammans med andra människor. Samtidigt finns det ofta en strävan efter att framställa 

det perfekta livet, vilket i vissa fall kan leda till ökad stress och en känsla av att inte räcka 

till (Jackson & Luchner, 2017).   

 

I en undersökning gjort av Länsförsäkringar (2017) framgår att de mest använda sociala 

medierna bland ungdomar är Snapchat, Youtube, Facebook och Instagram. Det har också 

visat sig att de som använder sig av sociala medier i störst utsträckning är unga tjejer (Jong 

& Drummond, 2016; Stapelton, et al. 2017). Enligt Jackson och Luchner (2017) har 

applikationen Instagram växt sig stor hos den unga befolkningen eftersom användarna kan 

uttrycka många sidor av sig själva. Chua och Chang (2016) skriver att Instagram tillåter 

sina användare att skapa personliga profiler där de mest attraktiva bilderna av deras liv 

publiceras. Till skillnad från andra sociala medier syftar Instagram till att framhäva den 

personliga identiteten snarare än att upprätthålla sociala relationer (Jackson & Luchner, 

2017). Samtidigt hävdar Chua och Chang (2016) att unga tjejer, med deras bilder, söker 
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bekräftelse från sina jämlikar för att passa in i gruppen. Frizén et al. (2014) menar också att 

utseenderelaterade aspekter har stor betydelse för formandet av vem man själv vill vara 

samt vilken grupp man vill tillhöra. Det är vanligt förekommande att en viss utseendekultur 

tar form hos olika ungdomsgrupper och på så vis byggs normer och förväntningar upp 

gällande hur en person ska se ut och bete sig. Detta bidrar till ett stort socialt tryck som 

många ungdomar känner att de måste leva upp till. Därav kan det diskuteras om Instagram 

trots allt inte har en stark koppling till upprätthållandet av sociala relationer.  

 

2.2 Kvinnliga kroppsideal  

Kroppsideal kan kopplas samman med begreppet utseendekultur. Begreppet beskriver en 

kultur som anser skönhet vara av stor betydelse vilket i sin tur vidmakthåller samt 

förstärker de utseendeideal som är socialt accepterade (Frizén et al., 2014). För många 

kvinnor, framförallt i västerländska kulturer, är det av stor vikt att ha en socialt accepterad 

kropp och många kvinnor har därför stort fokus på att uppnå det kvinnliga kroppsideal som 

framställs av de rådande normer som dominerar i västerländska kulturer (Stapleton et al., 

2017).  

 

Många forskare delar meningen om att kvinnliga kroppsideal är en social konstruktion och 

hur den kvinnliga kroppen ska se ut varierar över tid (Ridgway, Russel & Clayton, 2016) 

samt är beroende av sin kontext. I dagens samhälle präglas vi människor ständigt av hur 

den perfekta kvinnokroppen ska se ut då kvinnliga kroppsideal tar stor plats i både sociala 

medier och i kommunikationen människor emellan. De kvinnliga kroppsidealen är således 

ständigt tillgängliga och kan komma att påverka kvinnors syn på sig själva (Frizén et al., 

2014).  

 

Den ständiga objektifiering som görs av kvinnokroppen kan leda till ett missnöje över den 

egna kroppen, vilket i sin tur kan medföra flera olika hälsorelaterade problem. 

Undersökningar har visat att uppskattningsvis hälften av alla tonårstjejer är missnöjda med 

sin kropp, detta delvis då kvinnor i tidig ålder lär sig att objektifiera den egna kroppen 

(Holland & Tiggemann, 2016; Perloff, 2014). Missnöje uppstår då det finns en negativ bild 

av den egna kroppen till följd av att det finns en skillnad mellan personens verkliga kropp 

och den önskade idealkroppen. Enligt Frizén et al. (2014) är det ofta viktigt för framförallt 

unga personer att uppnå socialt accepterade ideal för att således bli tillskrivna de goda 



 

 

6 
 

egenskaper som medföljer idealet. Detta kan i sin tur leda till att de känner sig mer 

omtyckta och accepterade. 

 

2.2.1 Kvinnliga kroppsideal i tid och rum 

Kvinnliga kroppsideal har genom historien alltid existerat i någon mån och har sett olika ut 

mellan olika tidsperioder. Gemensamt för kroppsideal genom tiderna är att de alltid varit 

svåra att uppnå. Exempelvis skulle kvinnan vara kurvig, ha stora bröst samt en smal midja, 

likt Marilyn Monroe, under 1930- och 40-talet. Kvinnor under 80-talet skulle däremot vara 

långa, smala och vältränade, medan medeltidens kvinnor ansågs vara mer attraktiva om de 

hade rund mage, runda höfter och stora bröst (Frizén et al., 2014). Idag är smalhetsidealet 

det primära och är generellt sett sammankopplat med glädje, framgång, social acceptans 

samt ett intryck av att vara ung och fräsch. Att ha en muskulös och tonad kropp är också ett 

ideal som kommit att bli en identifikation för vilja, kontroll och energi (Grogan, 2017).  Att 

vara överviktig är däremot kopplat till betydligt mer negativa egenskaper som exempelvis 

lathet samt brist på vilja och kontroll. Övervikt kopplas också ofta till någonting som är 

oattraktivt, vilket i sin tur medför en rad andra negativa aspekter. Många människor har 

inte en vältränad och tonad kropp per automatik vilket innebär att många kvinnor anförtror 

sig till träning och dieter för att på så vis kunna uppnå ett kroppsideal som är socialt 

accepterat (Grogan, 2017). Det finns många faktorer som bidrar till att smalidealet är det 

dominerande i dagens västerländska samhälle. En av anledningarna är att det idag är ett 

svåruppnåeligt ideal då det finns ett överflöd av mat i kombination med att vi människor 

rör oss allt mindre. Kroppsideal genom tiderna har också kunnat kopplas till 

socioekonomisk standard. Långt tillbaka i tiden var en kraftig kropp sammankopplad med 

att vara rik då det signalerade att en person hade gott om pengar och således kunde äta sig 

mätt (Blomstedt, 2002). Idag däremot har människor med högre socioekonomisk standard i 

större utsträckning möjlighet att spendera pengar på sitt utseende och sin kropp i 

förhållande till de med lägre socioekonomisk status. Därav skulle man kunna säga att 

utseendekultur och kroppsideal delvis är kopplade till en fråga om klass (Frizén et al., 

2014).  

 

Det finns många som önskar att smalidealet inte vore det enda riktiga och det har således 

blivit vanligare att plus size modeller får ta plats i det offentliga rummet. Plus size modeller 

innefattar kvinnor som benämns vara exempelvis stora, runda och mulliga.  Ett problem 

med detta är att dessa modeller sällan är överviktiga utan snarare större än modeller rent 
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generellt. Detta kan bidra till negativa konsekvenser som gör att kvinnor känner sig allt 

mer otillräckliga då de upplever att de inte heller kan identifiera sig med kvinnorna inom 

ramen för stora modeller (Frizén et al., 2014).  

 

Socialt accepterade ideal råder under ett så kallat normativt skript vilket innebär att det 

finns klara bilder av hur kvinnor och män ska se ut och bete sig i relation till sitt kön och 

sin sexuella läggning. De flesta studier gällande kroppsideal har gjorts utifrån detta 

perspektiv. Studier gjorda utifrån ett HBTQ perspektiv (homosexuell, bisexuell, trans- och 

queerpersoner) är betydligt mer begränsade. De få studier som gjorts med detta fokus har 

endast inkluderat lesbiska kvinnor, som har visat sig vara mer öppna gentemot olika typer 

av kroppsideal (Frizén et al., 2014). Det ska också tilläggas att kroppsidealen ser olika ut 

runt om i världen. Frizén et al. (2014) hävdar att det är svårt att prata om kroppsuppfattning 

utan att se till kulturella skillnader. Exempelvis skriver Blomstedt (2002) att den ideala 

kvinnan i Centralafrika ska vara kraftig och rund eftersom det visar på att kvinnan har stora 

materiella tillgångar, vilket visar på att kroppsideal återigen kan kopplas till en 

klasstillhörighet.  

 

Trots att idealen ser olika ut världen över har de västerländska utseendeidealen börjat 

spridas allt mer på grund av den pågående globaliseringen (Frizén et al., 2014). Detta 

medför att kvinnor i icke-västerländska kulturer i allt större utsträckning strävar efter att 

efterlikna de västerländska skönhetsidealen. Detta ideal förmedlar en bild av att kvinnor 

ska vara ungdomliga, ha ljus hy samt inte ha någon form av funktionsnedsättning 

(Calogero, Boroughs, & Thompson, 2007). Västerländska ideal kan ofta också kopplas 

samman med högre samhällsstatus, vilket kan förklara varför människor från icke-

västerländska kulturer vill efterlikna dessa ideal (Frizén et al., 2014). Det har i tidigare 

forskning framkommit att plastikkirurgi i stor utsträckning är sammankopplad med 

upprätthållandet och förstärkandet av kvinnliga kroppsideal samt stereotypiska könsroller. 

På senare tid har det även visat sig att så kallad etnisk plastikkirurgi blivit allt vanligare i 

form av exempelvis ljusa upp hyn, operera ögonlock, ändra ansiktsform eller minska 

storlek på näsan. Detta för att uppnå ett västerländskt utseendeideal (Menon, 2017).  

  

2.3 Unga tjejer och Instagram 

Eftersom Instagram syftar till att dela och ta del av bilder tror många forskare att denna typ 

av applikation kan bidra till större kroppsmissnöje hos unga tjejer i förhållande till andra 
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sociala medier vilka inte är lika starkt kopplade till framställandet av den personliga 

identiteten (Holland & Tiggemann, 2016; Brown & Tiggemann, 2016). Generellt sett har 

det framkommit att unga tjejer framförallt väljer att publicera bilder där de framstår som 

attraktiva och smala. För att uppnå en perfekt bild används också filter, vilket i sin tur 

innebär att de bilder som användare generellt utsätts för i hög grad är idealiserade (Brown 

& Tiggemann, 2016). Dessa filter finns tillgängliga i Instagram applikationen men det 

finns också andra applikationer som tillgodoser retuschering av bilder (Fardouly et al., 

2018; Tiggemann & Zaccardo, 2015). Inte sällan ligger det mycket planering bakom 

bilderna som publiceras på Instagram och retuschering av bilder används delvis för att få 

kontroll över den osäkerheten som kan uppstå kring det egna utseendet (Chua & Chang, 

2016). 

 

2.3.1 Kroppsideal och Instagram 

Utöver att de bilder som publiceras ofta är väl valda och retuscherade, så finns det även ett 

flertal hashtags som kan sammankopplas med olika typer av kroppsideal. En hashtag som 

blivit mycket trendig på senare tid är #fitspo, som är en förkortning för orden fitness och 

inspiration. #Fitspo är tänkt att motivera användare till en hälsosammare livsstil genom 

både träning och hälsosam mat (Tiggemann & Zaccardo, 2015). Hashtagen har idag 

uppnått ungefär 55 miljoner bilder vid sökning den 6 maj 2018, och exempel på citat som 

förekommer i samband med bilden kan exempelvis vara “suck it up now, and you don´t 

have to suck it in later”. Majoriteten av bilder märkta med #fitspo uppvisar kvinnor med en 

specifik kroppsform som till största del är smal, tonad och vältränad (Tiggemann & 

Zaccardo, 2015; Fardouly et al., 2018). Samtidigt visar bilderna i regel en specifik pose 

eller har fokus på en specifik kroppsdel. Tiggemann och Zaccardo (2015) menar att #fitspo 

kan vara problematisk då hashtagen framhäver en bild av att en vältränad och smal kropp 

är det enda som definierar en god hälsa. Att koppla en hälsosam livsstil till 

utseenderelaterade aspekter är snarare kopplat till dålig kroppsbild än en god hälsa.  

 

En annan hashtag som förekommer på Instagram är #thinspiration, vilket är en förkortning 

för orden thin (smal) och inspiration. Hashtagen är en motsats till föregående exempel och 

består av bilder som visar väldigt smala tjejer, och uppmuntrar till viktminskning och en 

livsstil av ätstörningar. Dock existerar denna hashtag i betydligt mindre utsträckning 

(Tiggemann & Zaccardo, 2015; Perloff, 2014). Vid sökning på denna hashtag har 

Instagram valt att varna innan användaren tas vidare till bildflödet. Varningsmeddelandet 
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beskriver att innehållet kan uppmana till ett beteende som kan orsaka skada och även leda 

till döden. Instagram hänvisar även till en hjälplänk vid sökning på hashtagen den 6 maj 

2018.  

