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Sammanfattning  

Sociala medier har på senaste fått ett uppsving i dagens samhälle. Det är allt fler individer 

som använder sig av sociala medier och det har visat sig vara unga kvinnor som är mest aktiva 

på nätet. Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse om unga kvinnor kan uppleva att 

deras självförtroende och syn på kroppsideal påverkas av sociala medier. Studien byggde på 

en kvalitativ ansats och empirin har samlats in genom fokusgrupper. Det var tre grupper som 

bestod av unga kvinnor i åldrarna 20-25 år, som var aktiva på sociala medier minst två timmar 

om dagen. Det var även ett krav att de skulle studera på universitetsnivå. Vi har fått fram 

resultatet genom att använda oss av en kvalitativ innehållsanalys med fyra passande teman. 

Av resultatet framgick det att unga kvinnors självförtroende och självkänsla blir påverkade, 

men inte lika mycket i äldre ålder som när de var yngre. Det framkom även att man jämfört 

sig med andra individer på sociala medier och påverkats av samhällets kroppsideal.  

 

Nyckelord: Unga kvinnor, sociala medier, kroppsideal, influensers 
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1.  Inledning/bakgrund 

Under senare år har sociala medier slagit igenom i stora delar av världen, inklusive i Sverige. 

För varje dag som går blir det fler och fler individer som använder sig av sociala medier. 

Detta för att bland annat skapa nya kontakter, ha kontakt med familj och vänner samt för att 

bli inspirerade (Svenskarna och Internet, 2018). För att vara en del av det ”sociala medier-

samhället” kan man skapa ett konto med ett användarnamn på till exempel Facebook, 

Instagram och/eller Snapchat. 98% av alla svenskar har tillgång till internet hemma och nio av 

tio individer i Sverige har en smartphone. Den största målgruppen som använder sig av dessa 

sociala medier är den yngre generationen, där över 70% använder Snapchat, Facebook och 

Instagram varje dag (Svenskarna och Internet, 2018). Användare av sociala medier är aktiva 

på olika applikationer (appar) cirka en timme om dagen. Unga kvinnor i åldern 16-25 år är 

mest aktiva på sociala medier och är uppkopplade cirka 12 timmar i veckan (Davidsson, 

2016). På Instagram lägger användarna upp bilder som kan delas med andra användare. 

Sociala medier kopplat till psykisk ohälsa och kroppsideal är något som är väldigt aktuellt 

idag (Hernwall, 2010). 

 

Tidigare forskning har visat att det finns mycket positiva aspekter till varför folk väljer att 

dagligen vara uppkopplade. Genom att vara en del av de sociala nätverken skapas ett band 

mellan dig och många andra personer. Tidigare studier har visat att unga ofta skjuter upp det 

som de egentligen ska göra, vilket kan leda till en underliggande stress. De kan bland annat 

glömma bort att äta regelbundet och att göra läxor (Ekman & Arnetz, 2005). Sociala medier 

har skapat en illusion av att se ut på ett visst sätt, vara och leva. De som inte lever upp till 

detta kan snabbt få ett dåligt självförtroende, självkänsla och känna att de inte är bra som de 

själva är. Mediainformation som ständigt går att uppdatera, gör att individer är mer aktiva och 

känner att olika krav från samhället ökar och därmed även risken för otillräcklighetskänslor. 

Under normala förhållanden är stress en viktig faktor för människans förmåga att anpassa sig 

till förändringar i den fysiska eller sociala omgivningen. Dock kan ständig stress leda till ett 

antal olika sjukdomar såsom utmattning, depression, magbesvär samt ett minskat 

välbefinnande (Ekman & Arnetz, 2005). Många ungdomar lever idag med psykisk ohälsa. 

Förr i tiden bestod ungas vardag av fysiskt socialt umgänge och diverse aktiviteter. I dagens 

samhälle ser det helt annorlunda ut, människor spenderar flera timmar varje dag på sociala 

medier. Det debatteras om hur en kvinna ”ska” och ”bör” vara, hur kroppen ska se ut, vad 

man ska äta och hur man ska klä sig. Sociala medier kan ha stor påverkan på denna fråga. De 
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flesta influencers och privatpersoner uppdaterar bilder och videor på sig själva när de mår 

som bäst, ser som bäst ut och har som roligast. Ytterst sällan läggs det upp bilder när allt inte 

är “perfekt”. Som ung kvinna kan det vara lätt att jämföra sig med det som visas på sociala 

medier, denna fas är känslig i utvecklingen då identitetsskapande processen pågår. Intryck och 

jämförelser är en stor faktor till unga kvinnors självbild (Olsson, 2017).  

 

Forskning säger att unga kvinnor är den grupp som använder sig av sociala medier mest i 

dagens samhälle. Därför anser vi det relevant och intressant att undersöka den målgruppen för 

att få en djupare förståelse för hur just de påverkas (Cresswell, 2014). I och med att sociala 

medier är ett relativt nytt fenomen, finns det inte allt för mycket forskning kring hur det 

påverkar unga kvinnor idag. Därför anser vi att denna studie kan bli unik och intressant för 

fortsatt forskning. Detta ämne är även relevant inom socialt arbete då man som socialarbetare 

kan tänkas möta denna utsatta grupp på fältet. Idag vet vi inte hur sociala medier kan påverka 

unga kvinnor på en längre sikt. Dock ökar pressen hos en kvinna att leva upp till samhällets 

kroppsideal som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Som socialarbetare kan vi komma att 

möta många unga kvinnor med psykisk ohälsa och sociala medier skulle kunna vara en faktor 

till detta.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse om och hur unga kvinnor kan uppleva att 

deras självförtroende och syn på kroppsideal påverkas av sociala medier.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vad kan unga kvinnor ha för syn på sociala medier?  

 Hur upplever unga kvinnor att sociala medier har påverkat deras självkänsla och 

självförtroende? 

 Hur ser unga kvinnors syn ut på kroppsideal idag?  

 Hur ser unga kvinnor på sociala mediers påverkan av kroppsideal över tid?  

 

1.3 Avgränsning  

Vi har valt att genomföra studien med avgränsning till unga kvinnor i åldrarna 20-25 år. 

Tidigare forskning visar att målgruppen som använder sociala medier i en stor utsträckning 

och kan påverkas av innehållet är unga kvinnor. Vi har också valt att endast intervjua kvinnor 
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som är aktiva på sociala medier dagligen i minst två timmar och studerar på Universitetsnivå. 

Detta har vi valt för att individer som studerar på universitetsnivå är vana vid att reflektera 

och analysera över sig själva och andra. Då kan en fördjupad diskussion skapas mellan 

kvinnorna i fokusgruppintervjun. Vi ville också att de skulle vara uppkopplade ett visst antal 

timmar per dag för att de skulle ha en åsikt om sociala medier påverkar deras vardag. Skulle 

intervjuerna ha varit med kvinnor som inte var aktiva på sociala medier skulle diskussionen 

inte kunna bli lika fördjupad och analyserad.  

 

1.4 Begreppslista 

Nedanför redovisas för centrala begrepp som kommer att användas i studiens text.  

 

1.4.1 Sociala medier  

Sociala medier är ett samlingsnamn på olika forum som bland annat Instagram, Facebook, 

Twitter och Snapchat. Sociala medier använder man för att kommunicera med andra genom 

bild, ljud och text. Sociala medier är ett begrepp som hela tiden fylls på med mer innehåll, 

eftersom den tekniska utvecklingen ständigt ökar på nätet. Många sociala medier används för 

att underhålla och skapa relationer. Andra använder det som ett nöjesforum där man kan ta del 

av bilder och filmer som man själv väljer att följa (Nationalencyklopedin u.å).  

 

1.4.2 Applikation 

En “app” är en förkortning av ordet applikation som betyder datorprogram. Det har länge 

funnits många olika program för vanliga datorer och under de senaste åren sedan smartphones 

kom har det skapats en uppsjö av appar för de nya mobiltelefonerna. Instagram, Facebook och 

Snapchat är exempel på appar som man kan använda sig av genom sin mobiltelefon 

(Nationalencyklopedin, u.å).  

 

1.4.3 Följa/Avfölja konton 

På sociala medier som till exempel Instagram, Snapchat, Facebook och Twitter kan man som 

användare följa andra användare. När man följer någon får man automatiskt uppdateringar på 

applikationen vad den man följer lägger ut. Det kan till bland annat vara bilder och kortare 

meningar med till exempel ett budskap. Det är vanligt främst på Instagram att följa andra 

konton som tillhör nära familj och vänner men även människor som man inte känner som 

influencers eller andra personer man vill följa. Skulle man inte vilja fortsätta att följa en 
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person så kan man avfölja ett konto. Då upphör de automatiska uppdateringarna om vad 

denna person gör på applikationen. Man kan följa och avfölja hur många gånger man vill. 

 

1.4.4 Influencers  

Influencer är ett nytt begrepp som kan innebära att en person har många läsare eller följare på 

sina sociala medier. Som influencer når man ut till följarna och tjänar pengar på antal 

sidvisningar de får in genom bland annat annonser, samarbeten och reklam. Företag använder 

sig av influencers för att nå ut till olika målgrupper. Företag som samarbetar med influencers 

gynnas, fast om den egna individen gynnas eller missgynnas är en annan fråga. Influencers 

har debatterat om denna fråga, vissa tar till sig kritiken och försöker vända sitt konto till en 

positiv påverkan för individen. Medan vissa försummar frågan och fortsätter att lägga ut 

redigerade och förskönande bilder som skapar en skev syn på verkligheten (Olsson, 2017). 

 

1.4.5 Smalhetsidealet  

I dagens samhälle går en stor del av unga kvinnors tid åt att granska hur de ser ut och många 

upplever sig själva som för tjocka. Länge har det funnits ett smalhetsideal bland människor 

men framförallt för kvinnor under de senaste åren. Sedan sociala medier har uppstått har det 

blivit lättare att se denna smalhetshets och jämföra sig med de idealen. Redan som barn får 

man höra att det är oattraktivt att vara tjock i bland annat skolan, i tidningar, tv-program och 

barbiedockor som har orealistiska proportioner. Under hela uppväxten får vi ofta höra och se 

att det är ”finare” att vara smal. Tidigare forskning säger att det är en större del unga kvinnor 

som är missnöjda med sin kropp medan det inte alls är lika stor del unga killar som har ett 

missnöje när det kommer till smalhetsidealet. Detta visar på att män och kvinnor har olika syn 

när det kommer till smalhetsidealet, kvinnorna är hårdare mot sig själva och mot inställningen 

till smalhetsen (Meurling, 2003).  

 

1.4.6 Selfie  

Selfie är ett nytt begrepp som innebär att en person tagit ett självporträtt med till exempel en 

handhållen mobiltelefon eller digitalkamera. Selfie kallas det också om personen tar en bild 

på sig själv i en spegel, som kan tas ensam eller i grupp. Det är vanligt att man publicerar 

selfies på sociala medier. Idag är det även vanligt att man har något typ av filter på bilden som 

kan göra allt ifrån att man får en klarare hudton till att bilden blir svartvit. Det är alltså lätt att 

redigera en selfie och bilder generellt till ett sätt så man själv anser att den är perfekt. Idag 
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finns det även selfiepinnar som har skapats för att göra det lättare för en person att ta en selfie. 

En selfiepinne är utdragbar till cirka en meters längd och utrustad med en hållare för 

mobiltelefon eller digitalkamera. Bilden tas med en avtryckare som sitter på selfiepinnens 

handtag som är kopplad till mobilen eller kameran (Nationalencyklopedin, u.å). 
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2. Tidigare forskning  

Nedan kommer vi redovisa och ge en överblick över sociala medier som forskningsområde. 

