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Abstract 
 

Author(s): Emelie Persson & Johanna Nord 

Title: “It affects one hundred percent”. A qualitative study regarding Instagram´s affect on 

secondary school student´s body image 

Supervisor: Lars B. Ohlsson 

Assessor: Rikard O. Eriksson 

 

Social media´s position in our everyday life is expanding. Instagram is one of the most 

common used social networking sites in Sweden and amongst secondary school students the 

quantity of users is high. The aim of this study was therefore to examine how the use of 

Instagram affects the body image of secondary school students. The method chosen for this 

study was qualitative interviews with ten secondary school students from two municipalities 

in the province of Skåne. In analysing our results we applied two theories: the theory of social 

comparison and gender theory. From these theories three concepts were chosen: upward 

comparison, downward comparison and gender role. We found in our studies that comparison 

with others on Instagram is common, specially amongst the women, which affects the body 

image when the person comparing themselves feels that what they see is unattainable. 

Comparison with the ideal is common, which was found being physically fit for both the men 

and the women. The ideal was synonym with what is called fitspiration - images of physically 

fit men and women that works as an inspiration for a healthy lifestyle. Fitspiration affects 

body image in a positive direction by being inspirational. Simultaneously could fitspiration 

have a negative impact on body image, hence leading to negative statements concerning one´s 

body and body image. Mostly women´s body image was affected after being exposed to 

pictures of fitspiration. In conclusion, pictures that was selfcompassion - encouraging to self-

love, had an entirely positive affect on both men and women´s body image.   

 

Keywords: body image, Instagram, social comparison, ideal, fitspiration, selfcompassion. 
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Förord 

I dagens teknologiska samhälle kommer vi i kontakt med sociala medier som Instagram varje 

dag. Bilder på Instagram delas flitigt och diskuteras med vänner och familj. Då Instagram tar 

upp en stor del av vår vardag väcktes intresset för att undersöka hur vi egentligen blir 

påverkade av vår användning. Då innehållet på Instagram består av bilder där utseende ofta 

betonas bestämde vi oss för att begränsa oss genom att undersöka vilka konsekvenser 

användningen av Instagram får på kroppsbild. Vad vi gjorde och det vi kom fram till kan ni ta 

del av om ni bläddrar (eller scrollar) vidare. 

 

Vi vill tacka våra respondenter för deras deltagande i vår studie och även vår handledare, Lars 

B. Ohlsson - utan er hade denna uppsatsen inte varit möjlig att genomföra! 

 

Trevlig läsning! 

 

Emelie Persson & Johanna Nord 

  



4 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................................................................. 6 
1.1Problemformulering .................................................................................................................... 6 
1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 7 
1.3 Frågeställningar .......................................................................................................................... 7 
1.4 Arbetsfördelning ......................................................................................................................... 7 

2 Kunskapsläge ...................................................................................................................................... 8 
2.1 Sökprocess ................................................................................................................................... 8 
2.2 Vad är kroppsbild och vad är Instagram? ............................................................................... 8 
2.3 Allmänt om social jämförelse ..................................................................................................... 9 
2.4 Konsekvenser av social jämförelse ............................................................................................ 9 
2.5 Fitspiration, selfcompassion och olika typer av ideal ............................................................ 10 

3 Teori ................................................................................................................................................... 12 
3.1 Teori om social jämförelse och begreppen uppåtjämförelse och nedåtjämförelse ............. 12 
3.2 Genusteori och begreppet könsroll .......................................................................................... 13 

4 Metod ................................................................................................................................................. 14 
4.1 Val av metod .............................................................................................................................. 14 
4.2 Urval ........................................................................................................................................... 15 
4.3 Empiri ........................................................................................................................................ 15 
4.4 Respondenterna ......................................................................................................................... 16 
4.5 Tillförlitlighet ............................................................................................................................ 17 

4.5.1 Trovärdighet ...................................................................................................................... 17 
4.5.2 Överförbarhet .................................................................................................................... 18 
4.5.3 Pålitlighet ............................................................................................................................ 18 
4.5.4 Möjligheten att styrka och konfirmera ............................................................................ 18 

4.6 Analysmetod .............................................................................................................................. 19 
4.7 Etik ............................................................................................................................................. 19 

4.7.1 De forskningsetiska principerna....................................................................................... 19 
4.7.2 Gymnasieelever - en särskilt sårbar och utsatt målgrupp? ........................................... 20 

4.8 Forskarens begränsningar ....................................................................................................... 21 

5 Resultat och analys ........................................................................................................................... 21 
5.1 Jämförelse .................................................................................................................................. 21 

5.1.1 Nedåtjämförelser, den naturliga jämförelsen? ............................................................... 22 
5.1.2 Uppåtjämförelse och behovet av likhet ............................................................................ 22 

5.2 Ideal ............................................................................................................................................ 25 
5.2.1 Hur ser en perfekt kvinna ut och hur ser en perfekt man ut i respondenternas ögon 25 
5.2.2 Snäva krav på idealen ....................................................................................................... 27 
5.2.3 Kritik mot idealen .............................................................................................................. 28 
5.2.4 Önskvärt ideal? .................................................................................................................. 30 

5.3 Kroppsbild ................................................................................................................................. 30 
5.3.1 Respondenternas kroppsbild ............................................................................................ 31 
5.3.2 Kroppsbild och mående .................................................................................................... 32 
5.3.3 Jämförelse på Instagram och dennes påverkan på kroppsbild ..................................... 33 
5.3.4 Skillnad mellan kvinnor och män gällande påverkan på kroppsbild ........................... 34 
5.3.5 Fitspirations påverkan på kroppsbild.............................................................................. 35 
5.3.6 Selfcompassions påverkan på kroppsbild........................................................................ 38 

5.4 Sammanfattning av slutsatser .................................................................................................. 39 

6 Sammanfattande diskussion ............................................................................................................ 40 



5 
 

Källförteckning .................................................................................................................................... 42 

Bilagor .................................................................................................................................................. 45 
Bilaga 1 ............................................................................................................................................. 45 
Bilaga 2 ............................................................................................................................................. 46 
Bilaga 3 ............................................................................................................................................. 48 

 

  



6 
 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
I dagens moderna samhälle får sociala medier en allt mer framträdande roll i människors 

vardag. Enligt en rapport författad av Pamela Davidsson, Matti Palm och Åsa Melin Mandre 

(2018, s. 48f) använder 83 % av Sveriges befolkning sociala medier, varav 63 % använder 

sociala medier dagligen. En av de sociala medier som används mest i dagens samhälle är 

Instagram (ibid). I åldersgruppen 16-25 år är det 73% som använder Instagram dagligen (ibid, 

s. 50). Instagram är en bildbaserad plattform och bilderna som fyller en användares flöde kan 

bestå av vad som helst - kompisar, kändisar, bilder på vältränade personer (fitspiration), bilder 

med positiva budskap om sin kropp och kroppsbild (self compassion) och så vidare.  

 

Forskning visar att man jämför sig med andra och enligt Jasmine Fardouly, Rebecca T. Pinkus 

och Lenny R. Vartanian (2017, s. 36) har det blivit särskilt vanligt med jämförelse på sociala 

medier. Erin J. Strahan et al. (2006, s. 212ff) menar att det naturliga för män och kvinnor är 

att jämföra sig med de som kan betraktas som jämlika med en själv, men avvikelser från detta 

förekommer. Forskning har också visat att jämförelse på sociala medier kan resultera i en 

försämrad kroppsbild (C. Blair Burnette, Melissa A. Kwitowsky & Suzanne E. Mazzeo, 2017, 

s. 121). Strahan et al. (2006, s. 211f) hävdar att kvinnor i stor utsträckning är missnöjda med 

sina kroppar. Försämrad kroppsbild är ett växande problem även hos män (Rachel Galioto & 

Janis H. Crowther, 2013, s. 566). Problemet förstärks bland annat genom fitspirationbilder på 

Instagram. Det bevisas i en studie av Stephanie Easton et al. (2018) där en koppling mellan 

fitspiration och försämrad kroppsbild konstaterats1. Faktorer på Instagram kan även verka 

främjande för en positiv kroppsbild. Amy Slater, Neesha Varsani och Phillippa C. Diedrichs 

(2017, s. 91f) belyser exempelvis hur bilder gällande selfcompassion kan bidra till större 

tillfredställelse med sin kropp. Trots de positiva effekterna som selfcompassion tillför är det 

överhängande negativa faktorer med den exponering för bilder som Instagram möjliggör. Det 

finns en tydlig koppling mellan användning av Instagram och en försämrad kroppsbild.  

 

Utifrån ovanstående forskning är det relevant att undersöka hur användning av Instagram 

påverkar gymnasieelevers kroppsbild. Få studier är genomförda i Sverige och kan inte antas 

uppvisas samma resultat som i andra länder. Det gör studier om kroppsbild kopplat till 

Instagram viktiga att genomföra i Sverige. Valet att studera Instagram gjordes utifrån att det 

                                                      
1 Saknas paginering. 
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är en av de sociala medier som används mest i Sverige samt att nästan 75% i målgruppen som 

vi vill undersöka använder Instagram dagligen. Forskning från USA uppvisar en stark 

koppling mellan användning av sociala medier och depression (Liu yi Lin et al., 2016, s. 327). 