 

Som ett svar på normativa kroppsideal har det enligt Sastre (2014) blivit allt mer vanligt att 

kvinnor ägnar sig åt body positive movement eller som på svenska benämns som 

kroppspositivism. Kroppspositivism ska bidra till en bredare arena som accepterar alla 

typer av kroppsformer. Kroppspositivism har de senaste åren också tagit fart på Instagram 

(Cwynar-Horta, 2016) och hashtagen #bodypositive uppnår idag närmare 5,5 miljoner 

bilder. Vid första anblick visar bildflödet kvinnor av alla former vid sökning den 6 maj 

2018.  

 

2.3.2 Att framställa sig själv och få likes 

Chua och Chang (2016) menar att många unga tjejer gärna vill framhäva sina bästa sidor 

och det blir således också viktigt att bilderna som publiceras är tillräckligt bra. På 

Instagram tillåts användarna att ge likes och kommentarer på de bilder som läggs upp 

(Tiggemann & Zaccardo, 2015). För många unga tjejer är det av stor vikt att få bekräftelse 

på sina bilder genom att få många likes och kommentarer. Kommentarer och likes används 

som ett mätinstrument för att bekräfta att den bild som publicerats är tillräckligt bra (Chua 

& Chang, 2016).  

 

Chua och Chang (2016) skriver att unga tjejer tar till sig av andra användares bilder och 

feedback för att på så sätt lära sig vad som är accepterat att publicera på Instagram. 

 Införlivning av andras tankar, värderingar och samhällsnormer i den egna personen 

benämns som internalisering (Nationalencyklopedin, 2018; Fardouly et al., 2018) och är en 

av de faktorer som påvisats vara av betydelse vad gällande unga tjejers kroppsuppfattning 

(Perloff, 2014).   

 

2.4 Att jämföra sig med andra 

“If you’ve never gone out to see the world, you’ll probably love yourself, because you 

don’t look at others. But when you look at social media, you start comparing. You start 

comparing yourself to other girls, and you’ll start to wonder why you’re not looking like 

them, that’s why you start changing.” - Chua & Chang (2016, s. 194)  
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Enligt teorin om social jämförelse känner människor ett driv av att jämföra sig med andra 

för att själva utvecklas och förbättras, men även för att upprätthålla en positiv bild av sig 

själv. Vi människor jämför oss med personer som vi ser upp till, men också med personer 

som vi anser oss vara bättre än. Jämförelsen kan bidra till både positiva och negativa 

aspekter. När vi jämför oss med personer vi ser upp till har vi något att sträva efter för att 

på så vis kunna bli bättre, samtidigt kan det också bidra till en känsla av att inte räcka till. 

(Fardouly et al., 2018; Chua & Chang, 2016). 

 

Eftersom Instagram är en mobilapplikation innebär det också en obegränsad tillgång till 

bilder som ständigt går att jämföra sig med. Jämförelsen med vänner, offentliga personer 

och andra Instagramanvändare kan enligt flera forskare bidra till dålig kroppsuppfattning 

hos unga tjejer (Perloff, 2014; Fardouly et al., 2018; Chua & Chang, 2016; Tiggemann och 

Zaccardo, 2015). Det har visat sig att jämförelsen med vänner och jämlikar har de mest 

kraftfulla inflytandet på unga tjejers kroppsuppfattning (Chua & Chang, 2016), vilket beror 

på att det i större utsträckning går att relatera till jämlikar i jämförelse med exempelvis 

kändisar (Tiggemann och Zaccardo, 2015).  

 

Enligt Jackson och Luchner (2017) är forskningen begränsad avseende applikationen 

Instagram. Vidare konstateras det att det behövs mer forskning avseende just Instagram då 

användandet av applikationen har ökat i stor utsträckning, framförallt hos unga personer.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt beskrivs de teoretiska perspektiv som utifrån tidigare forskning anses 

vara relevant för att få förståelse för hur unga tjejers kroppsuppfattning påverkas av 

Instagram. De teoretiska perspektiv vi i vår studie valt att belysa är följande; Social 

jämförelseteori, Liberalfeministisk teori samt teorin om Dramaturgi. 

 

3. 1 Social jämförelseteori 

Att jämföra oss själva med andra är någonting som vi gör både medvetet och omedvetet 

(Festinger, 1954). I jämförelsen med andra kan det uppstå både positiva och negativa 

känslor hos en individ. Festinger (1954), som myntade teorin om social jämförelse, menar 

att människor har en drivkraft att utveckla och utvärdera sig själva. För att veta hur och på 

vilket sätt vi som människor kan utvecklas är det vanligt förekommande att använda sig av 
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social jämförelse. Att jämföra sig med andra bidrar till att vi kan samla in information som 

vidare gör att det blir lättare att identifiera oss själva vad gällande exempelvis förmågor, 

utseende och attityder.  

 

Chua och Chang (2016) menar att vi jämför oss med personer vi ser upp till, för att på så 

vis utvecklas till det bättre. Att jämföra sig med personer som vi anser vara bättre än oss 

själva kan dock även leda till negativa känslor såsom exempelvis avundsjuka. Social 

jämförelse kan också innebära att jämföra oss med människor som anses vara sämre än oss 

själva för att på så vis bekräfta en positiv bild av oss själva. Känslor som kan uppstå i 

samband med detta är exempelvis glädje och motivation (Festinger, 1954). Oavsett om vi 

jämför oss med personer som vi anser vara bättre eller sämre än oss själva, är det vanligast 

förekommande att jämförelsen sker i förhållande till personer som liknar oss själva eller till 

personer vi kan relatera till (Chua & Chang, 2016). 

 

För unga tjejer är det ofta viktigt att jämföra sig med jämlikar för att på så sätt identifiera 

och uppnå olika typer av skönhetsideal. Anledningen till varför det kan var viktigt för 

många unga tjejer att uppnå dessa ideal grundar sig i att känna samhörighet och bli 

accepterad av sina jämlikar (Chua & Chang, 2016). Som tidigare nämnts jämför vi 

människor oss med varandra, både medvetet och omedvetet. Då Instagram är en mycket 

lättillgänglig applikation där det ständigt publiceras bilder tror vi att detta kan bidra till att 

unga tjejer idag jämför sig i större utsträckning. Vi anser därför att den sociala 

jämförelseteorin är ytterst relevant för undersöka detta fenomen samt få svar på studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

3.2 Det dramaturgiska perspektivet 

Goffman (2014) har utformat det dramaturgiska perspektivet vilket syftar till att studera det 

sociala livet genom en liknelse till ett teater-skådespel. Goffman (2014) menar att 

människor i olika sammanhang spelar en viss roll för att passa in i den kontext de befinner 

sig i. Kontexten utgörs tillsammans med andra människor, som också spelar en viss roll. 

Därav skulle man kunna säga att vi människor är både skådespelare och publik så samma 

gång. Hur vi väljer att agera i olika situationer kommer att bedömas av andra, med 

antingen ett bra eller dåligt resultat. I alla situationer skaffar vi oss information om andra 

personer i kombination med att vi själva försöker påverka hur det egna jaget framställs. 
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Genom att analysera andras beteenden vet vi också hur vi själva ska agera och förhålla oss 

till den aktuella kontexten (Goffman, 2014).  

 

Goffman (2014) skriver också att människan har en strävan efter att uppnå det som är 

socialt accepterat i samhället. Individer som inte är inom ramen för vad som är bra nog har 

en strävan efter att ta sig dit genom olika uppoffringar. De individer som är innanför ramen 

för vad som är socialt accepterat använder sin inlärda fasad för att underlätta och försköna 

sitt dagliga framträdande. Detta skulle kunna kopplas till Instagram på så vis att det finns 

en strävan efter att framställa det som anses vara normativt accepterat inom just denna 

kontext. Det behöver nödvändigtvis inte handla om att uppnå ett populärt konto, utan 

snarare att det som publiceras går inom ramen för det oskrivna regler som råder inom just 

denna kontext, exempelvis kan det handla om att individen publicerar bilder som denne 

önskar uppnå en förväntad standard. En uppoffring som kan tänkas ske i samband med 

användandet av Instagram är den planering och arbete som ligger bakom en bild i form av 

exempelvis redigering.  

 

Goffman (2014) skriver om begreppen bakom scenen och på scenen, vilket vi tänker kan 

liknas med att vara offline och online på Instagram. Enligt det dramaturgiska perspektivet 

skulle Instagram kunna liknas med en scen vilket innebär att när användarna är online är de 

också på scenen och spelar en bestämd roll för att ge publiken ett önskvärt intryck. Hur en 

person är på scenen och bakom scenen kan skilja sig åt, vilket också kan kopplas till att 

många personer väljer att framställa det perfekta på Instagram, vilket inte behöver spegla 

hur verkligheten bakom scenen ser ut. 

 

Till skillnad från vad det dramaturgiska perspektivet menar Butler (2007) att det i 

samhället redan finns bestämda roller som vi tvingas in i. En sådan roll är exempelvis 

könsrollerna. Könsrollerna bygger på performativitet, det vill säga att vi inte är kvinna 

eller man, vi gör kvinna eller man genom att ta efter och upprepa så kallade performativa 

handlingar. Vidare menar Butler (2007) att det finns en bild av hur kvinnor respektive män 

ska förstå och förhålla sig i olika situationer, vilket i sig är en konstruktion av samhällets 

normer och inte nödvändigtvis det enda naturliga. Trots vetskapen om att könsroller är 

konstruerade kan vi inte fritt välja vilket kön vi vill ta till oss av. Dessutom kan könsroller 

kopplas till moraliska föreställningar, makttekniker och beteenden som historiskt sett är 
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inlärda, vilket i sin tur också har en stor inverkan på hur vi människor väljer att förhålla oss 

till våra roller. 

  

3.3 Liberalfeministisk teori 

Liberalfeminismen grundar sig i att kvinnor ska ha samma rättigheter som män (Jaggar, 

1983). Liberalfeminismen uppstod som ett ifrågasättande till att kvinnor inte ansågs vara 

lika kapabla som män. Kvinnor kämpande med att skapa en jämlik miljö i bland annat 

politiken, inom lagar, äktenskapet och på arbetsplatser. Jaggar (1983) hävdar att vi bör 

komma ifrån det vi anser vara kvinnligt respektive manligt och istället se till vad som är 

mänskligt. Könen ska inte tillskrivas specifika egenskaper utan alla ska kunna bemötas på 

lika villkor.  

 

Grundidén för det liberalfeministiska perspektivet är att kvinnor och män ska vara jämlika. 

Över tid har liberalfeminismen utvecklats och idag syftar det även till att framhäva och få 

omgivningen att reagera på de förhållanden som kan tänkas uppstå kring en kvinna enbart 

för att hon är kvinna. Det liberalfeministiska perspektivet handlar också om kulturella 

antaganden som sedan förklarar könsroller i form av exempelvis beteenden och intressen 

(Payne, 2015). Exempelvis lär sig kvinnor i tidig ålder att utseendet är av stort intresse 

(Perloff, 2014), vilket i sin tur kan tänkas bidra till upprätthållandet av ett visst beteende. 

När det kommer till Instagram har det som tidigare nämnts påvisats att kvinnor påverkas i 

större uträckning (Jong & Drummond, 2016), vilket enligt ett liberalfeministiskt perspektiv 

kan grunda sig i att kvinnor lärt sig att de ska bete sig och intressera sig för specifika saker.  

 

Enligt det liberalfeministiska perspektivet kan vi lättare förstå de olika kroppsideal som 

framställs på Instagram. Dominelli (2002) skriver att det är mycket tack vare 

liberalfeminismen som kvinnor började ifrågasätta rätten till sin egen kropp samt de ideal 

som kvinnor överlag skulle sträva efter. Kvinnor började också ifrågasätta sina sociala liv 

och sociala relationer. Enligt Payne (2015) är det viktigt att ta del av kvinnors olika 

erfarenheter och utifrån deras egna perspektiv beskriva vad de upplever. I denna studie har 

vi valt att belysa hur unga tjejer upplever att Instagram påverkas deras kroppsuppfattning, 

just för att kvinnor visats vara mest utsatta för den skildring som sker av den normativa 

kvinnliga idealkroppen på sociala medier.  
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3.4 ”Instagramteorin” 

Genom att sammanlänka dessa tre ovan nämnda teorier skapas en möjlighet att förstå det 

aktuella fenomenet. Liberalfeminismen ligger som en grund för att generellt förklara och 

förstå kvinnors utsatthet samt de normer som råder över huruvida en kvinna ska se ut och 

bete sig. Att ta del av kvinnliga kroppsideal på Instagram och jämföra sig med dem, skulle 

kunna bidra till en idé om hur man vill framställa sig själv. Genom att koppla samman 

teorin om social jämförelse och den dramaturgiska teorin kan vi således förstå huruvida det 

vi ser och jämför oss med också kan påverkar hur vi uppfattar oss själva och hur det i sin 

tur leder till hur vi väljer att framställa oss själva i en viss kontext. 