För att få fram relevant tidigare forskning har vetenskapliga artiklar använts.  

 

2.1 Litteratursökning  

Studiens teoretiska underlag har vi hämtat från tidigare forskning och böcker. För att hitta 

relevanta artiklar till studien har vi sökt i databasen ProQuest Social Sciences. Sökord har 

identifierats i ett första steg, sökord som har använts är: body image, social media och young 

woman. Funktionen ”peer reviewed” har använts vilket innebär att alla artiklar som vi får 

fram är vetenskapligt granskade. Vi valde även att avgränsa oss och sökte på relevanta artiklar 

som publicerats de senaste tio åren 2008-2018. Vi läste abstrakt på flertalet av de tidigare 

forskningar som vi fick fram och av dem valde vi ut ett antal relevanta artiklar som passade 

vår studie. Vi har även valt att söka i Universitetets databas primo efter relevanta böcker för 

vårt valda ämne.  

 

2.2 Sociala medier, hälso- och fitnessappar 

Vaterlaus, Patten, Roche, och Young (2014) har skrivit en studie som visar att majoriteten av 

unga vuxna ser sociala medier och dess påverkan som både positiv och negativ. Studien 

handlar om hur jämförelsen via sociala medier påverkar synen på kost och träning. Människor 

kan bli motiverade till en hälsosammare livsstil genom bilder på till exempel 

livsstilsförändringar som utvecklingsprocesser eller viktnedgång. Det kan dock även ses som 

negativt om det ständigt laddas upp bilder på mat och träning, då personer som exponeras för 

bilderna kan komma att jämföra sig, vilket senare kan leda till en otillfredställelse eller 

missnöje över sin egen kropp. Om utseendet är orsaken till att personer lägger upp bilder på 

mat och träning har det visat sig leda till fler negativa konsekvenser än om bildernas grund 

ligger i att man ska uppnå en god hälsa. I en tidigare undersökning gjord av Depper och Howe 

(2016) där man studerat unga kvinnors syn på kroppsideal och sociala medier har de kommit 

fram till att alla deltagare tycker att social interaktion i form av utomhusaktiviteter och sport 

är viktigt för människan. De tycker även att dagens mediesamhälle har isolerat individer från 

de fysiska aktiviteter som är av stor vikt. Hälso- och fitnessappar har fått både positiv och 

negativ kritik. Vissa menar att tränings-apparna hjälper individer att bli motiverade till en mer 
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hälsosam vardag, de kan med hjälp av tränings-appar göra träning och övningar hemma i 

vardagsrummet samt att de av jämförelse blir peppade till att bli hälsosammare. Negativ kritik 

som sociala medier fått när det kommer till hälso- och fitnessappar är att människor blir mer 

isolerade, eftersom de har allt på mobiltelefonen. Utomhusaktiviteter blir då inte lika 

lockande.  

 

2.3 Sociala medier och social konstruktion 

I en studie gjord av Chua och Chang (2016) beskrivs det att vänner, mödrar och andra 

förebilder är viktiga för hur unga kvinnor ser på sig själva och hur de ska komma att forma 

sina normer för skönhet och en hälsosam livsstil. En ung kvinna påverkas och jämför sig med 

individer de umgås och ser upp till. Det är vanligt att många människor känner en press på 

grund av utseendet och hur man förväntas se ut. I olika sociala grupper finns det varierade 

normer om hur man bör se ut, detta bidrar till ett grupptryck och en känsla av att man måste 

leva upp till ett visst ideal. Chua & Chang (2016) beskriver även att de i studien använder sig 

av den sociala jämförelseteorin, denna teori är vanlig och förekommer ofta inom forskning 

om detta ämne.  

 

Det är flera faktorer som påverkar när det kommer till ungas sociala konstruktion av 

verkligheten. Forskning visar att sociala medier idag är en betydande faktor i hur verkligheten 

uppfattas. Ahlberg (2012), skriver att hjärnmognaden hos människor inte är färdig förrän runt 

20-25 års ålder. Detta kan leda till att påverkan och jämförelse av andra personer är en stor del 

under de åren man utvecklas och skapar sin egen identitet. Under tonåren finns det en stor 

önskan att inte sticka ut ur mängden. Det kan upplevas som pinsamt och jobbigt att vara 

annorlunda än sina kompisar. Som tonåring är behovet stort att vilja likna sina vänner i 

samma ålder för att markera att det är bland dessa som man har en framtid. Ungdomar 

försöker att lämna barndomen bakom sig och blicka framåt in i vuxenvärlden. Under denna 

tid är ett identitetsskapande som störst och för att hitta sig själv provar man på olika saker. 

Tänkandet blir mer nyanserat och man börjar jämföra sig med andra, förstå konsekvenser och 

analysera samband mellan olika saker. En positiv aspekt som internet har lett fram till för 

ungdomar är att individer kan känna en större gemenskap, eftersom de kan kommunicera med 

andra än med folk i sin närhet. Där kan man möta folk från olika platser, både från Sverige 

och andra länder som man har ett större intresse av och får bättre kontakt med (Ahlberg, 

2012).  

 



 

 

13 

 

Många personer på sociala medier publicerar förskönande och redigerade bilder för att få ett 

perfekt flöde kring sin image utåt sett, detta gör att följarna som ser dessa bilder får en skev 

verklighetsuppfattning (Blum, Bastos, Kabiru, & Le, 2012). En stor del av människors tid 

läggs på att jämföra sig med andra. Unga kvinnor använder idag sociala medier i en hög 

utsträckning och i många fall prioriteras det mer än de traditionella medierna såsom tidning 

och TV. I dagens mediesamhälle bedöms människors yttre konstant och det kan leda till en 

kritisk granskning av sig själv. Många unga kvinnor söker bekräftelse genom selfies och 

attraktiva bilder för att uppfylla normerna för fysisk skönhet och för att passa in bland vänner 

och i en grupp. Instagram är en av de vanligaste sociala medierna idag, till skillnad från andra 

applikationer så används denna mer för att framhäva sig själv genom bilder istället för att 

kommunicera med andra (Chua och Chang, 2016). 

 

2.4 Sociala mediers användning 

Tidigare forskning har uppskattat att mer än 1.8 miljarder bilder publiceras på sociala medier 

varje dag (Choukas-Bradley, Nesi, Widman, & Higgins, 2018). Mer än 17 miljoner selfies 

publiceras varje vecka på olika sociala medier (Veldhuis, Alleva, Bij, Keijer, & Konijn, 

2018). 2017 gjordes det även en studie som visade att 92% av unga vuxna i åldern 18-29 år 

äger en smartphone som ger dem tillgång till sociala medier 24 timmar om dygnet. Detta 

innebär att sociala medier kan vara närvarande i erfarenheter och i det vardagliga livet mer än 

någonsin innan (Choukas-Bradley, et al, 2018). Dunkels (2012) skriver att det verkar som att 

många tjejer blir mer utåtriktade, utagerande och uppvisar mer självförtroende på internet än i 

verkliga livet. Dunkels (2012) beskriver även att det skulle kunna vara så att tjejer använder 

sig av internet för att testa könsgränserna på ett nytt sätt, får de inte en omedelbar negativ 

respons så kan utvecklingen fortsätta. Internet skulle kunna vara en slags hjälp mot att nå ett 

mer jämställt samhälle. En annan positiv aspekt Dunkels (2012) beskriver med ungdomar som 

använder internet är att den övervägande delen av nätanvändning formar djupa och nya 

vänskaper. Det kan till exempel vara att ungdomar känner en samhörighet med andra när de 

spelar ett onlinespel, chattar med kompisar eller publicerar bilder. Internet är också ett bra sätt 

att nå ut till många olika individer snabbt och effektfullt. Det kan handla om att bjuda in 

någon till ett event eller ge ut viktig information som måste nå många människor.  

 

I dagens samhälle är en låg kroppsvikt, smalhet och att ha fina former det kroppsideal som 

många kvinnor försöker sträva efter. Det har via sociala medier blivit lättare för människan att 

jämföra sig med andra och kan därmed även uppleva en kroppshets. Det är inte alla som 
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upplever att de passar in i kroppsidealet och kan då skapa en negativ kroppsbild. Genom att 

publicera selfies bidrar det skapandet av skönhetsideal för kvinnor som till exempel ett 

avsmalnat ansikte, tonade och passande ansiktsdrag, jämn hud, stora ögon, långa ögonfransar 

och fylliga läppar (Veldhuis, Alleva, Bij, Keijer, & Konijn, 2018). Att hela tiden sträva efter 

dessa kroppsideal kan påverka kvinnors psykiska hälsa och välbefinnande. När en individ 

publicerar en bild av sig själv, kan tankarna bli påverkade till vad andra ska tycka om bilden 

(Choukas-Bradley, et al, 2018). Via sociala medier är det möjligt att jämföra sig med andra på 

ett sätt så det kan bli skadligt för individer. På sociala medier har det skapats ett smalt 

kroppsideal och studier visar att framför allt unga kvinnor blir påverkade av detta och 

begränsar sitt matintag och testar på olika dieter (Hendrickse, Arpan, Clayton, & Ridgway, 

2017). Det kan även leda till en låg självkänsla, kroppsmissnöje, ätstörningar, låg sömnkvalité 

och försämrat immunförsvar (Mingoia, Hutchinson, Wilson, & Gleaves, 2017).  

 

Chicagouniveristetet (ref av Anderberg, 2012) har presenterat forskning som visar att 

individer kan bli beroende av sociala medier. Detta kallas för uppkopplingshets, vilket innebär 

att människor blir stressade av att ständigt känna ett behov att gå in på sociala medier appar 

och se det nya flödet och vad folk skriver. Folk som har högt behov av att vara uppkopplade 

på sociala medier kan känna ångest de gånger de inte kan vara online och det kan leda till ett 

självskadebeteende som är skadligt för hälsan och psyket. Detta kan bland annat påverka 

sömnkvalitén, då folk som lider av uppkopplingshets till och med kan vakna mitt i natten för 

att uppdatera flödet och se om något nytt har hänt.  
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3. Teori 

Nedan presenteras teoretiska perspektiv som vi anser har varit intressanta för vår studie. 

Eftersom syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för om och hur unga kvinnor kan 

uppleva att deras syn på kroppsideal påverkas av sociala medier, så har vi funnit det passande 

att använda oss av teorier som förklarar hur samhället kan tänkas konstruera 

identitetsutveckling och hur människor sinsemellan interagerar.  

 

3.1 Sociala Jämförelseteorin 

Eftersom människor har motivation att utvärdera sig själva för att utvecklas och ofta samtidigt 

påverkas av den sociala interaktionen är det relevant att använda sig av den sociala 

jämförelseteorin. Teorin utvecklades av Leon Festinger år 1954 (ref av Hernwall, 2010) som 

menar att det finns två typer av social jämförelse, den ena kallas uppåtgående vilket betyder 

att vi jämför oss med personer som vi ser upp till för att på så sätt utvecklas till det bättre. Den 

andra typen kallas nedåtgående och betyder att vi kan jämföra oss med personer som vi anser 

har det bättre, ser bättre ut, är rikare och så vidare. Det kan bidra till negativa känslor i form 

av avundsjuka, depression, nedstämdhet och uppgivenhet. Jämförelsen sinsemellan sker 

medvetet och omedvetet och kan även innebära att vi jämför oss med personer som anses ha 

det sämre än oss för att på så sätt få en mer positiv bild av oss själva, i de här lägena kan vi 

känna positivitet och bli mer motiverade. Social jämförelse spelar en stor roll när det kommer 

till identitetsskapandet. Att jämföra sig med personer på sociala medier och i samhället gör att 

vi kan samla in information som sen gör det lättare för oss att identifiera oss själva när det 

kommer till exempelvis utseende, färdigheter, attityder och åsikter (Hernwall, 2010). 