Att se vad svenska ungdomar beskriver som perfekta liv i sina flöden på Instagram leder till 

känslor av misslyckande och sämre mående (MIND, 2018, s. 26f). När idealen som 

porträtteras på Instagram blir svåra att nå ökar risken för ätstörningar och tvångsmässig 

träning (Easton et al., 2018).  

 

Depression, sämre mående och ätstörningar är bara några av de sociala problem som 

användning av sociala medier kan leda till och flera av dessa kan kopplas till Instagram och 

påverkan på självbild. Genom en ökad förståelse av hur användningen av Instagram påverkar 

gymnasieelevers kroppsbild, kan socionomer arbeta förebyggande för att motverka de 

problem som kan uppstå. Att veta mer om Instagrams påverkan på gymnasieelevers självbild 

blir viktigare och viktigare för socionomers arbete.   

 

1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur användningen av Instagram påverkar kroppsbilden 

hos några gymnasieelever från två kommuner i Skåne. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Jämför gymnasieelever sig med andra på Instagram - om ja, vilka konsekvenser får 

jämförelse på Instagram för deras kroppsbild? 

• Hur upplever gymnasieelever ideal på Instagram och hur påverkar ideal deras 

kroppsbild? 

• Hur påverkar fitspiration och selfcompassion på Instagram gymnasieelevers 

kroppsbild? 

 

1.4 Arbetsfördelning 
På grund av att vi är två studenter har en arbetsfördelning gjorts. Problemformulering, syfte 

och frågeställningar formulerade vi tillsammans efter att var för sig ha läst vetenskapliga 

artiklar och rapporter relaterade till ämnet som vi ville undersöka. Efter att tillsammans ha 

formulerat rubriker i kunskapsläget skrev vi in de artiklar som vi själva hade hittat under de 

rubriker som passade. Intervjuguide formulerades tillsammans samt utförandet av 

testintervjun. Intervjuerna delades upp utifrån var respondenterna bodde vilket resulterade i 
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att Emelie gjorde fyra intervjuer och Johanna sex intervjuer. Vi transkriberade fem intervjuer 

var. Alla steg i kodningsarbetet genomfördes tillsammans. Efter att ha resonerat kring 

passande teorier skrev Emelie om teori om social jämförelse och Johanna om genusteori. I 

metoddelen skrev Emelie avsnitten tillförlitlighet, förförståelse och analysmetod och Johanna 

skrev avsnitten val av metod, urval, empiri och etik. I analysen skrev Emelie avsnittet om 

jämförelse och Johanna avsnitten om ideal och kroppsbild. Emelie skrev avsnitten 

sammanfattning av slutsatser och diskussion. Under hela processen har vi genomgående läst 

och korrigerat texten tillsammans, både de delar som vi har skrivit var för sig och de delar 

som skrivits tillsammans, för att säkerställa en samstämmig text. 

2 Kunskapsläge 

2.1 Sökprocess 
Vid inhämtning av nedanstående information användes huvudsakligen LUBsearch. Sökord 

som exempelvis: social media, self image, social comparison, fitspiration, adolescents och 

Instagram användes i olika kombinationer för att hitta artiklar relevanta för problemet som 

ska undersökas. Rapporten utgiven av MIND hittades genom att söka på “sociala medier och 

psykisk ohälsa rapport” på Google. Få svenska studier hittades, men de som hittades 

kompletterar väl studierna från andra västerländska länder.  

 

2.2 Vad är kroppsbild och vad är Instagram? 
I artikeln How do you define body image? Exploring conceptual gaps in understandings of 

body image at an exercise facility skriven av K. Alysse Bailey, Kimberley L. Gammage och 

Cathy van Ingen (2017, s. 69) definieras kroppsbild som bilden som vi skapar av vår egen 

kropp. Definitionen blir komplex eftersom det omfattar kroppsrelaterade självuppfattningar 

och självbeteenden, inklusive tankar, övertygelser, känslor och beteenden (ibid). Artikeln 

belyser även några studier där resultatet visade att deltagarna tenderade att fokusera på 

utseende, muskulatur eller vikt i deras implicita definitioner av kroppsbild (ibid, s. 70).  

 

Instagram är en app som används för att dela bilder och videoklipp med följare via ett konto. 

På Instagram kan man följa olika personer som exempelvis vänner och kändisar och 

kommentera bilder och inlägg som de väljer att dela med sig av (Instagram, 2019). 
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2.3 Allmänt om social jämförelse 
Fardouly, Pinkus och Vartanian (2017, s. 31) presenterar i artikeln The impact of appearance 

comparisons made through social media, traditional media, and in person in women’s 

everyday lives begreppet social jämförelse. Det finns två typer av social jämförelse, uppåt- 

och nedåtjämförelse. Uppåtjämförelse innebär en jämförelse med personer som betraktas som 

överordnade och nedåtjämförelse är jämförelser med personer som anses vara underordnade. 

Jämförelser som är uppåt leder oftast till negativa känslor hos personen som gör jämförelsen 

medan jämförelser som är nedåt brukar resultera i positiva känslor (ibid). Därtill presenterar 

Emily Weinstein (2017, s. 397) i artikeln Adolescents' differential responses to social media 

browsing: Exploring causes and consequences for intervention, att jämförelser som är uppåt 

även kan leda till positiva känslor i de fall där resultatet ses som uppnåeligt.  

 

I artikeln Comparing to perfection: How cultural norms for appearance affect social 

comparisons and self-image skriver Strahan et al. (2006, s. 212f) att det naturliga för 

människan är att göra nedåtjämförelser då det har en stärkande effekt samt att jämföra sig 

med personer som kan betraktas som jämlikar då de anses vara relevanta. Personer som inte 

ses som jämlika är irrelevanta och jämförelser med dessa undviks (ibid). Detta stärks av 

Mariska Kleemans et al. (2016, s. 94) som i artikeln Picture Perfect: The Direct Effect of 

Manipulated Instagram Photos on Body Image in Adolescent Girls kom fram till att när en 

person uppfattar andra som jämlikar är det mer sannolikt att man påverkas av dem. Samtidigt 

har forskning visat att kvinnor avviker på dessa punkter och tenderar att göra 

uppåtjämförelser samt jämför sig med personer som vanligtvis skulle betraktas som 

irrelevanta (Strahan et al., 2006, s. 214). 

 

2.4 Konsekvenser av social jämförelse 
Strahan et al. (2006, s. 215) kom i deras studie fram till att kvinnorna gjorde betydligt fler 

uppåtjämförelser än nedåtjämförelser, vilket resulterade i negativa uttalanden om sin kropp 

och sitt utseende. Samma fenomen upptäckte Fardouly, Pinkus och Vartanian (2017, s. 36) 

som skriver att det vanligaste jämförelsesättet för kvinnor var uppåtjämförelse och att sociala 

medier har blivit den plattform som kvinnor jämför sig mest på idag. Av Strahan et al. (2006, 

s. 215ff) resultat framgick det även att kvinnorna jämförde sig i mycket större utsträckning än 

män med modeller, kändisar och främlingar. Män jämförde sig med i huvudsak professionella 

atleter, med skillnaden att de flesta jämförelserna var nedåt. Att jämförelserna i huvudsak var 

nedåt resulterade i fler positiva uttalanden om sin kropp och sitt utseende från männen (ibid).  
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Cody L. Hobza et al. (2007, s. 164) skriver i artikeln What About Men? Social Comparison 

and the Effects of Media Images on Body and Self-Esteem att män som fick se bilder av andra 

män vars kroppar matchar idealet uppvisade missnöje med sina kroppar. Detta tyder på att 

porträtteringen i medier starkt påverkar mäns syn på sin kropp (ibid, s. 167). Detta stärks av 

Galioto och Crowther (2013, s. 571) som i sin studie, som presenteras i artikeln The effects of 

exposure to slender and muscular images on male body dissatisfaction, har kommit fram till 

att exponering för bilder på både muskulösa och slanka män ledde till ökat missnöje med sin 

egen kropp. Utöver detta var män som redan innan var mer missnöjda med sina kroppar 

känsligare för exponeringen av bilder i medier och påverkades lättare eftersom de tenderar att 

jämföra sig mer med andra, vilket leder till ännu större missnöje (ibid, s. 572). 

 

I en studie presenterad av Burnette, Kwitowsky och Mazzeo (2017, s. 122) i artikeln “I don’t 

need people to tell me I’m pretty on social media:” A qualitative study of social media and 

body image in early adolescent girls framgår det att unga kvinnor jämförde sig både med 

jämlikar och kändisar på sociala medier, främst på Instagram. Efter jämförelse på sociala 

medier var det många som delgav att de kände sig missnöjda med sitt utseende och sin 

attraktivitet (ibid, s. 121). 

 

2.5 Fitspiration, selfcompassion och olika typer av ideal 
I dagens samhälle är utseende och ideal viktigt. I rapporten Unga mår allt sämre - eller? 

Kunskapsöversikt om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018 producerad av MIND i samarbete 

med Högskolan i Gävle och Länsförsäkringar (2018, s. 27) framgår det att många ungdomar 

uttryckte att ju mer de kollar på sociala medier, desto sämre självkänsla får dem och nästan 50 

% av kvinnorna uppgav att sociala medier bidrar till missnöje med deras kroppar (ibid).  