 

Instagramteorin bidrar till en förståelse för de processer som kan komma att föreligga för 

hur unga tjejers kroppsuppfattning påverkas av innehållet på Instagram. Denna teori 

belyser därmed hur tjejer kan komma att jämföra sig med kvinnliga kroppsideal på 

Instagram, som i sin tur kan vara en bidragande orsak till hur de uppfattar sina egna 

kroppar, samt hur de väljer att framställa sig själva på de bilder som de själva publicerar. 

Instagramteorin kommer inte användas i studiens resultatdel, utan syftar till att förstå 

samverkan mellan de ovan nämnda teorierna.  

 

4. Metod 

I avsnittet nedan redovisas studiens vetenskapliga positionering, datainsamlingsmetoderna, 

hur urvalet av studiedeltagare gått till, etiska överväganden, studiens reliabilitet och 

validitet samt den analysmetod som använts för att analysera den insamlade datan.  

 

4.1 Vetenskaplig positionering 

Studien är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod och bygger på en hermeneutisk 

ansats samt ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Hermeneutiken rör metodval och teorival 

som förklarar människors handlande. Denna studie kommer göras i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln innebär att tolka och analysera den 

insamlade datan så att den leder till ny kunskap som således kan förklara fenomenet för 

kommande tolkningar (Jacobsen, 2007). Ett socialkonstruktivistiskt synsätt innebär att ny 

kunskap växer fram när personer i samspel med andra diskuterar sina erfarenheter (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017). Den kvalitativa metoden i sin tur bidrar till en fördjupad 

kunskap som ska analyseras och förstås av den som undersöker utifrån det individer och 
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grupper förmedlar vid exempelvis intervjuer eller observationer. Denna typ av 

forskningsdesign bygger på en induktiv grund som utgår från mer generella frågor och 

strukturer, och blir mer preciserade under processens gång. Vid insamling och analys av 

data läggs fokus på ord och tolkning hellre än kvantifiering (Creswell, 2013).  

 

4.2 Datainsamling 

För att inhämta empiri till studien har vi använt oss av följande datainsamlingsmetoder; 

Litteratursökningar, Fokusgrupper samt Netnografi. 

  

4.2.1 Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till studien har vi sökt i databasen ProQuest Social Sciences. 

Sökord vi använt oss av är, social media, Instagram, body ideal, body dissatisfaction, body 

goals, body image, youth, young women, young girls, adolescent girls. Samtliga sökningar 

har gjorts med funktionen peer reviewed för att endast få fram vetenskapligt granskade 

artiklar. Vi valde också att avgränsa sökningarna för att endast få fram artiklar mellan åren 

2008 och 2018. Genom att läsa abstracts på ett flertal utvalda studier valdes slutligen tolv 

vetenskapligt granskade artiklar som var relevanta i förhållande till studiens syfte. Det 

finns mycket forskning kring hur sociala medier påverkar unga tjejers kroppsuppfattning 

och även en del forskning som visar effekter vad gällande användning av sociala medier. 

Dock är forskningen på just Instagram relativt begränsad. I kombination med vetenskapligt 

granskade artiklar har vi också valt att använda oss av tryckt litteratur som varit av 

relevans för studien. Den tryckta litteraturen har sökts i Mittuniversitetets databas primo. 

 

4.2.2 Fokusgrupper 

Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Fokusgrupper kan 

beskrivas som en gruppdiskussion där deltagarna diskuterar ett fenomen utifrån olika 

aspekter och teman. Fokusgrupperna genererar kunskap som baserats på kollektiva och 

gemensamma erfarenheter av ett specifikt fenomen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

Anledningen till att vi valde att undersöka vårt valda ämne utifrån fokusgrupper beror på 

att vi vill få en förståelse utifrån ett kollektivt perspektiv. Tanken bakom fokusgrupperna 

var att få en bild av unga tjejers erfarenheter beskrivet utifrån olika perspektiv och synsätt. 

Genom att använda oss av fokusgrupper plockar vi inte ut deltagarnas enskilda åsikter utan 

fokuserar på att få en samlad uppfattning om hur deltagarna som grupp diskuterar det valda 
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ämnet. Målet var att få en gemensam och delad förståelse för hur Instagram kan komma att 

påverka unga tjejers kroppsuppfattning. Som Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) skriver 

ger en gemensam plattform och delade erfarenheter goda förutsättningar att uttrycka sig 

både positivt och negativt, vilket inte enskilda intervjuer kan bidra till i samma 

utsträckning. Vår tanke var att unga tjejer kan ha lättare att diskutera fenomenet i en grupp 

där flera personer kan tänkas besitta liknande erfarenheter.  

 

Fokusgrupper kan vara både strukturerade och ostrukturerade. En strukturerad fokusgrupp 

innebär att hålla sig tydligt i förhållande till frågorna samt att gruppledaren styr 

diskussionen så att alla deltagare kommer till tals och får ta lika stor plats. En ostrukturerad 

fokusgrupp däremot innebär att deltagarna får diskutera mer fritt och gruppen styr i större 

utsträckning än gruppledaren. Vi har utfört fokusgrupperna genom att blanda dessa två 

metoder. Vi har förhållit oss till de frågeställningar vi har samtidigt som gruppen fått 

diskutera fritt inom ramen för de teman som ligger till grund för studiens syfte. Vi har till 

största del låtit gruppdynamiken tala för sig själv samtidigt som vi har varit mån om att alla 

deltagare ska känna sig inkluderade i diskussionen. Vår roll som moderatorer har inneburit 

att leda gruppdiskussionerna genom att ställa diskussionsfrågor till grupperna samt värnat 

om en tillåtande miljö där samtliga deltagare fått komma till tals (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017).  

 

4.2.3 Netnografi 

Vi har också valt att använda oss av netnografi som en tredje datainsamlingsmetod. 

Netnografi innebär att forska om och med internet, vilket ligger till grund för valet av 

denna metod. Utöver det vi tagit del av under fokusgrupperna har vi också studerat 

deltagarnas faktiska aktivitet på Instagram för att således få ett helhetsperspektiv av 

fenomenet. Som Berg (2015) skriver kan det vara lämpligt att använda netnografi i 

kombination med andra datainsamlingsmetoder. Den netnografiska forskningsprocessen 

syftar till att försöka förstå det som händer på Internet. Netnografi handlar således om att ta 

del av, läsa, integrera, ifrågasätta och diskutera det som pågår inom ramen för ett visst 

sammanhang på internet. Det betyder alltså att man som undersökare deltar och på så sätt 

tar reda på vad som händer i den specifika kontext man undersöker och vad det också 

betyder för de andra personerna som deltar. Genom att samla in empiriskt material offline, 

kan det också bli lättare att förstå vad som händer online (Berg, 2015).  
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4.3 Urval 

Som Bryman (2018) skriver är ett målinriktat urval att rekommendera vid en kvalitativ 

studie grundad på gruppintervjuer. Metoden syftar till att hitta en överensstämmelse mellan 

de urval som görs och de aktuella forskningsfrågorna. Det handlar om att hitta personer 

som är relevanta i förhållande till studiens syfte.  

 

Vi har valt att göra ett målinriktat och strategiskt urval och sökt specifikt efter tjejer som är 

i åldrarna 18 till 19 år samt har ett aktivt Instagramkonto. Valet av unga tjejer grundar sig i 

att tidigare forskning visat att unga tjejer påverkas i större utsträckning av innehållet på 

sociala medier (Stapelton et al., 2017). Vi valde att vända oss till en gymnasieskola för att 

rekrytera deltagare till studien. Vi kontaktade några rektorer (se bilaga 1) på den valda 

gymnasieskolan för att undersöka möjligheten att komma dit och rekrytera deltagare. En av 

rektorerna gav oss tillstånd att stå utanför skolans bibliotek för att på så sätt hitta 

informanter till studien. Vi rekryterade deltagare genom att ta kontakt med förbipasserande 

tjejer för att fråga om de var intresserade att medverka i vår uppsatsstudie. Sammantaget 

var det 13 personer som skrev upp sig på intresselistan. Åtta personer valde sedan vid 

vidare kontakt att delta i studien. Kort efter valde två av dessa åtta att avböja sitt 

deltagande, vilket resulterade i sammanlagt sex deltagare till studien.  

 

4.4 Genomförande av datainsamling  

Nedan redovisas hur vi gått tillväga för att samla in vår empiri till studien. Nedan beskrivs 

genomförandet av datainsamlingsmetoderna netnografi, i form av en Instagramobservation 

och fokusgrupper. 

 

4.4.1 Instagramobservation 

Internetaktivitet kan studeras enskilt, exempelvis genom att enbart undersöka hur många 

likes en bild fått eller hur många som använder sig av en viss applikation. Internetaktivitet 

kan också studeras i samband med andra sociala kontexter, exempelvis vilken betydelse 

sociala medier har i unga tjejers vardag (Berg, 2015; Schoug, 2017). Vi har valt att 

fokusera på ett helhetsperspektiv som inkluderar en kombination av vad vi sett på 

deltagarnas Instagramkonton och vad vi hört under fokusgrupperna. 

Instagramobservationen ger oss möjligheten att studera den faktiska aktiviteten, men att 

endast studera detta hade varit svårt då det är en rad andra aspekter som måste förstås i 
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sambandet. Exempelvis kan vi studera hur många likes en bild fått, men för att förstå 

innebörden av att få ett visst antal likes måste vi prata med deltagarna (Berg, 2015).  

 

Vi har under cirka fyra veckor följt deltagarnas Instagramkonton för att på så sätt få en 

inblick i deras aktivitet online. Vi har under observationen valt att studera hur många 

följare deltagarna har, vad de följer för konton, vilken typ av bilder som dominerar på 

respektive konto, vilken typ av bilder som fått mest likes samt hur ofta tjejerna lägger upp 

bilder. Vi har även valt att titta på vilken respons i form av kommentarer som ges på 

utseenderelaterade bilder där kroppen syns.     

 

För att ta reda på vilka konton deltagarna följer gjorde vi en snabb överblick, då det hade 

tagit för lång tid att gå igenom samtliga konton som deltagarna följer. När vi studerade 

vilken typ av bilder som dominerade valde vi att gå tillbaka 21 bilder i deltagarnas 

bildflöde för att kunna få en översikt. För att undersöka hur ofta deltagarna publicerar 

bilder valde vi att se till hur många gånger i månaden deltagarna lagt ut bilder. Vi valde att 

gå tillbaka fyra månader i tiden, det vill säga mellan januari och april 2018. Vi valde att 

definiera ofta som att publicera bilder fyra eller fler gånger i månaden. Ganska ofta 

definierades som att publicera en till tre bilder i månaden och att publicera bilder mindre 

än en gång per månad definierades som sällan. Vi valde att räkna antalet bilder som 

publicerats från januari till april för att sedan dela detta med fyra (antalet månader) för att 

få ett snitt av hur många bilder de lägger ut per månad. För att ta reda på vilken typ av 

bilder som får mest likes gick vi ännu en gång tillbaka 21 bilder, för att därefter studera de 

tre bilder som fått mest likes. Vad gällande kommentarer på kroppsrelaterade bilder, valde 

vi att återigen gå tillbaka 21 bilder för att definiera vilka kommentarer som getts och 

sammanfattade dessa kommentarer i ord. Resultatet av detta redovisas i en tabell i 

resultatdelen. 

 

4.4.2 Fokusgrupper 

Utöver Instagramobservationen har vi även samlat in empiri genom fokusgrupper. Vi 

delade upp deltagarna i två grupper med tre deltagare i varje grupp. Anledningen att det 

blev just två fokusgrupper grundar sig i att vi ville få en kollektiv förståelse som baseras på 

flera personers erfarenheter. Genom att dela upp deltagarna i två grupper ökade chansen att 

få förståelse utifrån flera olika perspektiv och synsätt (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

Vi ville träffa vardera fokusgrupp vid två tillfällen för att vid ett första tillfälle få en 



 

 

19 
 

grundläggande förståelse för det valda ämnet. Träff två ville vi genomföra för att fånga de 

eventuella tankar och reflektioner som uppstått efter första träffen, både hos oss och 

deltagarna, för att således få en fördjupad kunskap och förståelse. Som tidigare nämnt var 

tanken att vi skulle träffa vardera grupp vid två tillfällen, men på grund av att deltagarna 

inte var tillgängliga på samma tider var detta inte möjligt att genomföra. Det var 

sammantaget fyra av deltagarna (två från fokusgrupp ett och två från fokusgrupp två) som 

hade möjlighet att träffas vid ett andra tillfälle. Detta gjorde att vi bildade en tredje 

fokusgrupp för att genomföra det andra tillfället som skulle syfta till fördjupad kunskap 

och förståelse. Vidare i uppsatsen kommer vi benämna dessa fokusgrupper som 

fokusgrupp ett, fokusgrupp två och fokusgrupp tre. 