 

Vi utsätts ständigt för bilder, filmer och åsikter som talar om hur idealet ska se ut och detta 

kan leda till en ökad positiv eller negativ kroppsuppfattning. Det mediala samhället ger 

personer fler tillfällen att jämföra sig med andra som utåt sett anses ha det bättre, då många 

framställer sig själva som mer positiva genom bland annat bilder på sociala medier. För unga 

kvinnor kan det både vara positivt och negativt att jämföra sig med andra. Det kan vara 

positivt för att uppnå samhällets ideal som gör att de känner en samhörighet med andra och 

för sin egen utveckling. Negativt om jämförelsen kan leda till avundsjuka och negativa 

känslor som exempelvis depression eller låg självkänsla (Hernwall, 2010).  
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Eftersom kroppsbyggnaden i många fall är genetiskt så är det svårt för flertalet kvinnor att 

uppnå det kroppsideal/smalhetsideal som råder, detta kan leda till ett stort missnöje med sin 

egen kropp. I de kulturer där det smala idealet är starkast har det visat sig att kvinnor mår 

sämre. Dessa ideal är orealistiska men eftersom sociala konstruktioner syftar på att det är så 

man ska och bör se ut är det inte konstigt att det leder till negativa känslor av olika slag. På 

senare tid har det mediala samhället influerat människor till att bli ännu mer påverkade av 

smalhetsen och det kroppsideal som råder. Den sociala jämförelseteorin anser vi vara 

användbar i förståelsen för hur unga kvinnor kan påverkas av sociala medier eftersom man 

ofta jämför sig med andra och på det sättet kan påverkas (Meurling, 2003). 

 

3.2 Social konstruktionsteori  

Social konstruktionsteori antyder att människan själv har skapat påståenden genom daglig 

aktivitet och interaktion med andra individer i samhället. En individ konstruerar sig själv i 

sociala sammanhang till exempel genom vilket bemötande man får. Individer i interaktion 

med varandra har kraften att ändra sociala konstruktioner och därmed skapa nya möjligheter 

och nya mönster. Vi beter oss, tänker och känner olika beroende på vem vi umgås med, vad vi 

gör där och varför vi är där. Vårt beteende är kopplat till en viss händelse och vi ändrar oss 

beroende på vilken situation vi befinner oss i (Burr, 2003). Vi människor både utvecklas och 

konstruerar oss själva med hjälp av social påverkan. Denna teori går emot tidigare idéer om 

att det finns en naturligt given väg där individen utvecklas ifrån. I utvecklingen mot att bli en 

samhällsmedborgare måste individen genomgå en socialisationsprocess där individen tar till 

sig normer och beteenden från personer i ens närhet (Berger & Luckmann, 2010).  

 

Genom att studera olika sociala konstruktioner kan det bidra till en ökad förståelse av hur 

sociala idéer fungerar i samhället. Den sociala verkligheten är vår delade sociala kunskap av 

hur saker och ting fungerar i samhället. Alla delar inte en likadan uppfattning om den sociala 

verkligheten eftersom vi uppfattar och tolkar saker på olika sätt, beroende på vilka 

livserfarenheter vi haft. Den sociala konstruktionen är något individerna i samhället 

tillsammans har kommit fram till är det rätta. De omständigheter vi skapar styr vad som anses 

vara ett passande beteende i sociala aktiviteter och blir därmed accepterade som sanna och 

riktiga. Social förståelse är som en slags produkt av människors förståelse av hur något ska 

fungera i samhället (Payne, 2015). 
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En social konstruktion eller norm, är inte skriven i sten. Beroende på samhälle, tidsepok, 

religion och land ändras en social konstruktion eller norm (Payne, 2015). Social 

konstruktionsteori innebär en kritisk granskning mot det vi tar för givet i vardagen och åsikter 

av hur världen och individer är konstruerade. Denna teori passar studien då sociala medier är 

något som är socialt konstruerat, till exempel vilka bilder som är mest populära och hur 

kroppsidealet ska se ut. Genom denna teori kan vi granska hur sociala medier har blivit en 

betydande faktor i samhället som många kvinnor har tillgång till och kan bli påverkade av, 

både på ett positivt och negativt sätt.  

 

3.3 Identitetsskapandet  

Som tidigare nämnt är identitetsskapande något som hänger ihop med teorierna vi har valt att 

använda oss av. Denna process pågår hela livet men framförallt under tonåren och de unga 

vuxenåren. En identitet skapas via omvärlden och hur man ser på den, genom intryck, möten 

och erfarenheter. När man tar del av dessa intryck märker man vad man tycker är viktigt, vad 

man gillar och inte gillar samt vilka åsikter man tycker är rätt för sig själv. Hur man ser på sig 

själv och hur man blir behandlad av andra är sättet man bygger sin identitet på. Som ung 

kvinna är man inne i en känslig period där man på olika sätt vill hitta sin plats och vem man 

är. Att jämföra sig själv med personer på sociala medier som oftast bara lägger upp en 

förskönad och redigerad bild av sig själv är något som kan påverka ens identitetsskapande. 

Därför kan denna process kopplas ihop med ovan nämnda teorier (Hernwall, 2010). 

 

Identitetsskapande och utseende är något som är nära sammanlänkat. Eftersom man skapar sin 

identitet utifrån omvärlden så är det lätt att individer tenderar att bli påverkade av skönhets- 

och kroppsidealet. Identiteten är inte förutbestämd utan det är människans ansvar att arbeta 

med den. Genom små och stora val i livet skapar vi vår livshistoria och utvecklas på vägen. 

Unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp och har lätt för att påverkas av omvärlden (Meurling, 

2003).  
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4. Metod 

Nedanför presenteras studiens metoddel som består av vetenskapsteoretisk positionering, 

metodval, datainsamlingsmetoderna, urval av studiedeltagare, genomförande av 

datainsamling, etiska överväganden och analysmetod. 

 

4.1 Vetenskaplig positionering 

Studien har ett social konstruktivistiskt synsätt, som innebär att verkligheten eller aspekter av 

verkligheten är socialt konstruerade. Detta innebär att man anser att verkligheten är en 

produkt av mellanmänsklig interaktion och aktivt handlande mellan olika individer i samhället 

och världen (Nationalencyklopedin, u.å). Detta synsätt används för att förstå hur omvärlden 

har tagit form i och med ett samspel mellan olika människor, både under en viss epok, en viss 

kultur, ett visst språkområde eller inom ett speciellt område (Psykologiguiden, 2018). 

 

Studien har även gjorts enligt den hermeneutiska läran, vilket betyder att man ska tolka och 

analysera den insamlade datan för att det ska leda till ny kunskap i kommande studier. 

Hermeneutiken bygger på tolkning och förståelse, man skapar förståelse för innebörden och 

värderingarna som finns i en text eller en berättelse som i detta fall. Hermeneutikens 

grundläggande begrepp består av språket, öppna frågandets princip, den hermeneutiska 

spiralen och totalisering. Den kvalitativa forskningen grundar sig på att individer ger sina 

egna perspektiv och erfarenheter (Cresswell, 2014). 

 

4.2 Metodval  

Det går att använda sig av kvantitativa eller kvalitativa metoder i en undersökning. I 

kvantitativa studier använder man sig oftast av enkäter och studerar statistik. Kvalitativ metod 

innebär att man analyserar empiriskt material och strävar efter tolkning och förståelse 

(Cresswell, 2014). Hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet och varför de gör som de 

gör är det som präglar den kvalitativa metoden. Vi har använt oss av fokusgrupper och 

intervjuer som är av en kvalitativ metod. Vi kan inte applicera resultaten på alla unga kvinnor, 

utan kan bara jämföra och hitta mönster hos de personer som deltog i studien. När frågan i 

undersökningen till exempel är hur något upplevs anses kvalitativa metoder bättre (Bryman, 

2018). Vi har analyserat materialet utifrån en kvalitativ innehållsanalys och delat in 
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deltagarnas svar under fyra förbestämda teman; Användande av sociala medier, påverkan av 

sociala medier, självkänsla/självförtroende och kroppsideal. 

 

4.3 Datainsamling 

För att inhämta empirin till studien har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i form 

av fokusgrupper. Fördelar med kvalitativa intervjuer är att man får möjlighet att ta del av 

uttryck, känslostämningar, normer och beteenden. Ytterligare fördelar är att metoden är 

relativt flexibel och det går att röra sig fritt mellan intervju och analys (Bryman, 2018).  

 

4.3.1 Fokusgrupp 

Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer i form av fokusgrupper för att samla in vår 

empiriska data. En fokusgrupp är en form av gruppdiskussion där individerna som deltar 

diskuterar ett ämne utifrån olika perspektiv och tankar. Personerna som har deltagit i vår 

studie har vi valt genom ett subjektivt urval. Detta innebär att vi har valt deltagare utifrån 

vilka som skulle vara relevanta för undersökningen. Målgruppen som deltog i studien var 

unga kvinnor i åldern 20-25 år som använder sociala medier minst två timmar om dagen. 

Detta för att de skulle kunna ha en fördjupad diskussion om sociala mediers påverkan i deras 

liv. De kan även vara i en känslig ålder där identitetsskapande kan ha ett stort utrymme. 

Kvinnorna fick ta del av en informationsblankett och ge sitt samtycke till att delta i studien (se 

bilaga 1). Genom kollektiva erfarenheter och diskussioner kommer man fram till ny kunskap. 

Fokusgrupper som metod kan leda till en förståelse ur ett gemensamt perspektiv. Istället för 

att rikta in sig på deltagarnas enskilda synsätt så fokuserar man på en generell bild av hur de 

gemensamt ser på ämnet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

Intervjun har gått till genom att väl förberedda diskussionsfrågor och bakgrundsfrågor (se 

bilaga 2) har ställts till personerna som deltar. Vi som intervjuare har lyssnat på svaren för att 

kunna ta till oss ny kunskap och nya reflektioner. Fokusgruppens frågor var semistrukturerade 

där vi låtit personerna tala fritt utifrån förberedda frågor. Därefter har vi ställt följdfrågor och 

haft en fortsatt diskussion beroende på hur diskussionen gått till väga. Under ett 

semistrukturerat samtal kan man kritiskt och granskande följa upp svaren med fler frågor, på 

detta sätt får man ett brett material som man sedan kan tolka innebörden av. Fokusgrupper 

kan bestå av både strukturerade och ostrukturerade samtal. Strukturerad intervju betyder att 

man ska styra intervjun, vara tydlig och låta alla personer i gruppen få lika stor plats och 
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chans att svara. En ostrukturerad fokusgrupp innebär att personerna får ha en friare diskussion 

där det är gruppen som styr mest istället för intervjuaren. I våra fokusgrupper har vi blandat 

dessa två metoder och valde då semistrukturerad metod (Bryman, 2018).  