 

Strahan et al. (2006, s. 211f) hävdar att forskning visar att en stor del av världens kvinnor 

känner sig missnöjda med sina kroppar och att kvinnor i större utsträckning än män är 

missnöjda med sitt utseende. En förklaring till detta är att den kategori som kvinnor förväntas 

passa in i för att betraktas som attraktiva är väldigt begränsad, medan män kan se ut på många 

olika sätt och ändå betraktas vara attraktiva (Strahan et al., 2006, s. 211f). Män är generellt 

mer nöjda med sina kroppar än kvinnor (ibid, s. 218). Trots det är män idag missnöjda med 

sitt utseende i större utsträckning än förr, vilket gör det till ett växande problem även hos män 

(Galioto & Crowther, 2013, s. 566).   



11 
 

 

Manligt ideal diskuteras av Galioto och Crowther (2013, s. 566) som skriver att den största 

oron för män är deras nivå av muskler. Att vara slimmad, muskulös och lång är det ideal för 

män som porträtteras i media (ibid). Män internaliserar inte idealen som presenteras i media i 

samma utsträckning som kvinnor, men de män som gör det påverkas genom att de blir 

missnöjda med sina kroppar och sitt utseende (ibid, s. 567). Det kvinnliga idealet har de 

senaste åren gått från att vara smal till att bli mer vältränad, men idealet att vara smal lever 

fortfarande kvar hos många kvinnor. Båda dessa ideal framställs i sociala medier och 

internaliseras hos kvinnor oavsett ålder, vilket leder till missnöje med sin kropp (Burnette, 

Kwitowski & Mazzeo, 2017, s. 114). 

 

Kristina Holmqvist och Ann Frisén (2012, s. 392) skriver i artikeln “I bet they aren’t that 

perfect in reality:” Appearance ideals viewed from the perspective of adolescents with a 

positive body image om svenska ungdomars åsikter om ideal på sociala medier. De skriver att 

kvinnor är mer benägna än män att utförligt diskutera och kritisera ideal rörande utseende, då 

kvinnor menade på att det kvinnliga idealet ofta är mer orealistiskt och onaturligt jämfört med 

det manliga idealet. Varken män eller kvinnor ansåg att idealen var önskvärda för dem. Trots 

detta visade de tecken på att ha internaliserat idealen exempelvis genom att de, när de blev 

ombedda att beskriva en snygg person, beskrev personer vars utseende stämde överens med 

idealen (ibid). 

 

Fitspiration och selfcompassion är viktiga begrepp när det kommer till ideal. Fitspiration 

beskrivs i artikeln Young People's Experiences of Viewing the Fitspiration Social 

MediaTrend: Qualitative Study av Easton et al. (2018) som en trend som har uppstått på 

sociala medier, fitspiration, där man postar om och följer “fitspirational” innehåll. Trenden 

syftar till att motivera och främja hälsosamma livsvanor, särskilt i samband med motion och 

diet. Fitspiration är en blandning av fitness och inspiration och är särskilt vanligt 

förekommande på bildbaserade sociala plattformar såsom Instagram (Easton et al., 2018).  

Slater, Varsani och Diedrichs (2017, s. 88) presenterar i #fitspo or #loveyourself? The impact 

of fitspiration and self-compassion Instagram images on women’s body image, self-

compassion, and mood begreppet selfcompassion som innebär att man ska vara snäll mot och 

uppskatta sig själv och sin kropp samt acceptera att man är mänsklig och därmed har brister. 

Selfcompassion kan enligt forskning verka skyddande mot problem med kroppsbilden och 
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leda till tillfredsställelse med sin kropp (ibid). Bilder som är selfcompassion är exempelvis 

bilder med neutral bakgrund med citat om att älska sig själv och sin kropp (ibid, s. 89). 

 

Fitspiration och self compassion påverkar kroppsbild på olika sätt. Easton et al. (2018) 

nämner att flertalet studier har visat att fitspirational-inlägg bidrar till kroppsbildsideal som är 

sexuellt objektifierande (såsom mycket slimmade kvinnor och mycket muskulösa män) och 

tenderar att betona utseende över hälsa. Även positiva egenskaper betonas i studien såsom 

personlig kontroll, engagemang, uppbyggnad av samhällsengagemang och socialt stöd. 

Studiens resultat visade på negativa faktorer gällande fitspiration, som negativa känslor mot 

den egna kroppen, bidragande faktor till ätstörning, sänkt självkänsla och kroppsbild. Slater, 

Varsani och Diedrichs (2017, s. 91f) har i sin studie kommit fram till att de kvinnor som 

tittade på bilder som var selfcompassion kände sig betydligt mer tillfreds med sina kroppar än 

de som tittade på neutrala bilder och/ eller fitspirationbilder (ibid).  

3 Teori 
De teorier som har valts ut för att analysera empirin som samlats in till denna studien är teori 

om social jämförelse samt genusteori. Ur teorierna har begreppen uppåtjämförelse och 

nedåtjämförelse valts ut ur teori om social jämförelse och könsroll ur genusteori. Dessa 

begrepp bedömde vi vara relevanta i förhållande till ämnet som undersökts. Teorin om social 

jämförelse är relevant då en av frågeställningarna som formulerats handlar om jämförelse på 

Instagram och vilka konsekvenser jämförelse får för gymnasieelevers kroppsbild. Efter 

kodning av empirin blev det tydligt att begreppen uppåtjämförelse och nedåtjämförelse var 

passande analytiska begrepp. Detta då jämförelserna som gymnasieeleverna gjorde var sådana 

typer av jämförelser. Genusteori är relevant för frågeställningarna om ideal, fitspitation och 

selfcompassions påverkan på gymnasieelevers kroppsbild. Begreppet könsroll valdes ut då vi 

under kodningen såg att det fanns tydliga förväntningar på kvinnor och män när det kommer 

till utseende, vilket gjorde begreppet relevant då förväntningarna återspeglas i kroppsbild.  

 

3.1 Teori om social jämförelse och begreppen uppåtjämförelse och 

nedåtjämförelse 
Jerry Suls och Ladd Wheeler (2012, s. 2) skriver i Handbook of Theories of Social 

Psychology: Volume 1 att det var Leon Festinger som var den första att systematiskt betrakta 

ämnet om sociala jämförelseprocesser. Festinger noterade att människor föredrog att 

utvärdera sig i förhållande till objektiva eller fysiska normer. En central aspekt i hans teori var 
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att jämförelsen var viktig för utvärderingen av åsikter och förmågor. Festinger belyste även en 

särskiljande egenskap av förmågor. Människor har ett behov av att vara bättre än andra, vilket 

resulterar i jämförelse med personer som man tror har det bättre eller är bättre än en själv. 

Denna tendens kallade han för uppåtjämförelse (ibid, s. 3).  

 

K.L Hakmiller utvidgade teorin genom att introducera idén med nedåtjämförelse (Suls & 

Wheeler, 2012, s. 6). Hakmiller menade på att det som hotar självkänslan ökar motivationen 

för att skydda eller förstärka självet och därmed uppmanas personen att göra nedåtjämförelse 

(ibid). Denna idén inspirerade Tom Wills som belyste två centrala idéer rörande 

nedåtjämförelse. Wills menade på att hotade människor (och de med låg självkänsla) är mer 

benägna att jämföra sig med andra som de betraktar som sämre än sig själva. Att jämföra sig 

med personer som är mindre lyckligt lottade ökar välbefinnandet hos personen som gör 

jämförelsen (ibid, s. 9).  

 

Festinger studerade även behovet av likhet. Han menade på att människor noggrant utvärderar 

sina förmågor och åsikter endast i jämförelse med andra personer med liknande förmågor och 

åsikter (Suls & Wheeler, 2012, s. 3). Förklaringen till varför en person jämför sig med 

likvärdiga är för att få en subjektiv känsla för vad hen kan och inte kan göra. Festinger 

menade på att människor borde kunna göra samma saker som andra med liknande förmågor 

kan göra (Suls & Wheeler, 2012, s. 4). 

 

3.2 Genusteori och begreppet könsroll 
Genusteori är en samling teorier vars utgångspunkt är att det som är manligt och kvinnligt är 

sociokulturella kategorier, vilket innebär kategorier skapade av människan (NE, 2019). 

Carolyn Corrado (2009, s. 4) skriver i Encyclopedia of Gender and Society att kön, både 

manligt och kvinnligt, betraktas som en social konstruktion. Det gör att kön är både flytande 

och situationsbundet, vilket resulterar i att det som betraktas som manligt och kvinnligt aldrig 

är konstant utan ändras beroende på kontext (Corrado, 2009, s.4). 