 

Vi valde att ha mindre grupper med hänsyn till att det valda forskningsämnet kan betraktas 

som känsligt, samt att en mindre grupp kan infria en större känsla av trygghet hos 

deltagarna. Antalet deltagare gav också en positiv inverkan då samtliga fick chansen att 

komma till tals och vara del av diskussionen (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Vi 

gjorde en strategisk placering när vi delade upp grupperna utifrån deras egna önskningar 

samt vilka tider som passade respektive deltagare. Samtliga träffar utfördes på vardagar 

efter skoltid. 

 

Innan vi träffade deltagarna för första träffen gjorde vi en intervjuguide (se bilaga 3) som 

speglar studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden låg sedan till grund vid första 

träffen för att starta diskussioner deltagarna emellan. Vi visade också ett kortare filmklipp 

(https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4) som ämnade att starta diskussion 

rörande kroppsideal. Innan vi påbörjade diskussionerna gick vi igenom informationsbrevet 

(se bilaga 2) och diskussionsregler som exempelvis berörde att det som sägs stannar inom 

gruppen samt vikten av att visa respekt gentemot varandra. Till fokusgrupp tre hade vi 

förberett diskussionsfrågor (se bilaga 4) som låg i anslutning till fokusgrupp ett och 

fokusgrupp två för att således få en fördjupad förståelse för det valda ämnet. Deltagarna 

fick också tillfälle att diskutera utifrån deras egna tankar och reflektioner kring ämnet. 

Fokusgrupp ett och två genomfördes på ungefär 60 minuter och fokusgrupp tre 

genomfördes på cirka 40 minuter. Samtliga fokusgrupper spelades in och till varje träff 

valde vi också ut en utav oss som fick rollen som gruppledare, vilket gjorde att den andra 

kunde fokusera på att observera och anteckna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4
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4.5 Etiska överväganden 

Vid gruppintervjuerna tog vi hänsyn till de forskningsetiska principer som innefattar 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Till denna 

studie utformade vi ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi beskrev studiens syfte samt att 

deltagarnas medverkan är frivillig och att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande utan vidare motivering. I informationsbrevet beskrev vi också vad deltagandet 

innebär, det vill säga fokusgrupper samt en Instagramobservation. Vi har även varit 

noggranna med att förklara att alla uppgifter som inhämtas under studiens gång är 

konfidentiella och kommer endast användas i forskningsändamål. Vi förklarade för 

deltagarna att deras Instagramkonton kommer avföljas efter avslutad studie och även att 

samtliga inspelningar som inhämtas under fokusgrupperna kommer raderas. Vad gällande 

forskaretiken har vi också tagit hänsyn till att öppet redovisa metoder, resultat och 

utgångspunkter. Utöver det som tidigare nämnts har vi haft god ordning i vår studie, sett 

till så att ingen kommit till skada och inte heller plagierat någon annans forskning 

(Bryman, 2018). 

 

Två begrepp som följt oss under studiens gång är nytta och risker. Innan vi påbörjade 

gruppintervjuerna identifierade vi några möjliga risker som skulle kunna uppstå i samband 

med träffarna. Till att börja med tänkte vi att ämnet i sig kan vara känsligt, vilket skulle 

kunna upplevas som obekvämt för deltagarna. Vi såg också en risk med att deltagarna 

skulle öppna upp sig för mycket och delge saker som andra deltagare därefter hade 

möjlighet att sprida vidare. Slutligen tänkte vi att det fanns en möjlighet att deltagarna 

sedan tidigare haft en spänd relation till varandra vilket hade kunnat skapa en 

dysfunktionell och spänd gruppdynamik.  

 

Vi valde att bemöta dessa risker genom att noggrant prata ihop oss med deltagarna innan vi 

påbörjade gruppintervjun. Tillsammans med deltagarna kom vi överens om vilka 

diskussionsregler som skulle gälla under våra två träffar. Vi kom överens om att det skulle 

råda tystnadsplikt och att deltagarna skulle acceptera varandras åsikter. Vi tydliggjorde 

också för deltagarna att de inte behövde dela med sig av saker de upplevde vara för 

personliga. Innan vi påbörjade gruppintervjun fick deltagarna också prata fritt och skapa 

kontakt, vilket gav oss chansen att upptäcka om det fanns någon tydlig osämja i gruppen. 

Innan vi genomförde fokusgrupperna hade vi en allmän diskussion om hur vi skulle kunna 

tänkas bemöta de risker som nämnts ovan.  
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Trots att det finns några risker med studien kan även en rad positiva aspekter framhållas. 

Genom fokusgrupper som behandlar det valda ämnet fick tjejerna chans att ventilera ämnet 

och ta del av varandras erfarenheter. Att undersöka studiens syfte ger möjlighet att få en 

insikt och förstå hur unga tjejers kroppsuppfattning påverkas av innehållet på Instagram. 

Detta i sin tur kan vara till nytta för exempelvis yrkesverksamma kuratorer för att således 

kunna bemöta ett fenomen som idag är beforskat i relativt liten utsträckning.  

 

När vi påbörjade studien hade vi en förförståelse om att Instagram påverkar oss människor 

på olika sätt. Vi har därför varit noga med att utforma neutrala frågor till, men också under 

fokusgrupperna, för att på så vis inte påverka deltagarna i någon riktning. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Jacobsen (2007) skriver att all forsknings som bedrivs och alla undersökningar som görs 

ska sträva efter att uppnå en hög reliabilitet och validitet, det vill säga begränsa och kritiskt 

granskar de problem som kan komma att uppstå i samband med en studie. Bryman (2018) 

hävdar att reliabilitet och validitet i kvalitativa forskningsstudier kan vara svåra att förhålla 

sig till och hänvisar istället till begrepp som trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  

 

Trovärdigheten i fokusgrupper ökar i de fall där flera fokusgrupper genomförs, då chansen 

är större att fånga flera olika synsätt och perspektiv på ämnet. Med tanke på att vi endast 

lyckades få ihop tre fokusgrupper kan trovärdigheten anses som lägre än vad den varit om 

vi haft fler. Antalet deltagare kunde också ha varit fler i varje fokusgrupp för att fånga ett 

bredare perspektiv, men samtidigt gav små grupper en känsla av trygghet som ledde till bra 

diskussioner där alla deltagare inkluderades (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). För att 

öka trovärdigheten har vi också under gruppdiskussionerna försökt bekräfta det deltagarna 

sagt genom att, under tiden för diskussion, summera vad de sagt (Dahlin-Ivanoff & 

Holmgren, 2017; Bryman, 2018). Utöver detta har vi också tydligt förklarat varje steg i 

vårt tillvägagångssätt för att den som läser ska kunna granska hur vi arbetet och således 

förstå hur vi kommit fram till det presenterade resultatet. För att stärka pålitlighet har vi 

även transkriberat samtliga ljudupptagningar från gruppsessionerna kort efter att de 

genomförts för att fånga upp allt som sagt och vidare kunna analysera det som sagts under 

fokusgrupperna. Eftersom vi är två personer som gör denna studie tillsammans valde vi att 

göra varsin analys för att sedan göra en gemensam analys (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 
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2017). För att öka överförbarheten har vi redovisat resultatet genom att använda citat, 

teman och underkategorier. Detta medför att resultatet med större sannolikhet skulle kunna 

överföras till ett liknande sammanhang (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; Bryman, 

2018). Med tanke på att vi aldrig tidigare gjort en studie likt denna har det delvis varit 

arbetskrävande och svårt att veta hur vi ska gå till väga. Exempelvis har vi inte tidigare 

genomfört gruppintervjuer och således inte heller arbetat med insamlad empiri på det sätt 

vi gjort i denna studie. Det som gjort oss tryggare i vårt arbete är att vi varit två personer 

som analyserat och tolkat den insamlade empirin.   

 

4.7 Analysmetod 

Vår empiriinsamling har bestått av tre fokusgrupper samt en Instagramobservation. Vi har 

valt att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys för att analysera det material vi samlat 

in till vår studie, både från fokusgrupperna och Instagramobservationen. 

 

4.7.1 Fokusgrupper  

Innan vi påbörjade analysarbetet transkriberade vi samtligt material som samlats in från 

fokusgrupperna. Innehållsanalysen har hjälpt oss att genom olika steg hitta mönster och 

teman i vårt insamlade material, som sedan delats in under olika underkategorier 

(Jacobsen, 2007). Genom att ta del av tidigare forskning och de valda teorierna skapades 

en intervjuguide med teman som var relevanta för att besvara de frågeställningar som 

ligger till grund för arbetet. Trots att vi använt oss av en intervjuguide med redan 

grundläggande teman, har vi haft en öppenhet för att nya teman kan tillkomma, samt att 

några av de teman vi förberett också kan komma att försvinna (Jacobsen, 2007), dock har 

vi varit mån om att det ska gå inom ramen för studiens syfte (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). De fem teman som vi slutligen identifierat är följande; Användandet och syftet med 

Instagram, Kroppsideal, Jämförelse, Framställan och Feedback. Dessa teman framkom 

efter att vi analyserat den insamlade empirin och skapat oss en uppfattning och fått en 

helhetsbild av vad som var mest framträdande. Vidare har vi använt oss av kategorisering 

som gjort det lättare att bearbeta den insamlade empirin från gruppintervjuerna, eftersom vi 

kunnat arbeta utifrån underkategorier och inte utifrån hela materialet. Kategorierna växte 

fram från de ovan nämnda temana och valdes genom att identifiera vad som varit mest 

framträdande och relevant utifrån de faktiska diskussionerna (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017). 
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I nästa steg av analysen redogjorde vi för vilka uttalanden från fokusgrupperna som hörde 

hemma under respektive kategori genom att koda rådatan (Jacobsen, 2007). Vidare valdes 

citat ut för att således kunna förklara och exemplifiera det som framkommit under de olika 

temana och kategorierna. Fokusgrupper syftar till att förstå helheten i det som sägs, och 

inte specifikt till vad var och en av deltagarna säger, därav har vi valt att använda citat som 

speglar den kollektiva uppfattning av det som uppdagats (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 

2017).  

 

I det sista steget av analysen har all rådata sammanfattats under samtliga teman och 

kategorier. Som tidigare nämnt är det viktigt att hålla kvar vid att det är den kollektiva 

synen och diskussionen som ska framträda. Det sista steget av analysen har bidragit till 

förståelse och tolkning av materialet, vilket i denna studie inneburit sammanfattningar av 

reflektioner och tidigare anteckningar från gruppintervjuerna. Under gruppintervjuerna har 

ett gemensamt perspektiv formats som förklarar den gemensamma tolkningen av vårt valda 

forskningsämne, vilket ligger till grund för de resultat som vidare presenteras (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017).   

 

När vi arbetade med det insamlade materialet har vi tagit hänsyn till såväl de manifesta 

som det latenta innehållet, det vill säga vi har analyserat både det som faktiskt sagt under 

gruppintervjuerna, samtidigt som vi tolkat och analyserat det som indirekt framkommit av 

gruppdiskussionerna (Bryman, 2018).  

 

4.7.2 Instagramobservation 

En kvalitativ innehållsanalys gjordes också i samband med Instagramobservationen. 

Utifrån tidigare forskning och de valda teorierna kom vi fram till att vi ville undersöka hur 

många följare deltagarna har, vilka konton de följer, vilken typ av bild som dominerar i 

deltagarnas flöde, hur ofta deltagarna lägger upp bilder, vilken typ av bild som får mest 

likes samt vilken typ av respons kroppsrelaterade bilder får. Vi började med att analysera 

varje deltagares enskilda Instagramkonto för att sedan göra en sammanställning av det vi 

tagit del av. Sammanställningen gjorde vi eftersom vi ville få en kollektiv förståelse för det 

vi valt att studera (Jacobsen, 2007). Olika mönster identifierades efter att vi studerat och 

analyserat deltagarnas gemensamma komponenter i deras Instagramanvändande. Slutligen 

tolkades och sammanfattades informationen från Instagramobservationen för att således 

kunna få en förförståelse innan vi påbörjade fokusgrupperna. De mönster som 
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identifierades i samband med Instagramobservationen var att deltagarna främst publicerade 

bilder på sig själva eller på sig själva tillsammans med vänner, vilket också visade sig vara 

den typen av bilder som får mest likes och positiv feedback i form av utseenderelaterade 

kommentarer. 