 

Som intervjuare måste man vara medveten om sin roll. När man använder sig av kvalitativa 

intervjuer träffar man personerna som deltar och mycket kan påverka hur mötet blir. Till 

exempel kan tonläget, attityden och kroppsspråket ha en betydelse när det kommer till vilket 

intryck personerna får. Det var viktigt att intervjupersonerna kände sig trygga och hade 

förtroende till intervjuaren. Det ansvaret låg på oss som intervjuar individerna och inte på 

individerna själva. Det är också viktigt att sitta i en ostörd miljö där inget runt omkring blir ett 

brus och störningsmoment (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

4.4 Urval  

För att hitta unga kvinnor valde vi ett subjektivt urval, som innebär att intervjupersonerna 

handplockas av forskaren utefter deras relevans för ämnet och kunskap som de besitter kring 

ämnet. Studien är även en typ av ett bekvämlighetsurval, baserat på vad som är mest bekvämt 

för oss som författare. Det som var mest bekvämt för oss var att fråga unga kvinnor som 

studerar på Universitetsnivå. Vi gick runt på ett bestämt Universitet och frågade kvinnor som 

fanns på plats om de var intresserade. Vilket program de går hade ingen inverkan på studien. 

För att hitta fler unga kvinnor som var aktiva på sociala medier, har vi även valt att använda 

oss av ett snöbollsurval. Det innebär att vi har rekryterat några unga kvinnor som passar för 

vår studie och sedan bett dem att fråga sina väninnor som också är relevanta för vår studie om 

de kunde tänka sig att vara med i studien (Denscombe, 2018). 

 

Forskaren har kännedom om personerna som ska undersökas och väljer medvetet ut dessa för 

att studien ska ge så värdefull data som möjligt. Dessa personer har valts ut med ett speciellt 

syfte i åtanke som återspeglar deras relevans för undersökningstemat. Genom att använda ett 

urval, fokuserar forskaren inte på en hel undersökningspopulation, utan endast en del av den. 

Genom att endast intervjua kvinnor som är passande för studiens syfte och frågeställningar 

ökar trovärdigheten för uppsatsen (Denscombe, 2018). Sammanlagt fick vi tag på nio kvinnor 

i åldrarna 20-25 som valde att delta. 
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4.5 Genomförande av datainsamling 

Vi valde att utföra våra intervjuer på ett Universitet i bokade grupprum. Rummen som vi 

valde hade vi försäkrat oss om var tillräckligt stora och avlägsna så man inte riskerade att bli 

störd. Det har varit viktigt för oss att vara på en plats så ingen av intervjupersonerna skulle 

känna sig underlägsna eller överlägsna. Enligt Trost (2010) är det viktigt att vara i en miljö 

som är lugn och ostörd, man ska dock undvika att vara hemma hos varken intervjuaren eller 

personerna som deltar på grund av att det kan leda till olika störningsmoment. Universitetet är 

en plats både vi som intervjuare kände oss trygga med, men även våra intervjuade kvinnor.  

 

Vi delade upp våra nio intervjupersoner i tre grupper. I grupp 1 deltog fyra personer, i grupp 2 

deltog tre personer och i grupp 3 deltog två personer. Anledningen till att vi valde att ha tre 

olika grupper var för att vi ville ha en större förståelse för olika personers syn på det valda 

ämnet. Chansen för att få förståelse utifrån olika perspektiv och synsätt ökade genom att ha 

flera grupper. Att ha färre individer i grupperna är positivt för att deltagarna kunde känna en 

större trygghet att våga uttala sig. Vi lyssnade till intervjupersonernas villkor och rättade oss 

efter vilken tid som passade dem bäst (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  

 

Det var viktigt att få deltagarna att känna sig trygga så vi tänkte på smådetaljer som att 

erbjuda dem något att äta och dricka. Vi valde att båda två skulle medverka vid intervjuerna, 

då en höll i intervjun medan den andra observerade och antecknade. Fokusgrupperna tog cirka 

60 minuter var, vi spelade in alla intervjuer och detta godkändes av deltagarna. När deltagarna 

kom till vår förbestämda intervjuplats fick de först svara på ett kortare formulär. Detta för att 

vi skulle få veta hur många timmar per dag de var för sig spenderar på sociala medier samt 

vilka appar de använder mest. Inspelningarna gjorde vi via en mobiltelefon. Vi hade gjort en 

intervjuguide med olika frågor och teman inom ämnet som skulle diskuteras. Denna använde 

vi oss av vid intervjuerna då vi kunde hålla koll på vilka teman som diskuterats (Dahlin-

Ivanoff & Holmgren, 2017) 

 

4.6 Analysmetod 

När deltagarna kom till vår intervju fick de fylla i ett formulär som vi har sammanställt i ett 

diagram som visas i avsnitt 5.1 Användande av sociala medier. På så sätt kunde vi visa på ett 

enkelt sätt hur många timmar per dag de använder sociala medier och vilka appar de använder 

mest. För att analysera materialet som skapats vid intervjuerna, har vi valt att använda oss av 
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en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en allmänt använd kvalitativ 

forskningsteknik. Det empiriska materialet har vi samlat in genom tre fokusgrupper. Genom 

den transkriberade texten ser forskaren innehållet och tar direkt material ur texten som har 

samlats in genom intervjupersonernas svar. Vi transkriberade materialet till en skriven text 

ordagrant efter vad som sas av intervjupersonerna. Efter det valde vi ut mindre delar som vi 

ansåg vara mer relevanta att använda oss av. Textmassan bröts då ner till mindre delar och 

fokuserade på att tydliggöra delar av intervjun som berörde frågeställningarna och syftet. 

Forskaren läser textmassan flera gånger för att få ett helhetsperspektiv av innehållet och få en 

överblick av vem som har sagt vad under intervjun. Därefter valdes meningsbärande enheter 

ut, som är meningar och fraser som var av betydelse för studiens ämnesområde och ger en 

tydlighet av intervjupersonernas svar på frågorna. Dessa meningsbärande enheter 

kondenserades efter detta, vilket innebär att de kortades ner till enstaka meningar som var 

centralt innehåll utan att den grundläggande texten gick förlorad (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Till följd av den tidigare forskningen som finns om ämnet har vi gjort teman som vi anser 

relevanta för att besvara våra frågeställningar. Temaområden vi har valt att diskutera kring är 

självkänsla/självförtroende, kroppsideal, påverkan av sociala medier och användande av 

sociala medier. Genom att ha skapat dessa teman innan fokusgrupperna hjälpte det oss att 

hålla intervjun på rätt spår, samt att diskussionen ledde till att svara på våra frågeställningar 

och vårt syfte. Vi har även varit öppna med att nya och andra temaområden kan tillkomma. 

Inga nya underteman tillkom efter intervjuerna. Efter analysen var färdig valde vi ut enstaka 

citat som vi ansåg stärkte texten och svarade på frågeställningarna och syfte. I resultatdelen 

kommer vi att presentera våra temaområden, oberoende vilken grupp som har sagt vad.  

 

4.7 Etiska överväganden 

Etiska överväganden som vi har förhållit oss till är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har genomfört intervjuerna i en trygg miljö, 

respekterat deltagarnas anonymitet genom att använda oss av fingerade namn samt ställt 

frågorna på ett respektabelt sätt utan en dömande ton. Vi har även tagit hänsyn till respekten 

för självbestämmande, frivilligt deltagande (med rätten att avsluta intervjun när de vill) och 

varit rättvisa. Andra etiska överväganden vi har tagit hänsyn till var att öppet redovisa varför 

vi ville intervjua personerna, metodval och resultat. Något som är viktigt i forskning är att inte 

skada intervjupersonerna eller någon annan. Detta kan innebära att inte ha gett hinder för 
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personlig utveckling, sämre självkänsla, stress eller fått deltagarna att utföra en handling som 

inte är okej för dem. Forskare får inte heller ge falska förespeglingar genom att beskriva sin 

forskning som något annat än vad den egentligen är (Bryman, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Informationskravet - innebär att forskaren ska informera intervjupersonerna om studiens syfte. 

Det betyder att deltagarna ska veta att deras insats är frivillig och att de när som helst har rätt 

att avsluta sitt deltagande. De ska även vara väl förberedda på vad som kommer att hända och 

vilka moment som kommer att ske i undersökningen.  

Samtyckeskravet - innebär att deltagarna har rätt att bestämma själva över sin medverkan i 

studien. Dock om deltagaren är minderårig, kan vårdnadshavares underskrift krävas. 

Deltagarna ska få så mycket information som möjligt om studien så de själva kan avgöra om 

de vill medverka eller avböja. Deltagare ska även ha valmöjlighet att svara på de frågor som 

de själva känner att de vill svara på och ha rätt att inte svara om något känns opassande.  

Konfidentialitetskravet - innebär att den information forskaren får ta del av om 

intervjupersonerna ska hållas konfidentiellt. Det anses att alla personuppgifter ska förvaras på 

ett ställe där obehöriga inte har tillgång till informationen.  

Nyttjandekravet - innebär att uppgifter som samlas in om intervjupersonerna får endast 

användas för forskningens syfte och inget annat (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.7.1 Etiska överväganden gällande fokusgrupp 

Eftersom studien var i fokusgrupper finns det vissa fler etiska aspekter vi behövde ta hänsyn 

till. Vi har skyddat deltagarnas intresse, då de inte ska ta skada för något studien tagit upp 

eller orsakat trauma. VI har därför valt att individerna är anonyma, samt sagt att de kan höra 

av sig till oss efter intervjun om de funderar över något. Vi har garanterat varje deltagare att 

deras deltagande är på frivillig basis och informerat om samtycke till studien (Denscombe, 

2018). I fokusgruppen har vi även värnat om deras yttrandefrihet, vilket innebär att vi velat 

låta alla komma till tals. Var det någon deltagare som inte ville delta i diskussion kring en 

fråga hade de rätten till att avstå från att svara. Vi har arbetat på ett öppet sätt, muntligt och 

skriftligt beskrivit vad vi gjort och varför vi gjort studien. De skulle även känna att vi höll 

fokusgruppen i en lugn och trygg miljö och inte varit där för att peka ut någon. Utan endast 

för att samla information om sociala medier kan påverka unga kvinnors kroppsideal. Skulle 

intervjun ha gått emot etiska aspekter, skulle det inte vara tillåtet av oss att använda intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009). För att vi skulle kunna använda oss av intervjun var det viktigt 
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att vi förhöll oss till de olika etiska aspekterna och behandlade intervjupersonerna med 

respekt.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

All forskning och undersökning ska sträva efter en god reliabilitet och validitet. Detta är 

grunden och viktiga kriterier när det kommer till hur en studie bedöms. Vid kvalitativa 

undersökningar föredrar en del forskare att också använda andra kriterier i frågan om 

bedömningen av materialet, som till exempel trovärdighet vilket innebär att de teorier och 

begrepp som är valda inför studien är relevanta för studiens syfte. Reliabilitet anger 

tillförlitligheten i en studie. Empirin som samlats in till studien ska vara korrekt analyserad så 

att resultaten inte bygger på felaktiga grunder och då saknar sin tillförlitlighet. Vi valde att 

utforma vår intervjuguide och frågor utifrån våra teorier, detta gör att man får en mer 

tillförlitlig validitet. Vid kvalitativa samtalsintervjuer får man som forskare en närmare 

relation med personen som intervjuas än om man skulle göra till exempel enkätstudier 

(Bryman, 2011).  

 

Det är viktigt att reflektera kring våra förutfattade meningar och fördomar samt försöka lägga 

dessa åt sidan under intervjuerna. Vi tog båda del av intervjuerna och diskuterade dem efteråt 

så vi såg till att vi uppfattat dem likadant. Det är näst intill omöjligt att få samma resultat 

andra gången man gör en kvalitativ undersökning, därför använder man ofta begreppen 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet. I en fokusgrupp ökar tillförlitligheten om man har 

flera grupper med flera personer i varje, man får då ett material som bygger på olika synsätt 

och perspektiv på det valda ämnet (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). 