 

Ett begrepp inom genusteori är könsroll. Daniel M. Santore (2009, s. 2) beskriver könsroll 

som olika förväntningar och handlingar som tillskrivs en individ med utgångspunkt i dennes 

förmodade biologiska kön. Beroende på om en person är man eller kvinna tillskrivs denne 

förväntningar som det tas för givet att personen ska följa just därför att personen är man eller 

kvinna (ibid, s. 2f). Utifrån könsrollerna skapas stereotyper för män och kvinnor. Enligt 
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Alishia Huntoon (2009, s. 2) är könsstereotyper, likt könsroll, övertygelser som människor har 

om en viss grupp, exempelvis olika karaktärsdrag, utseende och preferenser inom olika 

områden. Könsroller och könsstereotyper påverkar starkt människors beteende samt deras syn 

både på sig själva och andra (ibid, s. 4). En förväntning på kvinnor är att de lägger stor vikt på 

sitt utseende och hur de framstår hos andra. Män ska vara starka, rationella och maskulina 

(ibid, s. 2f). De olika förväntningar och normer som är associerade med könsrollerna för män 

och kvinnor internaliseras genom en socialiseringsprocess (Corrado, 2009, s. 9). Faktorer som 

media påverkar socialiseringsprocessen genom sitt sätt att framställa män och kvinnor och de 

förväntningar som finns på könen (ibid). 

4 Metod 

4.1 Val av metod 
Vi har valt kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Asbjørn Johannessen och 

Per Arne Tufte (2003, s. 71) skriver i Introduktion till samhällsvetenskaplig metod att en 

fördel med kvalitativ metod är att det innebär flexibilitet, vilket gör att risken att man missar 

viktig information blir mindre då undersökningen inte är lika styrd. Då undersökningen kan 

ändra riktning och inkludera annat än det som forskaren anser är viktigt kan nya ämnen 

upptäckas (ibid). Flexibiliteten var positiv då vi under intervjun kunde hoppa mellan frågor 

och diskutera ämnen när de kom på tal. Samtidigt var en nackdel med flexibiliteten att vi vid 

några tillfällen missade att ställa vissa frågor eftersom vi gick fram och tillbaka i 

intervjuguiden. 

 

Ytterligare fördelar med kvalitativa metoder är att det möjliggör ett djup och en större 

helhetsförståelse (Johannessen & Tufte, 2003, s. 76). En nackdel är att resultatet av studien 

som regel inte kan generaliseras, det vill säga slutsatserna i studien inte kan överföras till en 

hel population utan gäller som regel enbart för de personer som undersökts då urvalet oftast, 

som i vår undersökning, är begränsat (ibid, s. 73). Samtidigt anses det i kvalitativ forskning 

inte vara lika viktigt med representativitet och att generalisera, då målet är att få ett djup i 

undersökningen för att kunna göra en mer ingående analys, vilket Alan Bryman (2011, s. 433) 

hävdar i Samhällsvetenskapliga metoder.  

 

Vid undersökningar där forskaren är intresserad av upplevelser av olika fenomen är intervju 

ett lämpligt metodval, vilket nämns av Peter Svensson och Göran Ahrne (2015, s. 22f) i 

Handbok i kvalitativa metoder. Då syftet med studien är att undersöka hur användningen av 
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Instagram påverkar gymnasieelevers kroppsbild behövde vi ta del av gymnasieelevers egna 

upplevelser av det ämnet, vilket gjorde semistrukturerad intervju till ett lämpligt val. En 

fördel med semistrukturerade intervjuer är att undersökningens fokus behålls samtidigt som 

en öppning finns för nya riktningar (Bryman, 2011, s. 415).  

 

Ytterligare en fördel är att när två forskare genomför intervjuer i samma undersökning medför 

en semistrukturerad intervjuguide att båda har samma frågor som utgångspunkt, vilket 

möjliggör att båda forskarnas intervjuer kan användas till samma analys (Bryman, 2011, s. 

416). En nackdel med semistrukturerad intervju är att även en kort intervjuguide kan bli ett 

hinder i intervjun (ibid). Vi upplevde inte att en intervjuguide var ett hinder. Istället var det till 

hjälp att ha basfrågor som vi sedan kunde följa upp med följdfrågor.  

 

4.2 Urval 
Den urvalsmetod som använts i denna studie är ett målstyrt urval i form av ett 

bekvämlighetsurval. Främst för att vi har begränsat med tid och att vi behövde kontakter för 

att komma åt urvalsgruppen. Då syftet med studien är att undersöka hur användningen av 

Instagram påverkar gymnasieelevers kroppsbild valde vi att intervjua gymnasieelever i två 

kommuner i Skåne. Enligt Bryman (2011, s. 434) är ett målstyrt urval ett lämpligt val vid 

intervjuer för att skapa en överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 

Bekvämlighetsurvalet gjordes genom att vi valde ut respondenter som vi hade tillgång till. De 

urvalskriterier som urvalet baserades på var att respondenterna var gymnasieelever och 

använde Instagram.  

 

En nackdel med bekvämlighetsurval är att resultaten inte kommer att vara representativa för 

populationen som undersöks (Bryman, 2011, s. 194). Samtidigt är, som nämnts ovan, 

representativitet och generaliserbarhet, inte lika viktigt inom kvalitativ forskning (ibid, s. 

433). Det viktiga är att respondenterna är lämpliga för studien (Johannessen & Tufte, 2003, s. 

84). Med denna urvalsmetod kommer vi att kunna få det djup som eftersträvas (Bryman, 

2011, s. 433). Ytterligare en fördel är att processen att hitta intervjupersoner och genomföra 

intervjuerna går snabbare, vilket gör att mer tid kan läggas på analys och diskussion.  

 

4.3 Empiri 
Till denna studie har tio ungdomar som går på gymnasiet intervjuats. Av dessa 

gymnasieelever identifierar sig fem stycken som kvinnor och fem stycken som män, vilket 
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innebär en jämn fördelning mellan kön. Alla gymnasieelever befinner sig inom ett 

åldersspann på 16-19 år.  

 

4.4 Respondenterna 
Natalie 

Natalie är 16 år gammal, identifierar sig som kvinna och använder Instagram flera gånger om 

dagen.  

 

Damon  

Damon är 18 år, identifierar sig som man och använder Instagram dagligen, ungefär tre 

timmar per dag. 

 

Nova  

Nova är 18 år, identifierar sig som kvinna och använder Instagram några gånger om dagen.  

 

Jace  

Jace är 18 år, identifierar sig som man och använder Instagram dagligen, i genomsnitt en 

timme.  

 

Dante  

Dante är 17 år, identifierar sig som man och använder Instagram flera gånger om dagen. 

 

Arya  

Arya är 17 år, identifierar sig som kvinna och använder Instagram dagligen, nästan hela tiden 

enligt sig själv.  

 

Tristan  

Tristan är 17 år, identifierar sig som man och använder Instagram dagligen, ca en och en halv 

timme utspritt över en hel dag. 

 

Tessa  

Tessa är 19 år, identifierar sig som kvinna och använder oftast Instagram varje dag, ca 30 

minuter om dagen. 
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Hardin  

Hardin är 17 år, identifierar sig som man och använder Instagram sammanlagt 15 minuter per 

dag.  

 

Elena  

Elena är 18 år, identifierar sig som kvinna och använder Instagram, enligt egen utsago väldigt, 

väldigt, väldigt ofta, ca 6-7 timmar om dagen.  

 

4.5 Tillförlitlighet 
Inom kvalitativ forskning kan man undersöka en studies tillförlitlighet genom fyra kriterier 

(Bryman, 2011, s. 354). Dessa kriterier består av trovärdighet (intern validitet), överförbarhet 

(extern validitet), pålitlighet (reliabilitet) och av möjligheten att styrka och konfirmera 

(objektivitet) (Bryman, 2011, s. 354). Det är av vikt att vår beskrivning av den sociala 

verkligheten, det vill säga att Instagram påverkar gymnasieelevers kroppsbild, är trovärdig för 

att andra personer ska se den som accepterad (Bryman, 2011, s. 354).  

 

4.5.1 Trovärdighet 

För att säkerställa trovärdigheten i vår studie har vi använt oss utav så kallad 

respondentvalidering. Det innebär att vi presenterat resultatet av studien för de som 

undersökts för att säkerställa att det finns en överensstämmelse mellan det som sagts i 

intervjun och resultatet (Bryman, 2011, s. 353ff). Nio av respondenterna läste igenom 

analysen och godkände resultatet. En respondent valde att inte läsa texten utan valde istället 

att lita på att vi tolkat det han sagt rätt. Att alla respondenter utom en (som valde att inte uttala 

sig) ansåg att det fanns en överensstämmelse mellan det som sagts i intervjuerna och resultatet 

stärker studiens trovärdighet. 

 

Därtill har vi även innan intervjuernas utförande genomfört en testintervju på en utomstående 

person som är i samma ålder som respondenterna. Reaktioner från testpersonen genererar i en 

viktig återkoppling för att intervjuguiden ska bli den bästa möjliga (Johannessen & Tufte, 

2003, s. 71). Detta stärker trovärdigheten i intervjun då frågeformuläret är väsentligt för att få 

svar på de frågor som vi har. Om frågorna är otydliga eller för hårt ställda kan det resultera i 

att respondenten inte svarar eller ger ett otydligt svar. Efter testintervjun omformulerades de 

frågor som kunde misstolkas, var svåra att förstå eller kunde uppfattas som kränkande. Ett 

exempel på fråga som omarbetades var en fråga där respondenten skulle beskriva sitt utseende 
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med hjälp av en skala. Vår testperson ansåg den frågan vara kränkande. Det resulterade i att vi 

formulerade om den till att respondenten istället skulle beskriva sin kroppsbild, vilket 

testpersonen trodde skulle generera trovärdigare svar.  