 

4.8 Metodproblem 

Den begränsade tiden för uppsatsen har bidragit till att vi inte fick ihop så många 

fokusgrupper som vi från början hade tänkt. En annan bidragande orsak till att det endast 

blev tre fokusgrupper beror på att det varit svårt att få till träffar med deltagarna då de varit 

tillgängliga på olika tider. När vi rekryterade deltagare var det 13 personer som visade 

intresse att delta, efter vidare kontakt var det åtta som fortfarande var villiga att ställa upp. 

Ytterligare bortfall tillkom, vilket resulterade i att sex personer slutligen medverkade i 

studien. Tanken var från början att ha fyra fokusgrupper, det vill säga vi skulle träffa 

fokusgrupp ett och fokusgrupp två vid två tillfällen vardera. På grund av att deltagarna var 

tillgängliga på olika tider fick vi istället slå ihop fokusgrupp ett och två, med två deltagare 

från vardera grupp, och istället bilda en tredje fokusgrupp, som utgjorde det uppföljande 

tillfället. Trots ett bortfall och svårigheten att få till träffar genomförde vi ändå den tredje 

fokusgruppen vilket resulterade i en fördjupad förståelse inom det valda ämnet. Vi 

upplevde att diskussionen i den tredje fokusgruppen delvis också bestod av liknande inslag 

från de två föregående inledande fokusgrupperna, vilket kan tolkas som att diskussionen 

var mättad. Det bortfall vi hade i fokusgrupperna påverkade också den 

Instagramobservation vi gjorde. Vi valde att utesluta de deltagare som inte medverkade 

under fokusgrupperna från Instagramobservationen.  

 

En annan begränsning var att vi i fokusgrupperna hade få antal deltagare. Dock menar 

Dahlin-Ivanoff och Holmgren (2017) att det kan vara till fördel att ha mindre grupper när 

känsliga ämnen diskuteras. Vi såg också att små grupper bidrog till att alla deltagare fick 

komma till tals vilket medförde givande diskussioner.  

 

5. Resultat 

I kapitlet nedan redovisas studiens resultat av de tre gruppintervjuer vi haft samt den 

observation som vi gjort av deltagarnas Instagramkonton. Gruppintervjuerna har gjorts 

med sex deltagare från olika program på en gymnasieskola. Deltagarna är i åldern 18 till 19 
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år och har ett aktivt Instagramkonto. Vi har under gruppintervjuerna haft en intervjuguide 

(se bilaga 3) och ett antal diskussionsfrågor (se bilaga 4) som hjälpt oss att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Empirin vi samlat in har vi redogjort för så objektivt 

och sakligt som möjligt. Vi har delat in resultatet i två delar, vilka är Instagramobservation 

samt Fokusgrupper. Den del som presenterar resultatet från fokusgrupperna har vi även 

utifrån vår kvalitativa innehållsanalys delat in i fem teman. De utvalda temana är följande; 

Användandet och syftet med Instagram, Kroppsideal, Jämförelse med andra, Framställan 

och Feedback. I kommande avsnitt har vi också vävt in tidigare forskning samt de valda 

teorierna.  

 

5.1 Instagramobservation 

Vi har valt att redovisa detta resultat i tabellform för att tydligt redogöra för vilka mönster i 

deltagarnas Instagramaktivitet vi identifierat. Instagramobservation har använts som 

underlag och förförståelse inför fokusgrupperna.   

 

Sammanfattning av Instagramobservationen 

 Hur många följare har 

deltagarna? 

Antalet följare varierar från cirka hundra upp till tusen 

stycken.  

Vilka konton följer 

deltagarna? 

Samtliga deltagare följer mycket varierande konton, 

exempelvis personer de känner, kändisar, nyheter, 

influencers, mode, sport, restauranger, modeller, religion, 

konst och tatuerare.  

Vilken typ av bild 

dominerar i deltagarnas 

flöde? 

På fem utav de sex kontona dominerar bilder på deltagarna 

själva, eller bilder på deltagarna tillsammans med vänner. På 

det andra kontot dominerar bilder som innefattar citat. Trots 

att det finns ett mönster som dominerar på kontona så är 

bildflödet i de flesta fall varierat och innehåller bland annat 

bilder på mat, djur, natur, byggnader/samhälle.   

Hur ofta lägger deltagarna 

upp bilder? 

Två av deltagarna lägger ut bilder ofta, tre av deltagarna 

lägger ut ganska ofta och en av deltagarna lägger ut sällan.  
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Vilken typ av bilder får 

mest likes? 

På fem av de sex kontona är det bilder på deltagarna själva 

eller bilder på deltagarna själv tillsammans med vänner som 

fått mest likes, trots att flödet innehåller varierade bilder.  

Vilken respons får bilder 

där kroppen syns av andra 

Instagramanvändare? 

Framförallt innehåller kommentarerna ord som beskriver 

deltagarnas utseende, exempel på ord som förekommer är; 

cool, lovely girl, pingla, söt,vacker, fin, ojoj, hot, omg, hot 

stuff, snyggaste, damn, babe, snygg rumpa, boobies, wow, 

najs, fräsch, babe delux, fett snygg, coola brudar, gulle du, 

bodygoals och tuff.  

 

I tabellen ovan beskrivs deltagarnas kommunikation på Instagram. Som Chua och Chang 

(2016) skriver vill unga tjejer ofta framhäva sina bästa sidor, vilket också kan ses i den 

analys som gjorts av deltagarnas Instagramkonton. I allra högsta grad förmedlar bilderna 

positivitet, glädje och sociala sammanhang. Den typ av bilder som får mest likes och 

kommentarer är också de som är mest återkommande i deltagarnas Instagramflöde, vilket 

också kan tolkas i enlighet med Chua och Changs (2016) resonemang om att likes och 

kommentarer används som ett mätinstrument för att få bekräftelse på att man är inom 

ramen för vad som är bra nog.  

 

5.2 Fokusgrupper 

Nedan redovisas den empiri som samlats in från fokusgrupperna.  

  

5.2.1 Användandet och syftet med Instagram  

I de två första fokusgrupperna diskuterades användandet och syftet med varför deltagarna 

använder Instagram. Tiggemann och Zaccardo (2015) menar att en av de mest populära 

sociala medierna idag är just Instagram, vilket också bekräftas av samtliga deltagare som 

beskriver att Instagram är en av de applikationer de använder mest. Det framkom att 

Instagram används främst för att deltagarna har ett intresse av att fota och redigera bilder 

men också för att följa vänner, bekanta och familj för att se vad som händer i deras liv. 

Instagram används också för att följa offentliga personer och konton som förmedlar 

nyheter och tänkvärda budskap. I diskussion framkommer det också att Instagram används 

för att få inspiration av olika slag.  
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Vilka konton följs?  

Deltagarna diskuterar att de främst följer vänner och bekanta, men också att de följer 

kändisar som exempelvis Rihanna (@badgalriri) och systrarna Kardashian/Jenner 

(@KhloeKardashian, @KimKardashian @KylieJenner). Utöver det följs alltifrån 

humorkonton, svenska influencers, modekonton, träningskonton och konton som 

förespråkar kroppspositivism.  

 

Tid som spenderas på Instagram 

Samtliga deltagare i fokusgrupp ett och fokusgrupp två berättar att de spenderar mycket tid 

på Instagram. Vad som anses som mycket varierar men deltagarna är överens om att de är 

en av de applikationer som används mest flitigt.  

 

“... men det är såhär på morgonen när man vaknar och sitter på bussen, då kollar jag 

Instagram. Kommer till skolan och blir uttråkad, ja då kollar jag Instagram. Så pendlar 

det så. Sen är det bussen hem, aa då kollar jag Instagram... ”- (Fokusgrupp två) 

 

Detta citat beskriver hur de flesta av deltagarna förklarat sitt Instagramanvändande. Det 

används som tidsfördriv, samtidigt som det blir en rutin att gå igenom innehållet på 

applikationen. Deltagarna i fokusgrupp ett beskriver att de ofta tittar igenom vad personer 

de följer lagt upp, men när de har mer tid är det lätt att fastna i den del av Instagram som 

kallas för utforska. Deltagarna beskriver utforska som den del av Instagram där de kan 

komma i kontakt med bilder och konton som de inte följer. Utforska anpassas efter vilken 

typ av konton som deltagarna brukar besöka, om de exempelvis besöker mycket konton 

som är inriktad på skönhet, så kommer fler liknande konton att komma dyka upp, alltså 

anpassas utforska-delen efter varje individs intresse. De berättar att utforska kan se olika ut 

över tid, beroende på vilka konton och bilder de varit mest intresserade av. 

  

För de flesta av deltagarna är Instagram ett sätt att hålla sig uppdaterade om vad som 

händer, både i vänner och offentliga personers liv. Majoriteten av deltagarna beskriver att 

de känner lättnad efter att de gått igenom sitt flöde på Instagram och de uppstår en känsla 

av tillfredsställelse. Det beskrivs också att frånvaro på Instagram kan bidra till en känsla av 

att inte vara uppdaterad. Chua och Chang (2016) hävdar att Instagram främst syftar till att 

framhäva den personliga identiteten snarare än att upprätthålla sociala relationer, dock 

menar deltagarna att det är en viktig för dem att känna sig uppdaterade och informerade 
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om vad som pågår i vänner och bekantas liv, vilket kan kopplas till upprättande av sociala 

relationer.  

 

Instagram i vardagen 

Deltagarna beskriver att de förmodligen hade klarat sig bra utan Instagram, men att de 

ändå varit tråkigt om applikationen försvann. De beskrivs som att vardagen inte kretsar 

kring Instagram, men ändå är Instagram en del av vardagen. Fokusgrupp två diskuterar 

också att de i vardagen planerar vad som ska läggas upp på Instagram, exempelvis kan en 

specifik situation under dagen kopplas samman med att det vore passande att lägga upp en 

bild. Som Holland och Tiggemann (2016) skriver finns det ofta en strävan att visa upp det 

perfekta livet.  

 

Påverkan 

Stapleton et al. (2017) skriver att unga tjejer i viss utsträckning påverkas av det innehåll 

som publiceras på Instagram, framförallt när det kommer till bilder som är kopplade till 

utseende och kroppsideal. Grogan (2017) menar att påverkan från sociala medier kan ske i 

både positiv och negativ bemärkelse, vilket också deltagarna i fokusgrupp tre pratar om. 

Tjejerna berättar att de mår bra av konton som inger en känsla av äkthet och inte består av 

redigerade bilder. Deltagarna ger exempel på personer som driver sådana konton vilka är 

Celeste Barber (@CelesteBarber) och Stina Wollter (@StinaWollter). Majoriteten av 

deltagarna berättar att de försöker undvika konton som framställer olika skönhetsideal och 

beskriver att det framförallt är konton som inte är kopplade till utseende som får dem att 

må bra. 

 

5.2.2 Kroppsideal  

Under första träffen i både fokusgrupp ett och fokusgrupp två visades en film om 

kroppsideal som sedan ledde diskussionen vidare inom ämnet. Tjejerna i fokusgrupp ett 

diskuterade huruvida det i olika tidsepoker i någon mån alltid funnits ett kroppsideal som 

kvinnor ska förhålla sig till samt att kroppsidealen också kan kopplas till att tillfredsställa 

mannen. Detta är enligt Jaggar (1983) ett problem då vi bör komma ifrån vad som är 

kvinnligt respektive manligt och istället se till att vi alla är enskilda individer. Jaggar 

(1983) menar också att alla människor ska kunna mötas på lika villkor och inte tillskrivas 

egenskaper beroende på vilket kön de tillhör. Fokusgrupp ett diskuterar att kroppsideal ofta 
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varit ouppnåeliga, även om en del som ser ut som det rådande idealet, har samhället alltid 

strävat efter att uppnå någonting som egentligen inte riktigt går.  