 

4.9 Metodproblem  

Problem som uppstod under studien och när vi skulle få ihop våra fokusgrupper var att vi inte 

fick ihop antalet personer som vi i början önskade. Från början hade vi planerat att använda 

oss av fyra fokusgrupper med tre till fyra personer i varje. Vi hade då kontakt med tolv unga 

kvinnor som visade intresse att delta i studien. Efter ytterligare kontakt och när vi skulle träffa 

vår sista fokusgrupp var det tre av kvinnorna som valde att inte medverka på grund av hastigt 

uppkommande orsaker. Vid denna tidpunkt hade vi begränsat med tid kvar och valde att 

använda oss av våra andra tre fokusgruppsträffar för att få ihop ett resultat. Vi reflekterade 

över situationen som uppstått och kom efter intervjuerna fram till att vi fått den mättnad som 
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vi behövde. Vi ansåg att dessa intervjuer gett oss tillräckligt med underlag till vår studie. På 

grund av att alla deltagare studerade på universitet och var upptagna olika tider med sina egna 

studier kunde vi inte få ihop alla fokusgrupper med tre till fyra personer i varje. Vi fick istället 

anpassa oss efter deras tillgängliga tider. Detta innebar att fyra kvinnor deltog i grupp 1, i 

grupp 2 deltog tre kvinnor och i grupp 3 var det två kvinnor som medverkade. Vi upplevde 

inte att det uppstod något problem med att ha ett färre antal deltagare i en fokusgrupp utan 

märkte att det istället kunde vara positivt. De var väldigt trygga med varandra vilket gjorde att 

de kunde ha en fördjupad konversation väldigt snabbt in i diskussionen. Vi är även medvetna 

att det kunde bli fel med intervjupersoner som känner varandra, då de kanske inte vågade 

berättade hur de kände om de kände något annat än sin kompis. Det kunde också bli tvärtom, 

att de kände sig mer bekväma med en kompis. Därför ansåg vi att det var okej om personer 

som känner varandra var i samma grupp. 

 

4.10 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång delat upp artiklar, böcker och de olika avsnitten i studien lika 

mellan varandra. Båda har deltagit i intervjuerna och varit aktiva i transkribering och uttag av 

relevanta citat. Vi har även diskuterat textens helhet tillsammans och läst varandras delar för 

att få en förståelse av textens helhet. Vi är nöjda med samarbetet, då vi arbetat på ett väldigt 

likt sätt och kompletterat varandra bra.  
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5. Resultat  

Nedan redovisas resultatet från det analyserade materialet. I vårt redovisade resultat använder 

vi oss av fiktiva namn på våra intervjupersoner för att skydda deras integritet. Vi har valt ut 

namnen Malika, Lovisa, Inez, Erika, Bahar, Emily, Stina, Denize och Eva.  

 

Alla deltagare kände att sociala medier påverkade dem och under intervjuerna var det 

Instagram som diskuterades mest. Vi har använt oss av förbestämda frågor (se bilaga 2) som 

sedan följdes av passande följdfrågor. Vi har analyserat materialet utifrån en kvalitativ 

innehållsanalys och då delat in deltagarnas svar under fyra teman; Användande av sociala 

medier, påverkan av sociala medier, självkänsla/självförtroende och kroppsideal. Resultatet 

redovisas utifrån varje tema och vi kommer även koppla våra valda teorier och tidigare 

forskning.  

  

5.1 Användande av sociala medier   

När fokusgrupperna kom fick alla intervjupersoner börja med att svara skriftligt på tre frågor 

om deras användande av sociala medier. Vi redovisar svaren nedan i form av diagram. 

  

Diagram 1 

Fråga 1: Hur mycket använder ni sociala medier per dag? 

Y-axeln står för antal personer.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2 

Fråga 2: Vilka appar gällande 
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sociala medier använder du mest? (Flera svarsalternativ var möjliga) 

Y-axeln står för antal personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3 

Fråga 3: Anser ni att sociala medier kan påverka era kroppsideal?  

Y-axeln står för antal personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi valde att ställa dessa frågor så vi kunde redovisa i ett diagram 
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hur deras användande av sociala medier såg ut. Det vi märkte var att majoriteten av de 

intervjuade personerna var aktiva på sociala medier 2-4 timmar eller 4-6 timmar per dag. 

Några av de intervjuade var aktiva mer än 6 timmar per dag och någon enstaka svarade att de 

var aktiva 0-2 timmar per dag. Vi såg också att de appar som används mest var Instagram, 

Facebook/messenger och Snapchat där nästan alla av intervjupersonerna svarade att de 

använde dessa dagligen. På frågan om sociala medier kan påverka deras kroppsideal, svarade 

alla intervjupersoner ja. Tidigare forskning från Svenskarna och Internet (2018), visar att 

främst unga kvinnor är aktiva på Instagram, Snapchat och Facebook dagligen. De intervjuade 

personerna svarade att dessa sociala medier appar var de som användes dagligen.  

 

I alla fokusgrupper togs det upp att de strävar efter bekräftelse när de lägger ut en bild på 

sociala medier, de vill visa upp att de har det bra och roligt. Vidare nämner de flesta av 

deltagarna att de aldrig skulle lägga upp en bild på deras utseende när de inte är fixade, även 

fast de går till skolan när de inte anser sig vara instagramvänliga och alla ser dem. De 

upplever en skillnad på hur folk ser en på sociala medier än i verkligheten. På sociala medier 

söker man bekräftelse för man vet att man kan få det i form av till exempel likes och 

kommentarer. Bekräftelse är ett ständigt återkommande begrepp under intervjuerna, alla 

intervjuade är överens om att bekräftelsen är viktigt och att det är den de mer eller mindre 

söker när de använder sociala medier. Det diskuterades om att det finns ett stort behov av att 

få många likes och kommentarer när man lägger ut en bild. När vi diskuterar detta så inser 

grupperna att det är ett konstigt beteende och tankesätt, att vi inte vill visa upp vår verklighet 

utan ofta strävar efter perfektion. 

 

“Man vill att det ska se bra ut, man vill inte lägga ut en dålig bild. Det är viktigt vad andra 

tycker, även fast de inte ska bry sig. Man har det tankesättet och det är skrämmande.” 

(Malika, 23 år) 

… 

”Jag lägger ut bilder på mig själv för bekräftelsen.” (Lovisa, 23 år) 

 

Alla deltagare följer främst vänner och bekanta men nämner också att de följer influencers. 

Ett par av deltagarna har dock avföljt många influencers för att de anser sig bli för påverkade 

av dem. De influencerna de väljer att följa är sådana som de anser inspirera och då främst när 

det kommer till kläder och träning. Den sociala konstruktionsteorin kan vi koppla i vår studie 

eftersom sociala medier är något som är socialt konstruerat, till exempel de bilder som är mest 
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populära och hur kroppsidealet ska se ut. Påverkan av sociala medier ger också en slags 

konstruktion även om man inte möter personen i verkliga livet. Man påverkas av de 

konstruktioner av kvinnokroppen som presenteras. Teorin kopplas till hur unga kvinnor anser 

att sociala medier har blivit en så betydande faktor i samhället och de positiva och negativa 

känslorna som uppstår av att vara uppkopplad.   

 

”Jag tror jag hade mått bättre utan sociala medier, men det är roligt så jag skulle inte välja 

bort det.” (Erika, 22 år) 

 

När frågan kom om man ansåg att sociala medier gjorde en lycklig så svarade alla grupper att 

de förmodligen hade mått bättre utan sociala medier. Flera av intervjupersonerna påpekade att 

de kände en stress och oro av att ständigt känna en uppkopplingshets. Enligt Anderberg 

(2012) kan personer bli stressade av att alltid känna ett behov av att gå in och kolla på sociala 

medier. Man kan också känna ångest om man inte kan gå in på sociala medier, det blir en ond 

cirkel i många fall. Man vet att man blir stressad men ändå går man in och kollar sina sociala 

medier för att man har det behovet, det i sin tur gör att man blir ännu mer stressad. De 

nämndes även att via sociala medier kan de hålla kontakt med familj och vänner trots att de 

inte är med varandra och det är positivt. Stina berättade att sociala medier hjälper henne att 

hålla uppe kontakten med henne syster och systerdotter som är väldigt viktigt för henne när 

hon inte kan träffa dem dagligen.  

  

5.2 Påverkan av sociala medier  

”Jag vill inte påverkas men jag påverkas. Men som med allt annat så jämför man sig med 

andra människor och därför tror jag att sociala medier har en stor påverkan, man jämför 

sig mer än vad man tror.” (Erika, 22 år) 

 

Alla intervjupersoner beskriver att sociala medier påverkar dem på ett positivt och ett negativt 

sätt. Dock överväger den negativa känslan hos deltagarna då ett konstant uppkopplande på 

appar leder till en jämförelse med andra användare. Det nämns att det framförallt är personer 

som de inte känner så som influencers som de jämför sig med när det kommer till utseendet. 

Men med mål i livet så är det vanligast att de jämför sig med vänner och bekanta som de 

känner. Eftersom vi intervjuade unga kvinnor i åldrarna 20-25 märkte vi att en del pratade om 

att de påverkades av vänner som har barn, reser och har något roligt jobb. Det kan bero på att 

man i denna period i livet börjar skaffa heltidsjobb, åker utomlands eller skaffar barn. I och 
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med det kan instagramkonton bli fyllda med sådana bilder. När de jämförde sig själva med 

andras utseende så nämndes det att negativa känslor kan vara avundsjuka, uppgivenhet, att de 

inte ser lika bra ut eller har uppnått lika mycket i livet. Detta kopplas ihop till den sociala 

jämförelseteorin som Burr (2003), beskriver att man jämför sig med andra personer som anses 

ha det bättre och ser bättre ut som i sin tur leder till de negativa känslor som 

intervjupersonerna beskrivit. I alla fokusgrupper diskuterades det att man tar in information 

direkt och indirekt och att man då jämför sig både medvetet men även omedvetet. 

 

 ”Jag har avföljt folk för att slippa påverkas, jag har insett att jag måste acceptera mig 

själv. Det finns nån som tycker om mig för den jag är.” (Malika, 23 år) 

 

I alla grupper diskuteras det att mognad, självförtroende och hur trygg man är i sig själv är 

aspekter på hur påverkad man blir av sociala medier. Alla svarade att de påverkades mer när 

de var yngre men ju äldre de blir ju mindre påverkade blir de. Även fast alla känner att deras 

egen påverkan har med åldern att göra så berättar alla att de fortfarande påverkas väldigt 

mycket, de reflekterar dock mer nu över sådana situationer. För att slippa jämföra sig med 

andra har deltagare i studien avföljt konton som de själva anser sig påverkas av. 

 

Positiv påverkan av sociala medier som deltagarna beskrivit är den bekräftelse de fått efter att 

ha lagt upp en bild. Detta ledde för många till ett bättre självförtroende. Vår studie visade att 

flera av deltagarna brydde sig om likes och kommentarer som de fått på sina upplagda bilder. 

Fick man inte ett visst antal likes började man undra vad som var fel och det kunde påverkat 

en till att ha fått negativa känslor. Som Chua och Chang (2016) skrev och som nämnts ovan är 

det vanligt att många känner en press på grund av utseendet och hur de förväntas se ut, många 

unga kvinnor söker bekräftelse genom selfies och attraktiva bilder.  