 

4.5.2 Överförbarhet  

Kvalitativ forskning inbegriper ofta urval i form av mindre grupper eller individer som har 

vissa gemensamma egenskaper, exempelvis gymnasieelever som använder Instagram, för att 

nå ett djup snarare än bredd (Bryman, 2011, s. 355). Kvalitativa resultat har således en 

benägenhet att ha fokus på det unika samt meningen hos eller betydelsen av den aspekt som 

studeras. Genom användandet av så kallade “täta beskrivningar” av de detaljer som ingår i 

kulturen kan vi belysa hur pass överförbara resultaten är i någon annan kontext eller situation, 

eller i samma kontext vid en senare tidpunkt (ibid). Det som är speciellt i den kontext som vi 

undersöker är att det är manliga och kvinnliga gymnasieelever från två kommuner i Skåne 

som studeras, varav alla använder Instagram varje dag. Utifrån denna beskrivning kan andra 

forskare och liknande avgöra om resultatet vi kommer fram till gäller för även andra 

kontexter.   

 

4.5.3 Pålitlighet  

Kriteriet gällande studiens pålitlighet har vi bemött genom att anta ett granskande synsätt för 

att säkerställa att redogörelsen av alla faser i forskningsprocessen är fullständig och tillgänglig 

(Bryman, 2011, s. 355). Därtill har vår handledare fungerat som en “granskare” under 

undersökningens gång och har kunnat bedöma kvaliteten på de tillvägagångssätt som har valts 

och hur de har tillämpats (Bryman, 2011, s. 355).  

 

4.5.4 Möjligheten att styrka och konfirmera  

Objektiviteten i studien kan påverkas av den förförståelse som forskarna som bedriver studien 

har. Förförståelsen av ett fenomen grundar sig i forskarnas värderingar, erfarenheter, 

fördomar och så vidare, vilka kan påverka undersökningen och presentationen av resultaten i 

en viss riktning. Då vi som forskare upplever att vår kroppsbild påverkas att det vi ser på 

Instagram har vi en förförståelse om att även andras kroppsbild kan göra det. Genom att vi är 

medvetna om hur förförståelse kan påverka ett resultat har vi aktivt arbetat med att vara så 

objektiva som möjligt. Det sista kriteriet gällande objektivitet har tillgodosetts genom att vi 

trots en medvetenhet om att det inte går att nå fullständig objektivitet försökt att inte låta våra 

egna värderingar och tankar påverka utförandet av studien och de slutsatser som dragits 
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(Bryman, 2011, s. 335). Genom att basera slutsatser enbart på det som respondenterna sagt 

har vi nått den grad av objektivitet som går att nå. 

 

4.6 Analysmetod 
Vid genomförandet av intervjuerna spelades intervjuerna in. Därefter transkriberades 

intervjuerna och skrevs ut. De transkriberade intervjuerna i pappersform lästes igenom och 

fyra analytiska kategorier kunde urskiljas, ideal, känslor/mående, kroppsbild och jämförelse. 

Därefter lästes intervjuerna igenom igen och markerades efter de olika kategorierna, som 

tilldelades vars en färg. Även notiser i marginalen gjordes för att förtydliga uttalanden och de 

tankar vi fick under läsningen, exempelvis gällande kategorin jämförelse kunde vi urskilja om 

jämförelsen var uppåt eller nedåt och då noterades detta i marginalen för att underlätta vidare 

analys. Vid en tredje genomläsning klipptes uttalanden ut och lades i högar baserat på 

kategori och fråga för att skapa en tydligare struktur. Intervjupersonerna gavs ett fingerat 

namn och för att kunna avgöra vem som sagt vad skrevs dennes namn på varje lapp som 

klippts ut. De fyra kategorierna, och de uttalanden som hörde till varje kategori, lades därefter 

i olika kuvert som markerades med kategorin. Efter genomförd kodning valdes teorier och 

begrepp ut som passade empirin.  

  

4.7 Etik 

4.7.1 De forskningsetiska principerna 

I bedrivande av forskning är de forskningsetiska principerna: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet viktiga att beakta, vilket 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) skriver i Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. För att uppfylla dessa principer skapades ett missivbrev med 

information kring oss forskare och studiens syfte. I missivet förtydligades att deltagandet är 

frivilligt och att respondenten närsomhelst kunde välja att avsluta intervjun. I missivet stod 

även att uppgifterna om respondenten och det som denne säger i intervjun kommer att 

förvaras så att inga obehöriga kommer åt dem och efter att uppsatsen blivit godkänd kommer 

uppgifterna att förstöras. Hildur Kalman och Stina Johansson (2012, s. 40) skriver i Etiska 

dilemman att det bör framgå att det som sägs enbart kommer att användas till 

forskningsändamålet, vilket vi inkluderade i missivet.  

 

För att säkerställa konfidentialitet gällande respondenternas uppgifter döptes transkriberingen 

till första bokstaven i deras för och efternamn för att vi som forskare ska kunna åtskilja vem 
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som sagt vad. En vanlig metod för att säkerställa konfidentialitet är att använda sig av 

fingerade namn (Bryman, 2011, s. 133). I analysen användes denna metod. Ovan nämnda 

metoder gör att konfidentialitetskravet uppfylls då de säkerställer att respondenterna inte 

kommer att kunna identifieras av utomstående (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Inspelningen 

och de transkriberade texterna förvarades i ett skåp som utomstående ej hade tillgång till. 

Även nyttjandekravet har uppfyllts, då uppgifterna som framkommit i intervjuerna enbart har 

använts i analysen och inte i andra sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Innan 

intervjuerna påbörjades läste respondenterna igenom och signerade missivet. De informerades 

även muntligt om att uppsatsen kommer att publiceras på LUP Student Papers och de blev 

tillfrågade om de var intresserade av en sammanfattning av resultatet efter slutförd studie i 

enlighet med Vetenskapsrådets rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2002, s. 15). 

 

Några av de gymnasieelever som vi intervjuade var omyndiga. När studien som ska göras är 

av känslig karaktär är det lämpligt att inhämta vårdnadshavares samtycke även om 

respondenten är över 15 år (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). Av denna anledning gavs samma 

missiv till och undertecknades av vårdnadshavarna i de fall där respondenterna var 

minderåriga. Detta då studiens syfte är att undersöka Instagrams påverkan på kroppsbild, 

vilket är ett ämne som kan betraktas vara av direkt känslig karaktär.  

 

4.7.2 Gymnasieelever - en särskilt sårbar och utsatt målgrupp? 

Etiska övervägningar inom forskning är alltid av stor vikt, men när målgruppen som ska 

studeras kan ses som särskilt sårbara och utsatta, exempelvis barn, är etiska övervägningar av 

ännu större vikt (Svensson & Ahrne, 2011, s.29). I studien har gymnasieelever intervjuats. 

Några av dem var minderåriga och betraktades därmed som barn, samtidigt är de nära vuxen 

ålder. Ungdomar är inte lika sårbara som barn, men kan fortfarande betraktas som sårbara, 

vilket vi tog i beaktning under genomförandet av studien. Studiens ämne och frågeställningar 

kan vara känsligt, särskilt för ungdomar. Samtidigt tror vi inte att frågeställningarna och 

frågorna i intervjuguiden är så pass känsliga att respondenterna kan ta skada av studien 

exempelvis genom lägre självkänsla och utlöst stress, vilket Bryman (2011, s. 132) lyfter som 

viktigt att göra etiska övervägningar kring innan studien genomförs. 

 

Risken för att något av ovannämnda skulle ske är liten. Utöver att vi lät respondenterna, och i 

vissa fall deras vårdnadshavare, själva ta ställning till om de kunde genomföra studien utan att 

ta skada så gjorde vi en medveten urskiljning i urvalet av gymnasieelever. Då vi hade en viss 
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kännedom om respondenterna sen innan togs deras livssituation i beaktning vid urvalet. De 

gymnasieelever som vi visste är känsliga, lätt påverkas eller mår dåligt psykiskt, valdes bort 

då de skulle kunna påverkas negativt av att delta i studien. De ansträngningar som gjorts tar 

inte helt bort riskerna för att respondenterna ska ta skada av studien, men de minimeras 

kraftigt och studiens relevans uppväger de risker som finns. Mer information behövs kring hur 

användningen av Instagram påverkar gymnasieelevers kroppsbild, både för att ett bra arbete 

med dessa ungdomar ska kunna genomföras och för att arbetet med att främja hälsa och 

livskvalitet i samhället ska kunna förbättras. 