 

”Kroppsidealet [...] är ju fortfarande ouppnåeligt enligt hur den mänskliga kroppen 

fungerar. Att vi ska ha stora bröst, stor rumpa och smal midja och thigh gap. Det är ju fett 

på brösten och på rumpan liksom, det är ju inte konstigt om man har fett på andra delar 

också då om man har stora bröst och stor rumpa.” - (Fokusgrupp ett) 

 

Frizén et al. (2014) menar att vi människor ständigt präglas av hur den perfekta 

kvinnokroppen ska se ut. Denna prägling tar idag stor plats på bland annat sociala medier 

och bidrar till att kroppsidealen ständigt är tillgängliga, vilket i sin tur kan komma att 

påverka kvinnors syn på sig själva. Det framgår av diskussion i fokusgrupp tre att de 

önskat ha en modellkropp, det vill säga en kropp som är lång, smal och trimmad, efter 

exponering av denna typ av bilder på Instagram. Dock förklarar deltagarna att det ligger 

mycket jobb bakom en sådan kropp och att det inte är förenligt med hur deltagarna vill leva 

sina liv. Detta kan förstås genom att det finns normativa föreställningar av hur en kvinna 

ska ut för att vara så kallat felfri (Jaggar, 1983). 

 

Kroppsideal på Instagram 

Samtliga deltagare är överens om att det framställs många olika kroppsideal på Instagram. 

Det framkommer under diskussion att det idag i allt större utsträckning förekommer 

Instagramkonton som representerar icke-normativa kroppsideal. Till att börja med nämner 

deltagarna att allt fler personer ägnar sig åt kroppsaktivism. Fokusgrupp ett nämner också 

att allt fler klädmärken väljer att ha modeller av flera etniciteter och olika kroppsformer.  

Socialt accepterade ideal råder under ett så kallat normativt skript vilket innebär att det 

finns klara bilder av hur kvinnor och män ska se ut och bete sig i relation till sitt kön och 

sin sexuella läggning (Frizén et al., 2014). Dominelli (2002) menar att ett 

liberalfeministiskt synsätt är att förespråka för att komma ifrån stereotypiska kvinnoideal. 

Fokusgrupp två är inne på detta spår och diskuterar att de tycker det är positivt och starkt 

att kvinnor med icke-normativa kroppar vågar ta plats på Instagram och på så sätt 

ifrågasätta det normativa skript som annars dominerar på Instagram. Exempelvis nämner 

deltagarna Instagram användaren Freja Lindberg (@LindbergFrejas) som en stark karaktär 

då hen går emot normer kopplat till könsidentitet, könsroller och kroppsideal.  
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Trots att deltagarna pratar om den positiva utveckling som sker på Instagram i relation till 

normativa kroppsideal, så framgår det att smalidealet är det primära. Grogan (2017) menar 

också att det är smalhetsidealet som idag dominerar och att det sammankopplas många 

positiva egenskaper med att vara smal samtidigt som övervikt speglar flera negativa 

egenskaper. Som en av deltagarna beskriver;  

 

“Det är ju alltid så att tjejen ska vara smal och är man överviktig då är man utanför” - 

(Fokusgrupp ett) 

 

Frizén et al. (2014) menar att det finns olika sätt att vara smal på, vilket också speglas i vad 

deltagarna diskuterar under fokusgrupp ett och två. Deltagarna nämner tre olika smalideal 

som dominerar på Instagram; det första innebär att vara vältränad, de andra innebär att vara 

smal men samtidigt kurvig vilket av deltagarna liknas med systrarna Kardashian/Jenner, 

och de tredje idealet innebär att vara lång och smal, vilket enligt deltagarna liknas med 

Victoria secret-modeller. 

 

Påverkan 

Fokusgrupp ett och fokusgrupp två beskriver att det dem påverkas av är individuellt och 

handlar om vad man själv har för ideal. Samtliga deltagare menar att vissa bilder 

efterlämnar en tillfällig känsla men att det inte är något de funderar över konstant. Båda 

grupperna diskuterade att de påverkas både positivt och negativt av kroppsrelaterade 

innehåll på Instagram, vilket också är förenligt med vad Grogan (2017) skriver vad 

gällande påverkan. De positiva aspekter som lyfts är den inspiration som bilderna medför. 

Exempelvis kan bilder på tränade personer medföra en känsla av glädje samt motivation att 

ta sig iväg för att träna. En negativ aspekt av kroppsrelaterade innehåll kan exempelvis 

vara en känsla av att inte räcka till, eller att utseendemässigt inte se lika bra ut som 

personerna på bilderna. Holland och Tiggemann (2016) skriver att en negativ bild av den 

egna kroppen uppstår när det finns en skillnad mellan personens verkliga kropp och den 

idealkropp personen önskar att ha. Införlivning av andras tankar, värderingar och 

samhällsnormer i den egna personen benämns som internalisering (Nationalencyklopedin, 

2018; Fardouly et al., 2018) och är en av de faktorer som påvisats vara av betydelse vad 

gällande unga tjejers kroppsuppfattning (Perloff, 2014). Fokusgrupp två diskuterar att de 

påverkas olika mycket från dag till dag. Om de har en dålig dag är det lättare att bli 

negativt påverkad av det som visas på Instagram, medan en bra dag kan medföra att de inte 
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bryr sig alls, utan istället känner att de duger precis som de är. Samtliga deltagare 

diskuterar att de påverkades mer när de var yngre och att de nu när de är äldre har lättare 

för att filtrera bort tankar om att de vill se ut på ett annat sätt och istället tänka att de duger 

och är fina som de är. Dock menar deltagarna att de ändå påverkas i någon mån av de 

kroppsrelaterade innehållet som framställs på Instagram. Deltagarna diskuterar också att 

det går att styra vilka man följer och på så sätt också begränsa ett sådant innehåll de skulle 

bli påverkade negativt av.  

 

“...Jag följer ju exempelvis en kvinna som heter Celest Barber,[...] och hon är ju jätterolig. 

Hon lägger ju upp en modellbild som hon härmar och hon själv kanske inte har det här 

idealet och hon gör det på ett skojigt sätt. Sådana grejer gör att man påminns och tänker 

“gud vad töntigt”, och tänker att “varför poserar dom på det där sättet”, “Herregud vad 

gör dom”, “Sådär kan man väl inte göra”. Men samtidigt är det ju alla dom där 

klädmärkena och dom där enskilda modellerna som jag följer, dom skulle ju jag kunna 

sluta följa, ifall jag inte vill se det[...]man måste verkligen ha en dialog med sig själv. Det 

är lite jobbigt att inse att man påverkas, för jag tror verkligen att jag gör det egentligen...” 

- (Fokusgrupp ett)  

 

5.2.3 Jämförelse med andra 

Både fokusgrupp ett och fokusgrupp två diskuterar att de främst jämför sig med vänner och 

människor i deras närhet. Chua och Chang (2016) skriver att människor framförallt jämför 

sig med personer som liknar en själv och som man kan relatera till, men jämförelse till 

andra personer man ser upp till förekommer också. Det framkommer under diskussion att 

tjejerna också jämför sig med personer de ser upp till som exempelvis kändisar och andra 

förebilder. Deltagarna diskuterar att de tror att det är vanligt att jämföra sig med andra och 

att det sker både medvetet och omedvetet. Tjejerna reflektioner styrker Festingers (1954) 

teori om social jämförelse som beskriver hur människor har en drivkraft att jämföra oss 

med andra för att således kunna utveckla oss själva.  

 

Påverkan 

Att jämföra sig med personer man ser upp till kan bidra till negativa konsekvenser, medan 

jämförelsen med de man anser sig vara bättra än kan leda till en bättre känsla inför sig själv 

(Fardouly et al., 2018; Chua & Chang, 2016).  Deltagarna diskuterar just detta och nämner 

att en positiv aspekt av att jämföra sig med andra kan vara att det ger motivation till 
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förändring samt en känsla av att duga när man ser sig själv som lite bättre eller lite 

snyggare än någon annan. En negativ aspekt som nämns är att jämförelsen kan bidra till en 

känsla av att inte vara lika bra eller snygg som någon annan. Det framkommer att 

majoriteten av deltagarna i yngre ålder vidtagit åtgärder i form av att exempelvis äta 

mindre och träna mer för att efterlikna de personer som de jämförde sig med och ville se ut 

som.  

 

”Jag gick ju inte ner för mycket, jag blev ju bara mer tränad […] När det var 

födelsedagsfika hoppade jag över fikan, jag åt helst inte potatis och pasta och så […] 

tillslut fattade jag väl själv att jag inte kan hålla på såhär typ.” - (Fokusgrupp två) 

 

Deltagarna är överens om att det kan vara bra att jämföra sig för att uppnå ett visst mål, 

som exempelvis att äta bättre och gå ner i vikt utifrån ett hälsoperspektiv. Som Festinger 

(1954) skriver, och som nämns ovan, har människor en drivkraft att utveckla sig själva, 

vilket i sin tur leder till att vi jämför oss med andra för att veta vad vi har att förhålla oss 

till. Deltagarna i fokusgrupp ett diskuterar att de bilder som framställs på Instagram ofta 

påvisar viktnedgången som en fysisk fördel, och bortser från det psykiska välmående som 

medföljer i samband med att man rör på sig och äter rätt. Tiggemann och Zaccardo (2015) 

samt Fardouly et al. (2018) tar också upp detta fenomen och menar att träningsbilder under 

hashtagen fitspo till största del uppvisar kvinnor med en kroppsform som är smal, tonad 

och vältränad. Detta uppmanar till en bild av att en viss typ av kroppsideal är det enda rätt i 

relation till en god hälsa. Tiggemann och Zaccardo (2015) föreslår att en hälsosam livsstil 

kopplad till utseendemässiga förmåner snarare leder till en dålig kroppsbild framför en god 

hälsa. Forskning visar att jämförelse med exempelvis vänner och offentliga personer kan 

komma att bidra till en negativ uppfattning av den egna kroppen (Perloff, 2014; Fardouly 

et al., 2018; Chua & Chang, 2016; Tiggemann och Zaccardo, 2015). Deltagarna förklarar 

att de väljer att inte följa vissa typer av konton på Instagram för att inte jämföra sig med 

personer som i sin tur leder till negativa känslor. Vidare diskuterar deltagarna att ålder och 

erfarenhet har fått dem att inse skillnaden mellan positiv och negativ jämförelse. 

 

5.2.4 Framställan  

I både fokusgrupp ett och två diskuterade deltagarna vad de framställer samt hur de 

framställer sig själv på Instagram och även vad som är viktigt när de publicerar bilder.  
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Vad framställer tjejerna på Instagram?  

Goffman (2014) menar att människor ständigt försöker sträva efter det som är socialt 

accepterat i samhället. Människor lär sig vad som är bra nog genom att studera andra samt 

ta till sig av rådande normer. Människor använder sig sedan av sin inlärda fasad för att i sin 

tur kunna försköna sitt dagliga framträdande. Tjejerna i fokusgrupp två diskuterar att de 

främst publicerar bilder på Instagram vid speciella tillfällen eller när det hänt något 

extraordinärt i vardagen. Deltagarna i fokusgrupp tre diskuterar vidare att de lägger upp 

bilder som speglar något positivt, de förklarar att de negativa i livet inte är lika roligt för 

andra att se, samt att det är väldigt sårbart att spegla en sida av sig själv som inte 

framställer det positiva.  Citatet nedan visar hur deltagarna diskuterade kring vad de väljer 

att publicera på Instagram; 

 

“... det är kanske för att folk vill ju mest typ se roligt och fint och sådär, dom bryr sig ju 

inte när man gråter eller inte…[...] Om man lägger upp någonting sådant där, då kanske 

man får jättemånga ”unfollow”. Alla typ, slutar följa dig. Man visar inte riktigt sina egna 

känslor…”- (Fokusgrupp tre) 

 

Citatet beskriver hur negativa känslor exkluderas i kommunikationen på Instagram, men att 

det samtidigt är en självklar del av det verkliga livet bakom scenen. Att ständigt framställa 

den perfekta sidan, på scenen, kan tänkas skapa en viss press på unga tjejer då de förväntas 

leva upp till vad som anses vara socialt accepterat. Att gå emot normen i den aktuella 

kontexten skulle kunna medföra en rädsla för att upplevas som avvikande, och således inte 

uppnå samma acceptans hos sina jämlikar (Goffman, 2014). 

 

Några av deltagarna är också mån om att bildflödet ska vara estetiskt tilltalande vilket 

också styr vad för bilder de lägger upp. Det uppdagades att det för några av deltagarna är 

viktigt att bilderna som publiceras hänger ihop med varandra, så att deras Instagramflöde 

ska följa en röd tråd. Under fokusgrupp tre diskuteras det att man följer en viss typ av norm 

för att upprätthålla den identitet som önskas framträda på Instagram. Även om normen i sig 

kan vara avvikande är det fortfarande en norm som följs inom den kontext som råder. 