  

”Det är väldigt sällan jag känner mig bättre, det är nästan aldrig, nej gud nej. Alltid att jag 

är sämre.” (Emily, 23 år) 

… 

"Det beror på mående, är man i en period med mycket ångest kanske det inte är bra att 

kolla på det. Är man i en period när man mår bra av träning och är igång tror jag att det 

kan vara väldigt positivt att gå in och kolla. Beror på hur man mår.” (Bahar, 25 år) 
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Alla tre fokusgrupper påpekar att hälso- och träningsrelaterade bilder är det de påverkas mest 

positivt av. Detta på grund av att de hittar inspiration och motivation till att själva träna och få 

en hälsosam livsstil. Depper och Howe (2016) skriver att träningsappar har fått både negativ 

och positiv kritik. Positiv för att människor blir just inspirerade och motiverade till att ändra 

sin livsstil och börja träna. Man kan till exempel få inspiration från bilder eller filmer som 

visar olika träningsövningar och med hjälp av dessa har många börjat träna hemifrån istället 

för att gå till ett gym. Negativ kritik som hälso- och träningsapparna har fått är att människor 

blir mer isolerade just för att de har allt på mobilen och då inte får samma sociala kontakt som 

om de skulle ta sig till ett gym eller gruppträningar. Majoriteten av deltagarna i studien 

nämnde att de också påverkas negativt av att se bilder på andra användare som ständigt tränar 

för att de själva känner ångest på grund av de inte själva orkar eller vill träna. Deltagarna 

beskriver även deras påverkan när det kommer till träningsrelaterade bilder. Bahar nämnde att 

beroende på vilket humör man är på, så påverkas man mer eller mindre. Har man en period 

där träning inte är aktuellt för man inte känner för det eller inte mår bra, blir det en stress att 

se träningsrelaterade bilder. Däremot om man har en träningsperiod där man känner att man 

mår bra av att träna så är bilderna inspirerande.   

 

5.3 Självförtroende/självkänsla  

Intervjupersonerna medgav att de är uppkopplade på sociala medier en relativt stor del av 

dagen. Det framkom att sociala medier har en påverkan på deras självförtroende och 

självkänsla, både positivt och negativt. Något som alla var överens om var att när de var yngre 

hade sociala medier en större påverkan på deras självkänsla och självförtroende än vad de har 

idag. När de var yngre var sökandet efter deras egen identitet större. Identitetsskapande teorin 

beskriver Meurling (2003), att en identitet skapas via omvärlden och hur vi ser på den genom 

intryck, möten och erfarenheter. Det är då vi testar på nya saker och går ur vår 

bekvämlighetszon för att ta reda på vad vi tycker om, vad vi tycker är viktigt och hur vi vill 

framstå, både för oss själva och för andra. Via sociala medier kan vi testa oss fram i hur vi 

senare vill framstå och när de var yngre var detta ett större fokus än vad det är idag. Genom 

sociala medier diskuterade de att de får en chans att kanske gå ur sin bekvämlighetszon och 

möta nya människor och se vad de själva tycker om eller inte tycker om.  

 

“Jag kommer ihåg själv när man var 13-15 år. Man hade inte det bästa självförtroendet 

eller självbilden. Det tror jag har blivit lättare nu när man blivit äldre, mognare och förstår 

mer.” (Erika, 22 år) 
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... 

“...skitsamma, folk får tycka om mig för den jag är.” (Stina, 22 år) 

  

Intervjupersonerna ansåg att när de såg tillbaka på tiden när de var yngre och mindre mogna, 

hade de ett sämre självförtroende som gjorde att en jämförelse med andra gjordes lättare. Det 

var viktigare att inte sticka ut ur mängden och att passa in med de andra. Tidigare forskning 

har visat att under tonåren när en individ försöker hitta sin egen identitet testar man på olika 

saker för att hitta sig själv (Ahlberg, 2012). Det är även då det är som viktigast att se ut som 

alla andra och inte vara annorlunda och sticka ut. Under den perioden i livet jämför sig många 

individer med andra och man börjar bli mer medveten om sig själv och andra i sin omgivning. 

Den sociala jämförelseteorin tar upp två delar av teorin. Den ena delen är en nedåtgående och 

den andra är en uppåtgående del. Vissa av de intervjuade individerna sa att de ofta jämför sig 

med andra på ett negativt sätt och får sig själva att framstå som sämre, vilket kan kopplas ihop 

med den nedåtgående delen av sociala jämförelseteorin (Hernwall, 2010). 

  

“... vissa kanske inte är mogna nog att ha sociala medier för att man suger åt sig allt och 

mestadels kan det vara negativt för en själv. Man suger åt sig när man ser hur bra andra 

har det och man ser hur dåligt man själv har det om man jämför sig.” (Emily, 23 år) 

  

De intervjuade personerna diskuterade även hur influencers har haft en stor påverkan på deras 

självkänsla och självförtroende. För några år sedan när influencers var nytt var det spännande 

att följa alla, men med tiden insåg vissa av de intervjuade att de mådde sämre av det. Det blev 

en jämförelse med att deras liv inte såg likadant ut som de influencers de följde och började 

känna en press på sig själva.  

  

“När man var yngre trodde man att gräset var grönare på andra sidan. Alla speglade att 

dom hade det så jävla bra och mådde så jävla bra och att allt var perfekt... sen har man 

insett att ingen är perfekt. Alla har vi svackor.” (Lovisa, 23 år) 

  

De intervjuade diskuterade och var överens om att deras självkänsla sänktes mer när de var 

yngre på sociala medier än vad det gör idag. Idag jämför sig de intervjuade inte med andra på 

sociala medier i samma utsträckning som tidigare. De kan reflektera över vilka de vill följa 

och de har valt att avfölja konton som gör dem olyckliga. De intervjuade personerna följde 

alla olika typer av influencers och de flesta sa även att de märkte att de inte mådde bra av 
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vissa av deras konton. De flesta hade då valt med tiden att sluta följa dessa och lägga energi 

på dem som gör ett bra arbete som de själva inspireras av.  

  

När jag var yngre började jag att följa alla och jämföra mig med alla… det blev verkligen 

för mycket och för jobbigt att se allt. Medan nu finns det väldigt många som jag inspireras 

av… nu har jag ju valt själv vilka jag vill följa som jag tycker är genuina och som kan 

inspirera mig. Idag kan jag jämföra mig på ett bra och positivt sätt också.” (Emily, 23 år) 

  

De diskuterade även att när de var yngre var det viktigare att passa in och vara andra tillfreds 

än vad det är idag. Nu kan de känna ett mindre behov av att göra andra nöjda och fokusera på 

vad som gör en själv lycklig. De kan även se förbi det perfekta Instagramflödet och hur 

många väljer att bara visa upp det som är bra på sociala medier. De diskuterade att idag 

förstår många av de intervjuade personerna att allt inte behöver vara perfekt, bara för att de 

ser ut som det på sociala medier. Tidigare forskning har presenterat att när man är yngre är 

identitetsskapandet större och vi blir mer påverkade av andra i vår omgivning. Ju äldre vi blir 

desto mer kan vi reflektera över vår egen identitet och förstå att alla inte behöver vara 

likadana (Ahlberg, 2012). Detta stämmer in på vår forskning, då vi kan se ett samband med att 

de intervjuade blev påverkade mer när de var yngre och idag har reflekterat över vad som gör 

dem lyckliga på sociala medier. De har gjort ett aktivt val och slutat följa de individer som de 

känner att de inte mår bra av. På detta sätt har de reflekterat över sina sociala medievanor och 

förstått att alla är och gör olika saker.  

  

“...men sen tror jag också att det har förändrats på sociala medier, hela bilden. Nu under 

senare tid har det blivit mer okej att vara som man är. Folk visar sina brister också. I 

början skulle allt vara perfekt, perfekt, perfekt. Förr kunde man inte hitta någon som 

pratar om psykisk ohälsa och just det har förändrats… själva bilden av att man inte 

behöver vara perfekt för att vara perfekt har ändrats.” (Emily, 23 år) 

  

Influencers och sociala medier har inte bara lett till en negativ självkänsla. Intervjupersonerna 

diskuterade även att många influencers har vågat ta upp tabubelagda ämnen som tidigare inte 

diskuterats. De tog upp att psykisk ohälsa, synen på kroppsideal och olika personer med olika 

typer av kroppar har blivit allt mer vardagligt att läsa om på sociala medier. Detta har lett till 

en positiv självkänsla, då det har blivit lättare för de intervjuade personerna att känna att alla 

är olika och ingen är perfekt, samt att de kunnat känna igen sig i mycket av det som skrivs. 
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Genom denna typ av jämförelse blir det istället en uppåtgående social jämförelse. I och med 

att de intervjuade kan känna att influencers och andra konton tar upp viktiga och tabubelagda 

ämnen, så kan de jämföra sig och det kan komma en positiv påverkan på det. De kan känna att 

det har blivit en förändring på sociala medier till det positiva (Hernwall, 2010). 

 

5.4 Kroppsideal  

 

”Är du tjock så mår du inte bra men är du smal så mår du bra” (Lovisa, 23 år) 

 

I grupperna diskuterade vi hur kroppsideal kan se ut och hur de påverkas och ändras över tid. 

Något som togs upp var att kroppsideal kan kopplas lite som trender med till exempel mode 

och smink. De diskuterade att under vår tid har kroppsideal sett ungefär likadant ut, men att 

idealen ändras från generationer, perioder och länder, precis som andra trender. Sveriges 

kroppsideal för en kvinna kan vara en smal och slank kropp, gärna med en stor byst och blont 

hår. Dessa kroppsideal har intervjupersonerna levt med sedan de var små och då fanns det ett 

större behov att passa in i denna beskrivning än vad de anser att det finns idag. Det togs upp 

att påverkan av andra runt omkring var viktigare då än nu. De diskuterade hur modeller och 

reklam i samhället oftast visar detta kroppsideal men att på senare har det börjat ändras. I och 

med att sociala medier har fått ett uppsving i samhället, där det finns en variation av olika 

kroppar så börjar även idealet att ändras. Veldhuis, et al. (2018), har även visat att 

kroppsidealet för kvinnor är låg kroppsvikt och att man ska vara smal men med kurvor. I och 

med sociala medier kan leda till en kroppshets och ångest att passa in i detta ideal. 

Skönhetsideal skapas lättare med sociala medier och når ut till fler individer som kan påverka 

en både positivt och negativt.  

 

“...det ska inte vara för mycket och inte för lite. Du ska vara smal, men inte för smal och du 

ska inte vara för tjock. Du ska ha tuttar, men helst inte för stora, allt ska vara lagom…  

Sverige är ju lilla landet lagom. Klart att kroppsidealet följer med på det också.” (Bahar, 25 

år) 

… 

“Sociala medier har lett fram till flera olika kroppsideal. Vi alla är olika och det är okej. 

Det är det positiva med sociala medier, för de når ut till alla och visar att det inte bara är på 

ett sätt man ska se ut, utan vi alla är olika och det är helt okej.” (Erika, 22 år) 
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När vi blir äldre kan vi känna att vi har testat oss fram och hittat vår identitet och hur vi vill 

vara som personer. Teorin kring identitetsskapande beskriver Hernwall (2010) som att vi 

ständigt söker efter vår egen identitet men att det är som störst i tonåren. De intervjuade 

personerna har lagt tonåren bakom sig och kan idag känna att det inte är lika viktigt att passa 

in i vad samhället ser som en idealkropp utan det kanske är viktigare att passa in i sitt sociala 

sammanhang än i samhället. Man kan kanske bryta sig loss från en del av normerna på ett 

annat sätt nu. Idag kan de reflektera över att alla inte har samma förutsättningar i livet för att 

kunna se ut på ett visst sätt. Det finns andra saker som är viktigare att lägga fokus på.  