 

4.8 Forskarens begränsningar 
Forskarens personlighet och relation till den som blir intervjuad kan påverka respondenternas 

svar. Bryman (2011, s. 213) skriver att om relationen och tilliten mellan forskare och 

respondent är för god tenderar respondenterna att vilja göra forskaren till lags eller förmedla 

en positiv bild av sig själva, vilket påverkar svaren som ges. Då vi använder oss av ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna är av känd karaktär för oss, kan 

relationen påverka respondenternas svar. Andra påverkansfaktorer som kön och etnicitet 

påverkar också intervjun genom en möjlig skevhet i svaren (Bryman, 2011, s. 229). Det kan 

handla om att vi som kvinnliga intervjuare kan få olika svar beroende på om det är en man 

eller kvinna som vi intervjuar. Beroende på respondenternas personliga preferenser kan de 

känna sig mer eller mindre bekväma av att bli intervjuade av en kvinna som är i nära ålder till 

deras egna, vilket påverkar deras svar. Förutom att vi är kvinnor så är vi nybörjare på att 

utföra intervjuer, vilket har kunnat vara en begränsning. Hade de första intervjuerna som vi 

genomförde gjorts i slutet när vi hade mer vana hade vi troligtvis kunnat ställa fler följdfrågor 

än vad vi gjorde, vilket påverkar genom att vi hade ett begränsat material i analysen. Vi 

upplevde att materialet kunde säga tillräckligt mycket för att besvara frågeställningarna, men 

med andra eller fler följdfrågor är det troligt att materialet hade kunnat säga ännu mer. 

5 Resultat och analys 

5.1 Jämförelse 
Kläder, hår, skäggväxt kanske, utseende överlag… När man är intresserad av 

sånt då tittar man efter på sånt och tänker hur är jag själv. (Jace) 

  

Det dom har det har kanske inte jag, men jag har saker som dom inte har så det 

finns ingen anledning att jämföra sig. (Hardin) 
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Att jämföra sig eller att inte jämföra sig det är en fråga som våra respondenter hade olika 

åsikter kring. Hälften av respondenterna bestående av fyra kvinnor och en man påstod att de 

jämför sig med andra på den sociala plattformen Instagram. De som uttryckte att de inte 

jämförde sig var fyra män och en kvinna. Under intervjuns gång visade det sig dock att två 

män, Damon och Tristan, som först uttryckt att de inte jämför sig, antingen gjorde det 

omedvetet eller gällande vissa aspekter som exempelvis hår. “När det gäller hår… När det är 

modeller som har fått deras hår fixat för ex antal tusen” (Damon). Tristan uttryckte att han 

jämförde sig omedvetet. “Jag personligen jämför kanske inte mig, men det har väl hänt 

absolut… Omedvetet kanske”.  

 

5.1.1 Nedåtjämförelser, den naturliga jämförelsen?  

Strahan et al. (2006, s. 212f) skriver att det naturliga för en människa är att göra 

nedåtjämförelser då det har en stärkande effekt. Detta kan kopplas till teorin om social 

jämförelse där hot mot självkänslan ökar motivationen för att skydda eller förstärka självet 

och därmed uppmanas personen att göra nedåtjämförelser (Suls & Wheeler, 2012, s. 6). Att 

jämföra sig med de personer som är mindre lyckligt lottade ökar välbefinnandet hos personer 

som gör jämförelsen (ibid, s. 9).  

 

Av de respondenter som uppgav att de jämförde sig var det enbart tre som uppgav att de 

gjorde nedåtjämförelse, en man och två kvinnor. Jace och Elena uppgav att de vid 

nedåtjämförelse fick ett ökat välbefinnande och en känsla av att de är glada att de har det livet 

som de har. Då nedåtjämförelse är det som ses som mest naturligt för att öka välbefinnandet 

hos en individ kan det vara en förklaring till att dessa respondenter utförde den. “Man känner 

ju sig lite glad att man inte har det livet, det gör man” (Elena). Det var enbart en man, i 

studien som uppgav att han jämförde sig och som gjorde nedåtjämförelse. “Så tänker man 

över, ja jag har ju det fan rätt bra egentligen jämfört med han” (Jace). Enligt Strahan et al. 

(2006, s. 215ff) var nedåtjämförelse vanligt förekommande hos männen i hans studie då det 

kunde resultera i positiva uttalanden om deras kropp och utseende. Detta kan även vara en 

möjlig förklaring till varför han, som man, även var benägen att göra en sådan jämförelse.  

 

5.1.2 Uppåtjämförelse och behovet av likhet 

I Strahan et al. (2006, s. 214f) studie kom de fram till att kvinnor gjorde betydligt fler 

uppåtjämförelser samt jämförelser med personer som vanligtvis skulle betraktas som 
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irrelevanta. Irrelevanta personer i denna studie är exempelvis influencers, modeller, kändisar 

och bodybuilders. På frågan vem Elena jämförde sig med svarade hon: 

 

Det är influencers, dom som är ganska stora på Instagram typ… det är inte 

kompisar eller nåt sånt. 

 

Av de respondenter som uppgav att de jämförde sig gjorde alla uppåtjämförelser, även de 

respondenter som uppgav att de gjorde nedåtjämförelser gjorde uppåtjämförelser. Flertalet av 

respondenterna uttalade att de jämförde sig med modeller och kändisar, vilket stämmer 

överens med Strahan et al. studie. Gällande teorin om social jämförelse skriver Suls och 

Wheeler (2012, s. 3) att människor har ett behov av att vara bättre än andra, vilket resulterar i 

jämförelse med personer som man tror har det bättre eller är bättre än en själv. Jämförelser 

som är uppåt kan generera i negativa känslor för individen (Fardouly, Pinkus & Vartanian, 

2017, s. 31). Majoriteten av de som jämförde sig uppgav att de upplevt dåligt mående eller 

avundsjuka vid uppåtjämförelse, vilket stämmer överens med Fardouly, Pinkus och 

Vartanians studie.  

 

I Burnette, Kwitowsky och Mazzeos (2017, s. 122f) studie framgår det att kvinnor inte bara 

jämförde sig med kändisar utan även jämlikar på sociala medier. Strahan et al. (2006, s. 212f) 

nämner att jämlikar ses som relevanta vilket gör det mer sannolikt att man påverkas av dem. 

Teorin om social jämförelse tar upp behovet av likhet. Teorin menar att människan noggrant 

utvärderar sina förmågor och åsikter endast i jämförelse med andra personer med liknande 

förmågor och åsikter (Suls & Wheeler, 2012, s. 3). Majoriteten av respondenterna uppgav 

även att de jämförde sig med vänner. Kopplat till teorin kan det antas att vänner är en relevant 

person då de kanske har liknande förmågor och åsikter som en själv. Jace uppgav att han 

enbart jämförde sig med sina vänner och vid diskussion kring bodybuilders uttryckte han ett 

stort intresse för det. Han menade att man inte kunde jämföra sig med en sådan person, 

professionell bodybuilder, när man själv inte är det.  

 

Ja precis, man jämför sig inte med en sån person liksom, som en riktig 

professionell bodybuilder, det gör man inte de ser man. (Jace) 

 

Att män i huvudsak jämförde sig med professionella atleter uppmärksammade Strahan et al. 

(2006, s. 215ff) i deras studie. Exempel på professionella atleter är bodybuilders. Varför Jace 
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inte jämförde sig med bodybuilders kan förklaras med att de var irrelevanta för honom, då han 

inte kunde se dem som sina jämlikar. Det kan även förklaras med att Jace inte kände någon 

större likhet med bodybuildern, som besitter andra förmågor som kanske Jace inte har.  

 

Rörande bilder som vi visade upp på idealen som existerar, vältränade män och kvinnor samt 

modeller och bodybuilders, svarade majoriteten av respondenterna att de kunde leva upp till 

idealet. Då dessa personer på bilderna inte är jämlikar med respondenterna går det emot 

Strahan et al. studie samt teorin om social jämförelse. Dock har även Strahan et al. (2006, s. 

214f) studie visat på att det är mer vanligt med uppåtjämförelse vilket kan förklara 

respondenternas svar. Det kan diskuteras om dessa ideal är relevanta inte på grund av 

aspekten gällande jämlikhet utan på grund av att de är en del av samhällets norm, vilka har 

internaliserats och influerar vem individer jämför sig med. Det kan relateras till teorin om 

social jämförelse som även tog upp denna aspekt då de noterade att människan föredrog att 

jämföra sig i förhållande till objektiva eller fysiska normer (Suls & Wheeler, 2012, s. 3). 

Aspekten rörande jämlikar kan även vara en förklaring till varför vissa av respondenterna 

uppgav att de inte jämförde sig alls. På fråga om respondenterna jämförde sig var det fyra 

män och en kvinna som uppgav att de inte jämförde sig. “Nä, det finns ingen anledning till 

det” (Hardin). “Nä, det skulle jag väl inte säga att jag gjorde” (Nova). 

 

Hobza et al. (2017, s. 572) studie visade att män som redan innan var missnöjda med sina 

kroppar hade en ökad känslighet för exponering av bilder i medier och påverkades lättare 

eftersom de tenderar att jämföra sig mer med andra. Det kan därför tolkas som att de med bra 

kroppsbild har en minskad känslighet för exponering av bilder och jämför sig därför inte. De 

respondenter som uppgav att de inte jämförde sig uppgav även att de hade en bra kroppsbild, 

vilket gör att det kan vara en möjlig förklaring till varför de inte jämförde sig. Dock uppgav 

två av respondenterna att de möjligen gjorde jämförelse omedvetet eller gällande specifika 

attribut som hår. “Jag personligen jämför kanske inte mig, men det har väl hänt absolut… 

Omedvetet kanske” (Tristan). “Nä det är modeller som har fått sitt hår fixat för ex antal tusen” 

(Damon). Detta kan tolkas i enlighet med teorin om social jämförelse som säger att 

människan har ett behov av att utvärdera sina förmågor och åsikter, med andra ord det finns 

ett behov av att jämföra sig (Suls & Wheeler, 2012, s. 3). 
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5.2 Ideal 
Folk som snackar om det här med att det bara är insidan som räknas, så är det ju 

inte riktigt. Det är ju faktiskt utsidan som ger insidan en chans liksom… Asså 

jag tänker mig, det finns ju ändå, man söker ju något som man tycker är 

attraktivt och när man hittat det så kanske man ger egenskaperna en chans att 

visa vad det är för människa. Så tänker jag. (Tristan) 

 

Ovanstående citat tydliggör en åsikt som troligtvis innehas av många i dagens samhälle. 