Frizén (2014) menar att just utseenderelaterade aspekter är av stor betydelse för formandet 

av vem man själv vill vara, samt vilken grupp och norm man vill tillhöra. Detta kan också 

kopplas till Goffman (2014) som beskriver att människor spelar en viss roll för att passa in 

i den aktuella kontexten och således bli accepterade. Deltagarna diskuterade vidare vad 
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som är viktigt när de tar en bild eller lägger ut en bild på sig själva på Instagram. Vinkeln 

är enligt deltagarna av stor vikt för att framhäva ansiktet och kroppen på bästa möjliga sätt. 

Det är också viktigt att se naturlig och avslappnad ut på bilden som publiceras. Enligt Chua 

och Chang (2016) är det för många unga tjejer nödvändigt att bilderna som publiceras på 

Instagram framhäver deras bästa sidor. Deltagarna är överens om att bilderna måste hålla 

en viss kvalitet för att publiceras på Instagram och citaten nedan beskriver deltagarnas 

diskussion;  

 

“... det är väl lite såhär att ”nämen gud jag står konstigt”, eller att det är en dålig vinkel 

på mig, eller att jag typ så ser tjock ut, eller att det inte är en bra bild på mig. Man blir 

nog lätt självkritisk tror jag, i och med att bilden exponeras för andra”- (Fokusgrupp två) 

“... jag poserar ju ändå på något sätt. Jag ser ju inte ut hur som helst, men det har jag nog 

inte reflekterat lika mycket över” - (Fokusgrupp ett) 

 

Som Butler (2007) skriver existerar inlärda könsroller som styr hur vi som människor 

agerar, förstår och förhåller oss till olika situationer. Instagramobservation i kombination 

med deltagarnas diskussioner visar på att det finns tydliga inlärda könsroller kopplat till 

beteende, attityder och utseende. Som citatet ovan beskriver finns det inlärda normer om 

hur en kvinna ska se ut och vara, vilket många gånger framträder även om man inte 

reflekterar över det.  

 

Chua och Chang (2016) skriver att det för många unga tjejer ligger mycket planering 

bakom de bilder som publiceras på Instagram. Några av deltagarna diskuterar att de tar 

väldigt många bilder innan de slutligen bestämmer sig för vilken bild de anser vara bäst 

lämpad att publiceras på Instagram. Frizén et al. (2014) menar att det för unga personer 

ofta är viktigt att uppnå socialt accepterade ideal för att således bli tillskrivna de goda 

egenskaper som medföljer idealet och på så vis bli mer omtyckta och accepterade. Den 

dramaturgiska teorin styrker att olika situationer kommer bedömas av andra med antingen 

bra eller dåliga resultat. I kombination med att vi försöker påverka hur det egna jaget 

framställs så skaffar vi oss också information om andra personer för att således kunna veta 

hur vi ska förhålla oss (Goffman, 2014). 

 

Som Menon (2017) påtalar är kvinnor överrepresenterade vad gällande förändring av den 

egna kroppen för således efterlikna ett normativt kvinnligt utseendesideal. Ur ett 
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liberalfeministiskt perspektiv grundar sig detta i det finns tydliga bilder av hur en kvinna 

ska se ut (Jaggar, 1984) vilket också kan speglas i hur deltagarna diskuterar avseende 

redigering av bilder. Samtliga deltagare beskriver att de brukar redigera sina bilder samt 

lägga på filter innan de publiceras. Några av deltagarna använder speciella applikationer 

för redigering, samtidigt som andra endast använder de utbud som finns på Instagram. 

Deltagarna beskriver att det finns applikationer som erbjuder redigering som exempelvis 

kan göra kroppsdelar smalare, förstora ögonen och redigera huden. Deltagarna diskuterar 

att de känner personer som gör detta, men att de själva inte tar till en sådan drastisk 

redigering. Den typ av bildredigering som deltagarna använder sig av är justering av 

exempelvis ljusstyrka och kontraster i bilden, för att således öka bildkvalitén samt få en 

estetisk tillfredsställelse. Samtidigt som deltagarna pratar om vinklar, poser och redigering, 

så påtalar de att de bilder som läggs upp inte får framstå som allt för tillgjorda, utan de ska 

fortfarande se naturliga ut.  

 

“ ... visst, någon gång om jag haft en finne som stuckit ut i pannan så kan man ta och 

sudda ut den på något vis. Men det är ju ingenting som märks så, det skulle ingen se att jag 

har gjort. Det gör jag ju bara för mig själv i sådana fall” - (fokusgrupp två) 

 

Verkliga livet i relation till Instagram 

I fokusgrupp tre beskriver deltagarna att det blivit allt mer vanligt att personer har ett 

offentligt konto och ett privat konto på Instagram. De förklarar det privata kontot som en 

plattform där mer personliga bilder läggs upp. Exempelvis är det inte lika viktigt att kontot 

innehåller perfekta bilder, istället blir det som ett naturligt sätt att dela med sig av sin 

vardag till sina närmsta vänner. Bilderna som läggs ut på det privata konton beskrivs som 

väldigt fula bilder eller roliga bilder och representerar saker som inte skulle läggas upp på 

ett offentligt konto. Detta kan också liknas det Goffman (2014) skriver om begreppen 

bakom scen och på scenen, vilket innebär att deltagarna väljer att framställa olika sidor av 

sig själv beroende på vilket sammanhang de befinner sig i. Att vara bakom scenen kan i 

detta sammanhang kopplas till det privata Instagramkontot medan det offentliga 

Instagramkontot är på scenen. Vid frågan om deltagarna anser att det som framställs på 

Instagram stämmer överens med det verkliga livet framkommer det delade meningar. 

Deltagarna beskriver att det beror på vilket konto man tittar på. Deltagarna säger att en del 

bara lägger ut en förskönad sida av verkligheten samtidigt som andra verkligen lever de liv 

som framställs på Instagram.  
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“... nej. Eller delvis, det beror ju på vem man menar. Om man tänker en rik människa kan 

ju leva som den lägger ut. Medan andra inte gör det såklart, man kan ju framställa det så 

att man ”har det så himla bra i mitt liv”, det måste ju inte vara så ” - (Fokusgrupp tre) 

 

En av deltagarna beskriver att om man är rik är chansen större att det man uppvisar på 

Instagram stämmer överens med verkligheten. Frizén et al. (2014) beskriver detta fenomen 

kopplat till utseendekultur och förklarar att personer som har en högre socioekonomisk 

standard i större utsträckning har möjlighet att spendera pengar på sitt utseende och sin 

kropp i förhållande till de med lägre socioekonomisk standard.  

 

5.2.5 Feedback 

Både fokusgrupp ett och fokusgrupp två diskuterade innebörden av att ha många följare 

samt vad likes och kommentarer betyder för dem.  

 

Antalet följare, likes och kommentarer  

Samtliga deltagare instämmer på att det inte är viktigt att ha många följare, några av 

deltagarna poängterar att de tyckte att det var viktigt med många följare när de var yngre.   

 

“Jag tror att nu har man blivit äldre, haha. Fått en större insikt att jag inte är någon 

kändis, jag är jag, det spelar liksom ingen roll ” - (Fokusgrupp två) 

 

Vidare diskuterar deltagarna betydelsen av att få många likes, och nästan alla deltagare 

tycker det är viktigt att få bekräftelse i form av likes på de bilder som publiceras. 

Framförallt uppger deltagarna att det är viktigt att få likes på selfies. Att det anses vara 

viktigt att få många likes på selfies kan bero på att vi lever i en utseendekultur vilket 

innebär att utseende är en stor del av att vara socialt accepterad och bli tillskriven goda 

egenskaper (Frizén et al., 2014). Eftersom utseende är en viktig del speglar detta också hur 

vi väljer att framställa oss själva och vårt utseende (Goffman, 2014). 

 

“... jag lägger ut det jag själv vill lägga ut, alltid. Men, jag går ju fortfarande in och kollar 

hur mycket likes jag fått...” - (Fokusgrupp ett) 
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Chua och Chang (2016) hävdar att många unga tjejer lägger stor vikt vid att 

uppmärksamma likes och kommentarer på de publicerade bilderna. Fokusgrupp två 

diskuterar att de har koll på vilka bilder som får mest likes och delar meningen om att det 

framförallt är selfies, alltså bilder på dem själva, som får mest likes, vilket också är 

förenlig med den Instagramobservation som gjorts i samband med denna uppsats. 

Deltagarna tror att de beror på att selfies anses vara mer intressant jämfört med andra 

bilder. Chua och Chang (2016) skriver att likes och kommentarer av unga tjejer används 

som ett mätinstrument för att således veta att de bilder som publicerar är tillräckligt bra. 

Några av deltagarna beskriver att det oftast inte handlar om att uppnå ett mål vad gällande 

ett visst antal likes, utan snarare att bilderna ska hålla samma kvalitet i form av att få 

ungefär lika många likes. Enligt Chua och Chang (2016) använder sig unga tjejer även av 

den feedback de får för att således veta vad som är socialt accepterat att publicera på 

Instagram. Upprätthållandet av att få lika många likes kan liknas med en bekräftelse på att 

man fortfarande håller sig inom den ram som är socialt accepterad (Goffman, 2014). 

Deltagarna upplever också att kommentarerna är av stor vikt då det blir mer personliga. De 

förklarar att det ger en känsla av att vännerna bryr sig när de tar tid att kommentera. Vid 

frågan vad de värdesätter mest, likes eller kommentarer, svarar deltagarna olika. Några 

tycker att likes är viktigare medan andra föredrar kommentarerna.  

 

”... kommentar, då har dom ändå tagit sig tiden att liksom berätta att ”du är fin” eller “du 

är någonting””. - (Fokusgrupp två) 

 

Deltagarna i fokusgrupp ett och fokusgrupp två berättar att de främst bryr sig om 

kommentarer och likes från de personer de känner eller är bekanta med. Något som tas upp 

i fokusgrupp ett och två är att det är extra betydelsefullt att få en like av en person som de 

har en crush på, det vill säga en person som de är intresserade av mer än på ett vänskapligt 

plan. En gemensam uppfattning i båda fokusgrupperna är att likes och kommentarer är 

viktiga eftersom det ger dem bekräftelse i viss mån, vilket får dem att bli glada, må bra och 

känna uppskattning från personer de bryr sig om. Genom att jämföra sig med andra uppstår 

en bild av vad som går inom ramen för vad som är socialt accepterat inom en viss kontext 

(Festinger, 1954). Den feedback som ges från okända personer kan tänkas vara av mindre 

värde då den inte är bekräftande i samma utsträckning. När vänner gillar bilderna som 

läggs upp ges också bekräftelse på att man är en del av ett sammanhang och således 

accepterad inom den önskvärda kontexten.  
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6. Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras och tolkas resultatet i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Vidare tar vi upp för- och nackdelar som uppstått i samband med 

metodval och hur det skulle kunna påverka det resultat vi redovisat. Vi kommer också 

beskriva vad som kan vara relevant att ta hänsyn till för vidare forskning på området. 

Avsnittet är uppdelat i tre rubriker vilka är; resultatdiskussion, vidare forskning samt 

metoddiskussion.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur kommunikation på Instagram påverkar unga 

tjejers kroppsuppfattning. För att besvara syftet och de frågeställningar som legat till grund 

för studien har vi använt oss av tre perspektiv; liberalfeministisk, dramaturgisk och social 

jämförelseteori samt även tagit del av forskning på ämnet. Sammantaget har detta hjälpt 

oss att få ett helhetsperspektiv vilket har bidragit till förståelse för det valda fenomenet.  

 

Det resultat som framkommit från Instagramobservationen och fokusgrupperna har visat 

sig stämma väl överens med varandra och vi har sett ett samband mellan det deltagarna 

sagt under gruppintervjuerna i relation till det vi tagit del av på deras Instagramkonton. Det 

har visat sig att Instagram idag är en stor del av unga tjejers vardag. Instagram är ett sätt 

för unga tjejer att hålla sig uppdaterade om vad som händer i vänner och bekantas liv, men 

även i offentliga personers liv. Att hålla koll på Instagramflödet har för många unga tjejer 

blivit en daglig rutin som innebär en viss stress och således en lättnad när det är klart. 