 

 “...att folk kan sticka ut tror jag är rätt nytt, bara något år gammalt.” (Stina, 22 år) 

 

I grupperna diskuterades det även att influencers som är kraftigare byggda måste gå ut med att 

de är “tjocka och stolta”, det räcker inte med att vara det, utan det måste vara i fokus i deras 

arbete. En influencer som har en mer idealkropp behöver inte gå ut med det på samma sätt, 

där kan fokuset ligga på resor, samarbeten och kläder. Medan med en tjockare influencer 

måste storleken vara i fokus. De diskuterade också att idag finns det “plus size” modeller och 

kläder som ska passa de som är överviktiga. De diskuterade att det inte borde vara någon 

skillnad, utan att alla ser olika ut och att det inte ska behöva sticka ut på grund av att de inte är 

storlek S, M eller L. I och med att influencers som är kraftigare och “plus size” modeller har 

blivit allt mer vanligt har även samhällets kroppsideal börjat långsamt att ändras. Idag är det 

mer okej att se ut som man gör, trots att man inte passar in i samhällets kroppsideal. Ju äldre 

och mognare vi blir, desto lättare blir det att acceptera sig själv. Grupperna sa att de ideal man 

hade som liten kan man idag reflektera över och känna kan ha varit rätt orealistiska. Idag är 

det okej att sticka ut på ett annat sätt än tidigare och det gör ingenting. Vi är alla olika och har 

olika förutsättningar.  

 

 “Förut har jag tyckt att jag är nöjd, men det är för att andra har sagt att jag är bra och ser 

bra ut, inte för mig själv. Då kanske jag har tyckt det för dom. Men nu skiter jag i vad du 

tycker, jag tycker att jag är bra.” (Denize, 22 år) 

  

Normer, beteenden och kroppsideal ändras över tid. Social konstruktionsteori tyder på att 

människor granskar sin verklighet och tar till sig normer från andra människor och samhället. 

Med social påverkan från andra utvecklas och konstruerar vi oss själva. När de intervjuade 

personerna var yngre fanns det ett visst kroppsideal som följde i samhället och man ville inte 
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sticka ut. De ville passa och följa normer och beteenden som ansågs vara normala (Burr, 

2003). I och med sociala medier har dessa sociala konstruktioner börjar tänja på gränserna och 

det är okej att välja att vara annorlunda. Som individ kommer vi ständigt möta hot mot den 

personliga utvecklingen och sociala medier skulle kunna vara ett hot, men även en stärkelse. 

Är en individ mer stabil och säker på sin egen identitet är risken mindre att tappa bort sig själv 

och istället hitta sig själv.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat  

Studien visade att unga kvinnors syn på sociala medier är både positiv och negativ. 

Deltagarna anser att sociala medier är bra på grund av att man kan behålla kontakt med släkt, 

vänner och skapa nya kontakter. Sociala medier anses dock negativt på grund av den 

jämförelse och påverkan som kommer från att uppdatera och kolla på flödet. Det vi har sett 

med studien är att sociala medier påverkar unga kvinnors självkänsla och självförtroende, 

både positivt och negativt. Jämförelsen var större när de var yngre och har minskat med åren. 

Idag görs en reflektion på ett sätt som det inte gjordes tidigare och de har även kommit till 

insikt med att vi alla är olika och att det är okej. När de var yngre påverkades de mer direkt, 

idag är påverkan en indirekt faktor som de kan reflektera över på ett annat sätt. Denna 

reflektion går att göra eftersom de anser sig vara mognare i sitt tankesätt idag, än vad de var 

när de var yngre. Resultatet visar att de inte skulle välja bort sociala medier om de fick frågan. 

 

De intervjuade personerna diskuterade att kroppsidealet som finns i Sverige idag har varit 

liknande under hela deras uppväxt. Det smala kroppsidealet har dominerat och ansetts som 

något eftersträvansvärt. Samhället har på olika sätt varit en del av att skapa detta ideal med 

bland annat modeller, reklam och skyltdockor. Kroppsideal kan variera precis som trender för 

till exempel kläder och smink. Det kan även se olika ut beroende på kultur, land och tidsepok. 

Det diskuterades om att kroppsideal inte är något som är fast och bestående, utan något som 

kan förändras. Alla deltagare är överens om att påverkan av sociala medier har att göra med 

mognad och självförtroende. Ju äldre de blivit desto mindre har de påverkats negativt och bry 

sig om att ha ”perfekta” bilder, med mycket likes och kommentarer och så vidare. Genom alla 

fokusgruppintervjuer var en central del bekräftelsebehovet intervjupersonerna hade när det 

kommer till sociala medier. Majoriteten kände ett stort bekräftelsebehov vid användandet av 

sociala medier. Det framkom att antalet likes och kommentarer man får när man publicerar en 

bild kan påverka ens välmående både positivt och negativt. Får man det antalet likes man 

själv anser mycket i förhållande till sina sociala medier, kan positiva känslor i form av att man 
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duger och är lyckad uppkomma. Negativa känslor kan vara otillräcklighet, ångest och en 

känsla av att inte duga, dessa uppstår om man inte får tillräckligt med många likes. 
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6. Diskussion  

Nedan presenterar vi resultatdiskussion, metoddiskussion och vidare forskning. I 

resultatdiskussionen kopplas resultatet till studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte 

var att få en fördjupad förståelse om unga kvinnor kan uppleva att deras självförtroende och 

syn på kroppsideal påverkas av sociala medier. Studien har kommit fram till att unga kvinnor 

upplever att deras självförtroende och syn på kroppsideal påverkas av sociala medier. I 

metoddiskussionen diskuteras metodens för- och nackdelar samt genomförandet av studiens 

trovärdighet utifrån valet av kvalitativ metod. I vidare forskning diskuterar vi forskning som 

vårt arbete visat intressant att fortsätta studera om.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Vår studie har varit kvalitativ, där vi har haft tre olika fokusgruppsintervjuer som varit cirka 

en timme långa var. I varje grupp har det varit två till fyra personer. Vi ansåg att fokusgrupper 

var ett bra sätt att få svar på våra frågeställningar, eftersom det kan vara ett ämne som är lätt 

att diskutera med andra. Vi ville även inte ha för stora grupper då vi ville att alla individer 

skulle kunna få tillfälle att delta i diskussionen. Med för stora grupper är risken att alla inte 

hinner komma till tals och att de kanske inte vågar säga vad de tycker eller tänker. Det kan bli 

lätt att de hänger på vad de andra säger för att inte sticka ut ur gruppen. Med mindre grupper 

var chansen större att de vågade ta mer plats och diskutera fritt sina tankar och åsikter. Vi fick 

inte ihop antalet intervjupersoner som vi från början hade tänkt att använda oss utav. Detta för 

att det var kort varsel och många var upptagna. Vi hade från början bestämt träff med en till 

fokusgrupp. Dock blev detta inställt i sista minuten av en av intervjupersonerna. Vi valde då 

att se över vårt insamlade material och upplevde en mättnad av tidigare fokusgrupper. Då blev 

inte den sista fokusgruppen ombokad, utan vi valde att avboka den på grund av tidsbrist. Vår 

erfarenhet efter intervjuerna var dock att det inte var någon större skillnad på våra grupper 

med olika antal personer. Alla grupper diskuterade fördjupat kring ämnet och reflekterade om 

sociala mediers påverkan. Vi fick ut lika mycket information från alla grupper och anser att 

våra frågeställningar blivit besvarade. Genom semistrukturerade frågor i fokusgrupperna 

kunde vi ställa frågor som vi ville ha svar på, men även ställa följdfrågor åt deltagarna om vi 

kom in på något intressant sidospår. Vi hade valt ut fyra passande teman för att få svar på våra 

frågeställningar och vi märkte att dessa teman gick hand i hand och går ihop väldigt mycket 

med varandra. Vissa av diskussionerna i grupperna blev svåra att välja ut vilket tema de 

passade bäst i. Till exempel ansåg vi att bland annat kroppsideal, självförtroende/självkänsla 
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är ämnen som berör varandra. Vi försökte att se konversationerna ur ett helhetsperspektiv och 

valde de teman som de berörde mest. 

 

Deltagarna i studien var unga kvinnor som studerar på universitet. Vi valde detta för att på 

universitet finns det unga kvinnor i 20-25 års ålder som var vår målgrupp. Det är även positivt 

att de studerar på universitet eftersom de då förmodligen blivit vana vid att analysera och 

reflektera över sig själva och andra i sin omgivning. Något som kunde vara negativt med 

fokusgrupper och att vi är två stycken som har intervjuat och lett diskussionerna, kan vara att 

alla inte vågade vara helt ärliga. Det kan vara så att vissa har hållit med andra, för att de inte 

vågade sticka ut ur gruppens åsikt. Vi ansåg att det var positivt att ta unga kvinnor i ungefär 

samma ålder, då deras tankar och reflektioner kunde vara rätt lika. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Vad har unga kvinnor för syn på sociala medier?  

Vi har både sett likheter och olikheter i det deltagarna har sagt under våra fokusgrupper. Alla 

grupper utgick direkt från Instagram som social media för det var den appen som majoriteten 

använde mest. Vi har sett att unga kvinnor bryr sig om vad andra tycker i form av likes och 

kommentarer under bilderna, då majoriteten i grupperna svarade att de aldrig skulle lägga upp 

en ”ful” bild. Det är känsligare att lägga upp en selfie än en naturbild eftersom man inte vill 

ha negativ respons när det kommer till en bild på sig själv. Vi tror att bekräftelsebehovet är 

större när man publicerar en bild på sig själv än på något annat. De flesta som deltog i studien 

svarar att tankesättet med bekräftelsebehov är skrämmande men att det alltid finns där. Vi tror 

att man blir mer påverkad än det som framkommer i studien. De kanske inte vågade vara helt 

öppna med vad de tycker och hur de tror att sociala medier påverkar dem. Det kan vara ett 

känsligt ämne för vissa om de har negativa erfarenheter. Eftersom den här diskussionen inte är 

en vardaglig diskussion så har de dock inte reflekterat över detta tidigare. Det framkommer i 

studien att majoriteten av kvinnorna anser sig skulle må bättre utan sociala medier men att de 

inte skulle välja bort det. Detta tror vi kan ha att göra med samhällets konstruktion, att de 

flesta regelbundet använder sociala medier samt vanan av att ständigt vara uppkopplad. 

Vidare anser vi att detta skulle kunna leda till utanförskap och otillräcklighetskänslor om man 

väljer bort sociala medier från dagens samhälle.  
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6.2.2 Hur har sociala medier påverkat unga kvinnors självkänsla och 

självförtroende? 

Studien visar att sociala medier har påverkat unga kvinnors självkänsla och självförtroende. 