Utsidan räknas och när det kommer till utsidan, och därigenom utseende, är ideal en viktig 

faktor. Strahan et al. (2006, s. 211f) skriver att majoriteten av världens kvinnor känner sig 

missnöjda med sina kroppar och hur de ser ut. Även mäns missnöje med sina kroppar och sitt 

utseende ökar (Galioto & Crowther, 2013, s. 566). En bidragande faktor till varför är just de 

ideal som framställs på sociala medier (ibid, s. 567). 

 

5.2.1 Hur ser en perfekt kvinna ut och hur ser en perfekt man ut i respondenternas ögon 

Idealet för kvinnor som porträtteras i sociala medier idag är antingen smal eller vältränad. De 

senaste åren har idealet att vara vältränad växt sig starkare, men båda idealen lever kvar och 

internaliseras hos den kvinnliga delen av befolkningen (Burnette, Kwitowski & Mazzeo, 

2017, s. 114). Att kvinnor ska vara vältränade var ett ideal som fanns både hos männen och 

kvinnorna som intervjuades till studien. ”Ja, vältränad, ja det är väl det” (Arya). “Nä men hon 

ska vara i någorlunda form” (Dante). Flera respondenter lyfte fram att kurvor, som bröst och 

stor rumpa, och en vältränad kropp är ett stort plus.  

 

Men ja stor rumpa och sånt det är ju inte fel liksom, ja men kort, kurvig är 

utseendemässigt. (Jace) 

 

Flera betonade att övervikt inte var önskvärt. Längd var en faktor som lyftes av nästan hälften 

av respondenterna, två kvinnor och två män. Enligt Natalie och Arya får en kvinna gärna vara 

lång, men inte för lång, medan Hardin och Jace anser att kvinnor gärna får vara lite kortare.  

 

Nä men lite längre än mig men inte allt för lång, inte jättesmal men ändå ha 

kurvor och så. (Nathalie) 
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Hon får gärna vara kortare än mig, men asså utöver det så har jag inte direkt 

några krav på hur hon ska se ut. (Hardin) 

 

Att ha kurvor och vara vältränad, och specifikt att inte vara smal, var det ideal som lyftes av 

kvinnorna. Tre av kvinnorna lyfte att vältränad, kurvor och fitness är eftersträvansvärt. Tessa 

betonade att vältränad är samhällets ideal, men att det för henne är viktigast att kroppen mår 

bra.  

 

Asså, är det samhället så ska det vara stora bröst, stora höfter med röv, smal 

midja, smala ben, smala armar, men det är också vad samhället vill att man ska 

se, asså egentligen, och jag tycker att man får se ut som man vill så länge din 

kropp mår bra. (Tessa) 

 

En liknande åsikt uttryckte Nova som hävdade att man är perfekt som man är, både män och 

kvinnor, och att det inte finns några särskilda egenskaper som hon tycker att man ska ha. 

“Asså jag tycker, man är väl perfekt som man är” (Nova). 

 

Respondenternas ideal för hur en man skulle se ut var enligt majoriteten lång och 

vältränad.  Åtta respondenter, fyra kvinnor och fyra män, menade att män ska vara vältränade 

och fem respondenter, tre män och två kvinnor, lyfte längd som kriterium. “Vältränad, lång, 

mörkhårig, nä men ja fina ögon” (Arya). Flera respondenter nämnde specifikt muskler som 

attraktivt. För Tristan så var längd det största kravet på män.  

 

Asså, det är väl, jag går mycket på längden för det är så viktigt. Annars ser man 

kanske inte så bra ut om man inte är så lång. Men ja annars tänker jag mig väl 

som dom flesta män ser ut. (Tristan) 

 

Att det är viktigt att vara lång var en åsikt som till viss del delades av Hardin som menar att 

män ska vara långa och vältränade för att betraktas som attraktiva. Det ideal för män som 

beskrivs av respondenterna i studien är det ideal som beskrivs för män sociala medier. Enligt 

Galioto och Crowther (2013, s. 566) är det manliga ideal som porträtteras i sociala medier 

idag slimmad, muskulös och lång. Exakt de faktorerna nämndes av respondenterna, vilket 

tyder på att det idealet internaliserats hos de gymnasieelever som intervjuades till studien.  
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En förklaring till varför idealen ser ut som de gör för könen är könsroller och de stereotyper 

som är kopplade till kön. Att en kvinna ska vara vältränad, men kurvig och män ska vara 

vältränade och långa är de förväntningar som finns kopplat till könen. Dessa förväntningar på 

de båda könen är de som framställs i media.  

 

Enligt Corrado (2009, s. 9) är media en stor faktor i den socialiseringsprocess där 

förväntningar och normer associerade med kön internaliseras. Gymnasieeleverna som 

intervjuats till denna studie använder medier som Instagram dagligen, många av dem flera 

timmar om dagen. Det är troligt att idealen som framställs i media internaliserats hos dem, 

vilket påverkar både vad de förväntar sig av sig själv och andra. Detta stärks av Huntoon 

(2009, s. 2) som lyfter att människor utifrån könsroller kan ha preferenser inom områden som 

exempelvis utseende. Respondenterna föredrog nästan uteslutande samma saker hos det andra 

könet och det kan förklaras just genom att könsrollerna internaliserats hos dem genom 

användningen av bland annat Instagram, vilket leder till vissa förväntningar och preferenser 

på det andra könet.  

 

5.2.2 Snäva krav på idealen 

Majoriteten av respondenterna, både kvinnor och män, ansåg att män har mer spelrum än 

kvinnor när det kommer till ideal och vad som betraktas som uppfyllda ideal. Flera uttryckte 

att kvinnor har mer krav på sig än vad män har att se ut på ett visst sätt. Kraven kommer både 

från andra och sig själv. Att pressen var större för kvinnor än för män och att män kunde se ut 

på många olika sätt och ändå vara attraktiva var en åsikt som delades av många. Flera hade 

åsikten att det egentligen inte spelade särskilt stor roll hur män ser ut. 

 

Ja, det känner jag, att kvinnor behöver vara på ett visst sätt, det är inte bara att vi 

män tycker så, men kvinnor tycker kanske så… jag känner att kvinnor dom vill 

vara sminkade, dom vill vara perfekt och se bra ut hela tiden… (Jace) 

 

Jo men det är ju liksom, ja men det tycker jag, män är lite mer så avslappnade. 

Det känns som att kvinnor är lite mer på hugget. (Arya) 

 

Att majoriteten ansåg att kraven på kvinnor när det kommer till ideal var större stämmer 

överens med forskning gjord av Strahan et al. (2006, s. 211f) vilka hävdar att kategorierna 

som kvinnorna måste passa in i för att betraktas som attraktiva är snävare än vad kategorierna 
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är för män. En koppling från detta kan dras till könsroller och de förväntningar som finns på 

de olika könen att vara på ett visst sätt. Huntoon (2009, s. 2f) hävdar att en förväntning som 

finns på kvinnor är att de ska lägga stor vikt vid sitt utseende och bry sig om hur de framstår 

hos andra. Detta passar in med den bild som respondenterna i studien gav om att utseendet är 

viktigt hos både män och kvinnor, men än mer hos kvinnor. Att bry sig om hur man framstår 

hos andra är en förväntning som finns på kvinnor enligt genusteorin. Utifrån svaren från flera 

av respondenterna, både kvinnor och män, om att det finns en större press hos kvinnor än hos 

män att se ut på ett visst sätt tyder på att det påståendet stämmer in på gymnasieelever. Enligt 

Huntoon (2009, s. 4) påverkar könsrollerna starkt människors syn på både sig själv och andra. 

Det märktes i svaren från respondenterna. 

 

En respondents åsikt skiljde sig från övriga respondenter och forskningen gjord av Strahan et 

al. Han ansåg att män har det svårare än kvinnor när det gäller krav från andra och sig själv. 

 

Nä jag skulle absolut säga att män har det svårare. män har fler saker som dom 

måste följa än vad kvinnor har för att liksom kunna se attraktiva ut. Asså det blir 

lätt så att killen ska vara lång, han ska vara vältränad, han ska se bra ut, det ska 

liksom inte vara någon acne och liknande och så är det liksom väldigt, såhär, 

små marginaler till det hela. Men tar du en tjej så har ju dom mycket mer att 

spela med liksom. (Hardin) 

 

Flera av de andra respondenterna hade liknande krav som Hardin på hur män ska se ut, 

exempelvis menade sju av de andra respondenterna att män gärna får vara vältränade och tre 

respondenter nämnde längd som krav. Även om samma krav nämns var det ingen av de 

övriga som ansåg att det var snävare kategorier för män, men det är viktigt att vara medveten 

om att åsikterna skiljer sig åt.  