Applikationen bidrar också till att på ett kreativt sätt få dela med sig av bilder som 

framförallt speglar positiva aspekter av användarnas liv. Det framgår av både 

observationen av deltagarnas aktivitet på Instagram och gruppdiskussionerna att det främst 

framställer bilder som representerar speciella tillfällen, bilder på sig själva och även på sig 

själva tillsammans med vänner. Det är tydligt att unga tjejer inte väljer att publicera bilder 

som är förenade med något tråkigt eller negativt. De bilder som framställs är i de flesta fall 

väl utvalda och representerar en tilltalande och positiv sida, vad gällande både 

utseenderelaterade aspekter samt bilder som representerar det sociala livet och vardagen. 

Poser, vinklar och redigering är en stor del av vad som ingår i arbetet bakom en bild, dock 

är det samtidigt viktigt att bilderna som publiceras inte framstår som onaturliga. Detta 

innebär att den verklighet som framställs i regel är sammankopplad med perfektion och det 
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är tydligt att det råder en underliggande norm om vad som är accepterat att publicera för att 

passa in i den aktuella kontexten.  

 

Instagram är också förknippat med att bli bekräftad av vänner i form att få mycket likes 

och kommentarer. Bekräftelsen bidrar till positiva känslor i form av glädje och 

uppskattning. Tidigare forskning visar att Instagram främst är en applikation som är 

kopplad till framhävandet av den personliga identiteten framför upprätthållandet av sociala 

relationer. Av resultatet i denna studie skulle dock andra slutsatser kunna dras. Trots att 

Instagram är starkt kopplat till hur unga tjejer väljer att framställa sig själva och sitt liv, så 

finns ändå aspekter som tyder på att applikationen är kopplad till att känna sig uppdaterad 

samt känna tillhörighet och acceptans i form av bekräftelse.  

 

Av resultatet framkommer att unga tjejer påverkas av kroppsrelaterat innehåll på 

Instagram, men att de med stigande ålder blivit mer medvetna om vad som bidrar till 

positiva respektive negativa känslor. När det kommer till rådande kroppsideal på Instagram 

kan listan göras lång. Kroppspositivism och kroppsaktivism tar idag allt större plats, och 

bidrar till positiva och stärkande känslor då de representerar en mer naturlig bild av hur 

verkligheten ser ut.  Det finns en rådande medvetenhet hos unga tjejer om att alla ser olika 

ut och att detta i högsta grad också borde accepteras. Trots detta är det märkbart att 

smalidealet tar stor plats i hur unga tjejer resonerar om kroppsuppfattning och kroppsideal. 

De negativa känslor som kopplas till kroppsuppfattning och kroppsideal är i stor 

utsträckning förankrade i kroppsbilder som inte är förenliga med en realistisk bild av 

kvinnokroppen. Trots att unga tjejer är medvetna om den orealistiska bild som presenteras, 

påverkar det i viss mån hur de tänker kring sin egen kropp. Detta skulle kunna tolkas som 

att det i grund och botten finns rådande samhällsnormer som är svåra att överkomma trots 

att det finns en medvetenhet. Därav skulle slutsatsen kunna dras att det hos unga tjejer 

finns såväl en medveten, som en omedvetenhet om hur Instagram påverkar deras 

kroppsuppfattning samt att Instagram bidrar till både positiva och negativa känslor i 

relation till deras egna kroppar. 

 

6.2 Vidare forskning 

Det har visat sig av tidigare forskning att det finns lite beforskat kring hur Instagram kan 

komma att påverka unga tjejer (Jackson & Luchner, 2017). Vi anser att det bör forskas 
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vidare kring Instagram för att således kunna styrka underlaget för hur applikationen kan 

komma att påverka unga tjejer, men även andra grupper i samhället.  

 

Den forskning som finns avseende Instagram tyder på att den främst bidrar till att 

framställa den egna identiteten istället för att upprätthålla sociala relationer, vilket vi i 

någon mån vill ifrågasätta. I motsats till tidigare forskning visar vårt resultat att Instagram i 

allra högsta grad bidrar till att upprätthålla sociala relationer då det av studiens resultat 

framgår att det för unga tjejer är viktigt att använda Instagram för att hålla sig uppdaterade 

i vänners och bekantas liv samt, efter feedback från vänner, känna sig bekräftad och 

uppskattad, vilket i sig kan tänkas bidra till en känsla av samhörighet med andra. 

 

6.3 Metoddiskussion 

Fokusgrupper har varit en bra metod för att på så vis kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Även netnografin har varit av betydelse då vi fått chansen att parallellt 

studera både det vi sett på Instagram och det vi fått höra av deltagarna under 

fokusgrupperna. Denna kombination har lett oss fram till ett helhetsperspektiv. Ett 

alternativ hade varit att samla empiri genom enskilda intervjuer, men risken finns att vi inte 

lyckats fånga de aspekter som uppkommit i samband med gruppdiskussionerna. Vi kunde 

under fokusgrupperna se att utbytet av tankar, funderingar och erfarenheter var av 

betydelse för att fånga olika perspektiv och synsätt. Vidare kunde vi se att tillförlitligheten 

hade stärkts om vi hade genomfört fler fokusgrupper men eftersom vi hade en begränsad 

tidsram samt ett bortfall, i form av svårigheter att få till träffar med deltagarna. Vi lyckades 

trots svårigheter få till tre fokusgrupper som bidragit till en ökad och fördjupad kunskap. 

Då fokusgrupper varit studiens primära metod bör resultatet förstås i sitt sammanhang som 

kan ses i kombination med tidigare forskning inom ämnet. Dock skulle vårt resultat 

troligtvis kunna återspeglas om studiens gjorts i en liknande kontext och med samma 

målgrupp (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Även netnografin har varit till stor nytta för 

att få en djupare förståelse. I kombination med de metoder vi valt har de valda teorierna för 

studien varit till stor nytta för att således kunna förstå det valda ämnet i sin kontext. 

Teorierna har legat nära det som undersökts i studien och har således också bidragit till ett 

helhetsperspektiv och en ökad förståelse för den insamlade empirin. 
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7. Avslutande diskussion 

Ambitionen med denna studie var att undersöka hur unga tjejer förhåller sig på Instagram 

samt hur kroppsrelaterat innehåll kan komma att påverka unga tjejers kroppsuppfattning. 

Avseendet var att få en djupgående kunskap och förståelse för det valda ämnet. Vi är nöjda 

med det resultat vi fått fram då vi på ett bra sätt lyckats besvara våra frågeställningar. Det 

har även framkommit många intressanta aspekter som vi inte räknat med, exempelvis att 

Instagram kan ha inverkan på upprättandet av sociala relationer trots att tidigare forskning i 

största mån beskriver att Instagram bygger på skapandet av den egna identiteten. Vi tror att 

vår studie kan vara till stor nytta för unga människor över lag med tanke på sociala mediers 

stora plats i unga människors vardag. Vi ser även att studien kan vara till nytta för 

exempelvis yrkesverksamma kuratorer som enligt undersökningar upplever att 

arbetsbelastningen ökat de senaste åren, däribland på grund av problem kopplade till 

ungdomars användning av sociala medier. Studien kan också bidra med kunskap till andra 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med unga tjejer för att således kunna få en insikt i 

vilken inverkan och betydelse Instagram kan komma att ha för unga tjejers 

kroppsuppfattning. 
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socionomprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Under vårterminen – 18 skriver vi 

vår C-uppsats som syftar till att undersöka hur Instagram kan komma att påverka unga 

tjejers kroppsuppfattning. Vi skulle därför vilja att du som ofta använder dig av Instagram 

deltar i vår studie! I vår uppsatsstudie kommer vi att använda oss av fokusgrupper vilket 

innebär att ni som deltagare kommer diskutera olika frågor och teman i en mindre grupp på 

ungefär fem personer. Vi kommer att träffas vid två tillfällen, ungefär en timme per gång. 

Vi kommer också behöva följa dig som deltagare på Instagram under en kortare period för 

att kunna få ett helhetsperspektiv som speglar studiens syfte. Det vi vill få en uppfattning 

om är exempelvis vilka konton deltagarna följer samt vad de lägger upp och vad det får för 

reaktioner. Vi vänder oss till tjejer som fyllt 18 år i vår studie och som har ett aktivt 

Instagramkonto. Studien kommer att genomföras under april månad 2018.  

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och det är möjligt att avbryta din medverkan när som helst 

utan motivering. Den informationen som lämnas ut av dig som deltagare kommer att 

behandlas konfidentiell, vilket betyder att den inte delas eller redovisas på ett sätt som 

avslöjar vem du är. Diskussionerna som förs i samband med fokusgrupperna kommer att 

spelas in, men det är endast vi som ansvariga för studien som kommer att ha tillgång till 

dessa inspelningar. Efter avslutad studie kommer samtliga inspelningar raderas, och vi 

kommer avfölja dig som deltagare på Instagram.   

 

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till oss eller vår handledare för 

uppsatsen, Sofie G. Karlsson.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Socionomstudenter      

Matilda Somell    Linnea Gustafsson  

 

Tel: 072-26 96 279    Tel: 073-56 14 034  

Mail: maso1500@student.miun.se   Mail: ligu1501@student.miun.se

  

Handledare 

Sofie G. Karlsson,  

Universitetslektor 

 

Tel: 010-14 28 281 

Mail: sofie.karlsson@miun.se  

 

 

 

mailto:maso1500@student.miun.se
mailto:ligu1501@student.miun.se
mailto:ligu1501@student.miun.se
mailto:sofie.karlsson@miun.se


 

 

48 
 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide 

Inledning  

- Moderatorerna hälsar deltagarna välkomna.  

- Informerar deltagarna om träffens upplägg samt att de när som helst under 

träffens gång får avbryta sitt deltagande utan vidare motivering. 

- Deltagarna får ställa eventuella frågor.  

 Uppstart – Inspelning  

- Moderatorerna startar inspelningen och samtliga deltagare får uppge sitt namn, 

ålder och gymnasielinje.  

Tema 1 – Instagram 

- I vilket syfte använder ni Instagram? 

- Vilka konton följer ni (exempelvis: kompisar/kändisar/influensers)  

- Hur mycket tid spenderar ni på Instagram?  

- Är Instagram en viktig del av er vardag?  

Tema 2 – Kroppsideal 

- Visa kort film från Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4) 

- Vad tänker ni om kroppsideal efter att ha sett filmen? 

- Vilka typer av kroppsideal framställs på Instagram?  

- Upplever ni att er syn på kvinnokroppen påverkas av de kroppsrelaterade 

innehåll som publiceras på Instagram? 

Tema 3 – Påverkan  

- Om ni påverkas av kroppsrelaterat innehåll på Instagram, på vilket sätt påverkas 

ni? Vilka känslor lämnar det er med?  

- Upplever ni att er självkänsla påverkas av kroppsrelaterat innehåll på 

Instagram? På vilket sätt?  

Tema 4 - Jämförelse/framställer du dig själv   

- Jämför ni er kropp med andra användare på Instagram? På vilket sätt? Är det 

vänner eller andra?   

- Vad händer med er när/om ni jämför er med andra? 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4
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- Vad är viktigt när ni publicerar en bild på Instagram där kroppen syns?  

- Använder ni filter/reducering innan ni lägger upp en bild?  

- Är det viktigt för er att ha många följare och få många likes på Instagram? Och 

i så fall, varför? 

- Är det viktigt vem som likear 

Tema 5 – Konsekvenser 

- Har ni vidtagit åtgärder för att uppnå ett av de kroppsideal som framställs på 

Instagram? Exempelvis, tränat mer eller ändrat kosthållning? 

Avslutning  

- Moderatorerna frågar om det finns någonting som deltagarna vill tillägga?  

- Tacka deltagarna för deras engagemang och deltagande. 
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Bilaga 4 

 

Diskussionsfrågor – Fokusgrupp tre 

Moderatorerna hälsar deltagarna välkomna till sista träffen och informerar deltagarna om 

träffens upplägg. Deltagarna informeras om att de kan välja att avbryta sin medverkan när 

som helst utan vidare motivering samt att det som sägs under träffen respekteras. 

Moderatorerna informerar om att även detta tillfälle kommer spelas in.   

 

1. Har det uppkommit några tankar eller reflektioner sedan förra träffen? 

2. Hur framställer ni er själva på Instagram?  

– Stämmer Instagramflödet ihop med det verkliga livet? 

– Vad är det som påverkar det slutliga resultatet av vad ni lägger upp? 

3. Kopplat till vad man följer på Instagram i förhållande till det yttre. 

– Vilken typ av konto får er att må bra? 

– Vilken typ av konto får er att må mindre bra? 

4. Kan ni plocka fram ett konto vi kan diskutera? 

5. Vad är det huvudsakliga i ert utforska om ni går in och tittar nu? 

6. Övriga reflektioner 

 

Avsluta och tacka deltagarna för deras medverkan. 

 

 

 

  