Deltagarna i studien svarar att de någon gång blivit påverkade av bilder som syns på sociala 

medier, främst på Instagram och där kan de ta åt sig på ett negativt sätt. Genom studien kom 

vi fram till att kvinnorna gjorde en större jämförelse med andra individer när de var yngre än 

vad de gör idag. Vi såg en koppling genom alla fokusgruppintervjuer att det har att göra med 

mognad och självförtroende, när det kommer till hur påverkad man blir av sociala medier. När 

man var yngre gjordes en negativ jämförelse i större utsträckning än vad det görs idag. Vi tror 

att det beror på att reflektionsförmågan ökar ju äldre vi blir, då vi börjar inse att alla har olika 

förutsättningar i livet. Detta kan bero på att när man var yngre var det viktigare att passa in i 

mängden och inte sticka ut för mycket. Idag är det inte en lika viktig faktor, för sociala medier 

har skapat flera olika kroppsideal och visat att det finns många olika sätt att vara på. Förr 

kunde man bara se folk i sin närmsta omgivning och jämföra sig med dem. Genom sociala 

medier kan man nu även jämföra sig med folk som bor på andra platser och detta har visat att 

det finns många olika sätt att se ut och vara på. Vissa av intervjupersonerna beskriver att de 

kan bli inspirerade av andra individer på sociala medier. Vi tror att influencers har en 

betydelse för hur de intervjuade ser på deras självkänsla och självförtroende. I uppsvinget 

med influencers var det förmodligen spännande att följa alla konton som snabbt blev 

populära. Med tiden tror vi att de intervjuade upplevde en uppkopplingshets och kände press 

över att inte leva upp till influencers standard. Då började nog reflektionen över sitt eget 

välmående och man började avfölja konton som gav dem en negativ känsla och valde att följa 

endast de som de känner att de får ut något positivt av. 

 

6.2.3 Vad har unga kvinnor för syn på kroppsideal idag? 

Vi ser ett samband mellan de olika grupperna när det kommer till hur deras syn på 

kroppsideal ser ut. De flesta anser att kroppsidealet som många fortfarande strävar efter är 

smal, men även hälsosam. Kroppsidealet går längre bak i tiden än vad sociala medier gör, så 

samhället har en stor påverkan på hur kroppsidealet är. Varje dag ser vi skyltdockor, leksaker, 

reklam och tidningar där kvinnorna är smala och har “timglas-kroppen”. Utan att reflektera 

över det särskilt mycket, blir vi förmodligen påverkade av detta varje dag. Redan från när vi 

var små har vi blivit tillsagda att inte äta för mycket, träna och röra på oss och att det inte är 

fint att vara överviktig. Vi tror att detta leder till en ständig strävan efter att passa in i 
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samhällets kroppsideal, som för kvinnor är att vara smal. I och med sociala medier har 

kroppsidealet börjat ändras då vi får se hur andra kroppsideal i världen ser ut. Vi anser att det 

är bra att individer runt om i världen har ett gemensamt socialt nätverk vi alla kan vara 

samlade på. Detta för att kunna lägga ut bilder på sig själva och andra och visa att det är okej 

att vara sig själv. Vi tror att acceptansen de senaste åren har blivit större gentemot överviktiga 

kroppar. Dock har inte sociala medier varierat sig och visat upp lika många för magra och 

underviktiga kroppar. Detta har förmodligen lett till att den kroppsbyggnaden inte blivit lika 

accepterad samt vanlig att prata om i samhället och på sociala medier.  

 

6.2.4 Hur ser unga kvinnor på sociala mediers påverkan över tid?  

Resultatet har visat att deltagarna anser att sociala medier både påverkat dem på ett positivt 

och ett negativt sätt. De intervjuade påverkas av sociala medier och bryr sig om innehållet de 

lägger upp. Vi märkte en skillnad på hur de ansåg sig påverkas och vilken ålder deltagarna 

har. De deltagare som är yngre beskrev sig påverkas mer än de som var några år äldre och 

kunde kontrollera påverkan mer. Detta var något som vi såg genom alla grupperna, att åldern 

spelar en stor roll när det kommer till jämförelse, påverkan och hur mycket man bryr sig om 

likes, kommentarer och vad andra tycker om en. De som var yngre i grupperna påpekade att 

likes och kommentarer är viktigt och att de till och med kan må dåligt om de inte fått den 

responsen på en upplagd bild som förväntas. Medan de lite äldre hade en mer avslappnad syn 

på denna fråga. Under studien har vi sett att ålder och mognad har en stor betydelse när det 

kommer till hur unga kvinnor ser på sitt kroppsideal och självförtroende. Det framkommer av 

resultatet att unga kvinnor påverkas av sociala medier när det kommer till deras syn på 

kroppsideal och sin egen kropp. Av intervjupersonerna nämner att de påverkas eller har 

påverkats av att se kroppsrelaterade bilder på nätet. Några av deltagarna blir förvånande över 

att de känner på det här sättet när det kommer till påverkan av sociala medier. De flesta tyckte 

att dessa tankar och känslor som vi reflekterat över under intervjuerna är skrämmande. Detta 

är inget man vanligtvis diskuterar i vardagen så medvetenheten som uppstår kring ämnet blir 

påtaglig under fokusgruppernas gång. Vi har kommit fram till att det finns en viss 

medvetenhet men en större omedvetenhet kring hur unga kvinnor påverkas och vilka känslor 

som uppkommer vid användande av sociala medier.  
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6.3 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att se hur dagens ungdomar som har växt upp 

med sociala medier har blivit påverkade och om det är någon skillnad för dem. Våra 

intervjupersoner sa att det var under tonåren de blev som mest påverkade, men då av 

samhället istället för sociala medier. Idag när sociala medier är väldigt populärt bland de 

yngre, vore det intressant vidare forskning för att se om det finns någon skillnad på hur och 

om de blir påverkade. Då studien visar på att unga kvinnor blir påverkade på ett både positivt 

och negativt sätt vore det intressant att studera vidare på vilka strategier som kan användas för 

att minska skadan sociala medier gör. Hur kan vi skydda unga som fortfarande skapar sin 

identitet från att bli påverkade på ett negativt sätt?  

 

Vår studie visade att unga kvinnor blir påverkade av sociala medier och att influencers har en 

stor betydelse. Något som vore intressant vidare forskning att studera om är hur influencers 

upplever att de hanterar de ansvar som de får. Det är oftast yngre individer, som blir 

påverkade av andra och följer unga influencers kan det leda till en stor påverkan. Hur hanterar 

influencers de ansvar som de bär gentemot andra individer? 

 

Idag är det allt mer okej att vara tjock. Det finns tjocka influencers som visar att alla är fina 

som de är. Influencers öppnar upp för större variation av kroppar som leder till att många 

människor påverkas och själva känner att de duger oavsett storlek. De som fortfarande inte är 

okej i dagens samhälle är att vara för smal. Det anses fel av en smal tjej att klaga på hennes 

smalhet, när det är något som är eftersträvansvärt. Vem försvarar dessa kvinnor? Hur ska 

samhället inkludera de smala kvinnorna och stötta dem?  
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8. Bilaga 1 

Förfrågan om att delta i en studie om sociala mediers påverkan på kroppsideal. 

Idag har sociala medier blivit en stor del av unga kvinnors liv. Vår tanke är att ta reda på hur 

sociala medier påverkar unga kvinnors syn på kroppsideal. Syftet med studien är att få en 

fördjupad förståelse för hur kvinnor upplever att deras kroppsideal påverkas av sociala 

medier. Studien kommer att genomföras i Östersund med unga kvinnor i åldern 20-25 år.  

 

Studien är ett självständigt arbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till 

Socionom vid Mittuniversitetet i Östersund. Studien kommer att genomföras genom intervjuer 

under v.48-49, 2018. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av sociala 

mediers påverkan på kroppsideal. Intervjun beräknas ta cirka 60 minuter. Det är viktigt att 

intervjun sker i ostörd miljö, på en tid och plats som vi bestämmer. Intervjun kommer att 

spelas in och skrivas ut i text.  

 

Den information som Du lämnar kommer att behandlas med sekretess och förvaras inlåst så 

att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så 

att ingen individ kan identifieras. Arbetet kommer att presenteras i form av en muntlig 

presentation till andra studerande samt till socionomer (gäller socionomprogrammet) samt i 

form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i 

en databas vid Mittuniversitetet i Östersund. Inspelningarna och de utskrivna intervjuerna 

kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta del av 

examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering. Vi frågar därför om du kan tänka dig att delta i denna studie och om du vill, 

tillsammans med en eller två av dina tjejkompisar. Vill du/ni vara med så hör av er till någon 

av oss. Ansvariga för studien är Caroline Danziger & Freja Litzén, samt Birgitta Forsberg 

som är handledare och universitetsadjunkt. Har du frågor om studien är du välkommen att 

höra av dig till någon av oss. 

 

Caroline Danziger 

caroline.danziger@hotmail.com 

0707211885     Birgitta Forsberg 

Freja Litzén      Adjunkt 

freja.litzen@hotmail.com   birgitta.forsberg@miun.se 

0736101676     010-142 85 82 
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8.1 Bilaga 2 

Frågor till intervjuerna 

 

Skriftligt  

Ålder: ______________________________________________ 

Jag går program/ämne: _______________________________ 

 

Hur mycket använder ni sociala medier per dag?  

0-2 timmar    〇 

2-4 timmar    〇 

4-6 timmar   〇 

6 →    〇 

 

Vilka appar gällande sociala medier använder du mest?  

Instagram   〇 

Facebook/messenger  〇 

Snapchat    〇 

Twitter    〇 

Youtube    〇 

Bloggar    〇 

Tumblr   〇 

Jodel    〇 

Skype/What’s app  〇 

Annan   〇 

 

Anser ni att sociala medier kan påverka era kroppsideal?  
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Ja    〇 

Nej    〇 

Vet ej    〇 

 

Muntliga frågor  

- Sociala medier och forum sägs ha blivit stort och betydande, hur tror ni det kommer sig? 

- Jämför ni er med andra användare och med det ni ser på sociala medier? jämför nu er isf 

med folk ni känner eller med andra?  

- När ni är ute på sociala medier och ser andra, vad fokuserar/ser ni på då? 

- Hur ser du att sociala medier har påverkat din självkänsla och ditt självförtroende? På vilket 

sätt? 

- Hur ser idealkroppen ut för dig? Hur har ni skapat den idealbilden? Från var? 

- Vad tror ni andras syn på kroppsideal byggs upp av? 

- Ge exempel på vad du postar på sociala medier? Varför postar du just det? 

 

Extra frågor:  

- Tidigare forskning tar upp att många unga kvinnor blir påverkade av sociala medier om hur 

kroppen ska se ut och hur man bör vara. Tror ni att detta kan stämma?  

- Tror ni att dagens samhälle med sociala medier har gjort en stor förändring på hur länge barn 

är barn? (T.ex. förr spelade vi fotboll och kull, idag går folk runt med smartphones.)  

- Blir ni påverkade av influencers? Varför? Varför inte? På vilket sätt?  

- Hur tänker ni när ni lägger upp selfies? Vilka väljer ni och hur går tankarna när ni ska 

publicera en selfie?  

- Är det viktigt för er att visa en “perfekt” sida på sociala medier? - använder ni filter på bilder 

och isf varför? 

- Sociala medier är ju som en virtuell värld, hur tror ni att en individ som inte har tillgång till 

sociala medier i vårt samhälle känner?  

- Tror ni att sociala medier gör oss olyckliga eller lyckliga egentligen?  

- Känner ni att sociala medier tar upp för mycket av er tid? Varför? Varför inte? På vilket 

sätt?  

- Blir något annat som är viktigt, lidande och pausats för sociala medier har tagit mer tid än 

vad som var tänkt från början?  

- Tror ni att det har blivit någon skillnad på sociala medier och på kvinnor efter “#MeToo ? 

- Är det något som ni vill säga som vi inte har pratat om idag? 

 

 