 

5.2.3 Kritik mot idealen 

Enligt Holmqvist och Frisén (2012, s. 392) är svenska ungdomar, kvinnor i större utsträckning 

än män, benägna att kritisera de ideal som finns gällande utseende. Det kvinnliga idealet 

betraktas av kvinnor vara mer orealistiskt och onaturligt i jämförelse med det manliga idealet 

(Holmqvist & Frisén, 2012, s. 392). Flera av respondenterna i vår studie kritiserade idealen. 

Tre av kvinnorna kritiserade det smala idealet för kvinnor. “Fast det där tycker jag är för 

smalt, det tycker jag” (Elena). I motsättning till forskningen av Holmqvist och Frisén var det 
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fler män än kvinnor i vår studie som kritiserade idealen. Alla manliga respondenter 

diskuterade det muskulösa idealet och flera kom fram till att det är orealistiskt att vara för 

muskulös. Damon uttryckte att det inte är realistiskt för en vanlig människa att spendera flera 

timmar om dagen på gymmet varje dag i veckan, en åsikt som delades av Tristan och Hardin 

som menade på att det är en helt annan livsstil än vad de flesta har för att man ska nå det 

idealet.  

 

Nä, inte för en vanlig människa. Vi har inte tiden att sitta på gymmet sju dagar i 

veckan, fyra timmar om dagen. Det går inte. (Damon) 

 

Jace lyfte fram att det inte är alla som kan se ut på det viset, vilket kan tolkas 

som att det är orealistiskt att se ut så. “Det är inte alls många som är så” (Jace). 

 

Majoriteten av respondenterna gav en bild av att vissa av idealen inte var önskvärda. På 

frågan om det smala idealet är något som påverkar henne svarade Tessa “Det är inte något jag 

strävar efter överhuvudtaget”. Att det smala idealet inte var eftersträvansvärt var en 

uppfattning som delades av majoriteten av de kvinnliga respondenterna. På frågan om vilket 

ideal som de ville leva upp till om de var tvungna att välja valde alla respondenter utom en 

den kvinna som var vältränad. Flera uttryckte att de inte ville vara för smala, utan hellre har 

kurvor. Även de manliga respondenterna menade att idealen inte alltid var önskvärda med 

skillnaden att båda bilderna som visades fick kritik. Exempelvis ansåg Dante att bodybuildern 

hade imponerande fysik, men att han själv aldrig skulle vilja se ut så.   

 

Det är bara mest grattis för honom, imponerande fysik, sen hur frisk han är det 

vet jag inte. Jag skulle ju aldrig vilja se ut så.  

 

Tristan ansåg att det är finare med mer muskler än vad den lite smalare mannen hade och ville 

därför leva upp till bodybuildern. 

 

Den där för han ser väldigt mycket grövre ut, det ser ut som att han är tränad 

över hela kroppen, det ser inte ut så på han.  
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5.2.4 Önskvärt ideal? 

Att idealen inte är önskvärda för dem själva är något som enligt Holmqvist och Frisén (2012, 

s. 392) uttryckts av fler svenska ungdomar. De märkte att trots att idealen inte ansågs 

önskvärda var det flera av ungdomarna som beskrev just idealen när de ombeds att beskriva 

en snygg person (ibid). I vår studie var det ingen respondent som menade på att ideal 

överhuvudtaget inte är önskvärt, men det fanns vissa ideal som inte var önskvärda, vilka har 

beskrivits ovan. De flesta som hade ett ideal som de ansåg var önskvärt beskrev en perfekt 

person enbart utefter det idealet, men hos vissa kunde det urskiljas att även bitar från andra 

ideal hade internaliserats. Tessa, hade inget ideal som hon ansåg var önskvärt, då det 

viktigaste var att ens kropp mådde bra. Trots det beskrev hon en perfekt kvinna och man 

utifrån de ideal som finns i samhället, vilket tyder på att de idealen blivit internaliserade hos 

henne trots att de inte aktivt eftersträvas. “Asså, är det samhället så ska det vara stora bröst, 

stora höfter med röv”. Även Elena som ansåg att det vältränade idealet är önskvärt berättade 

att hon har dagar där hon vill vara smal.  

 

Jag har dom dagarna där jag bara känner mig: men det är så här jag ser ut, då får 

dom acceptera det och ibland så bara: jag vill vara smal. 

 

Att vara smal är en del av det ideal som för Elena normalt inte var eftertraktat, vilket även det 

tyder på att även ideal som inte ses som önskvärda kan internaliseras. En koppling kan dras 

till socialiseringsprocessen gällande könsroller. Flera ideal framställs i medier som enligt 

Corrado (2009, s. 9) är en agent i socialiseringsprocessen. Idealen internaliseras hos de som 

ser dem, i detta fallet gymnasieelever. Även om gymnasieeleverna inte tycker att idealen är 

eftertraktade så påverkar de ändå deras synsätt, vilket blir tydligt när de ombeds beskriva en 

perfekt person.  

  

5.3 Kroppsbild 
Kroppsbild är något vi alla har, antingen positiv eller negativ. Användningen av Instagram 

och de olika bilder man ser i sitt flöde påverkar kroppsbilden: fitspiration/ideal, 

selfcompassion och bilder på andra personer.  

 

Jag ser negativt på mig själv, att jag är överviktig och ful och ja, jag ser bara det 

dumma i mig… det är ju svårt när man har haft en sån bild i hela sitt liv liksom, 
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att man inte ser bra ut. Då är det jättesvårt att se att det är något snyggt i en 

liksom… (Jace) 

 

Jag tycker att så länge man är nöjd med sin egen kropp så ska man inte ändra sig 

för någon annan. (Damon) 

 

5.3.1 Respondenternas kroppsbild 

Av respondenterna hade majoriteten en i huvudsak positiv kroppsbild. Två av respondenterna, 

två kvinnor, uppgav att synen på deras kroppsbild var blandad. Exempelvis uppgav Elena att 

hon vissa dagar accepterar sig själv och har en positiv kroppsbild, medan hon andra dagar har 

en mer negativ kroppsbild och betraktar sig själv som tjock. 

 

Jag har dom dagarna där jag bara känner mig men det är så här jag ser ut, då får 

dom acceptera det och ibland så bara jag vill vara smal. 

 

Åsikten som lyfts av Elena delas av Tessa som menar att hennes kroppsbild skiftar beroende 

på mående. “Asså det är ju lite från och till… hur man mår också själv”. 

 

En respondent, Jace, uppgav att han hade en negativ kroppsbild kopplat till bland annat sin 

vikt. Även om flertalet respondenter inledningsvis uppgav att de hade en positiv kroppsbild 

var det flera som senare i intervjuerna lyfte saker som de var missnöjda med kopplat till deras 

kroppsbild. Exempelvis uppgav Nathalie att hon ibland när hon ser en smal kvinna kunde 

tänka att hon inte kan se ut så för att hon har mycket benmuskler och Arya nämnde att hon 

ibland känner sig missnöjd över sin längd. Det gör att deras inledande svar kan ifrågasättas.  

 

Men i och med att jag är väldigt kort och dom flesta är ju väldigt mycket längre 

än mig, då kan jag också känna varför är jag så kort, lite så neråt. (Arya) 

 

Bailey, Gammage och van Ingen (2017, s. 70) skriver att människor tenderar att fokusera på 

utseende, muskulatur eller vikt när de beskriver kroppsbild. Detta var en tendens som fanns 

även hos respondenterna i denna studien. Kommentarer om vikt, längd och muskler nämndes 

av flera respondenter, vilket tyder på att det är de kriterierna, samma som i forskningen gjord 

av Bailey, Gammage och van Ingen, som de flesta använder sig av när de definierar sin 

kroppsbild. Att det är mycket fokus på utseende kan troligtvis kopplas till könsroller och de 
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förväntningar som finns på de olika könen. Enligt Corrado (2009, s. 4) är kön en social 

konstruktion som är flytande och kontextbunden. Detta medför att även könsrollerna är 

flytande och ser olika ut beroende på kontext. I dagens samhälle där stort fokus ligger på 

utseende är det troligt att utseende får stort fokus även gällande könsrollerna, vilket påverkar 

vad som ingår i definitionen av kroppsbild.  

 

5.3.2 Kroppsbild och mående 

För många var deras kroppsbild kopplad till deras mående. 

 

Jag minns när jag gick, vad var det, kanske åttan något sånt, så jämförde jag mig 

väldigt mycket med andra liksom och det var ju inte alls bra för min självbild, 

jag mådde inte så bra då liksom (Arya) 

 

Idag är Arya nöjd med sin kroppsbild och hon mår bättre. Arya och sju andra respondenter 

upplevde att deras kroppsbild påverkar deras psykiska hälsa, vissa upplevde att hälsan 

påverkades till det bättre och vissa till det sämre. “Nä men om man har bra kroppskänsla så 

mår man bättre” (Nathalie). 

 

Asså, det finns ju dagar där man alltid mår dåligt och allting är åt helvete 

liksom. Att kroppen är ens sämsta verktyg liksom. (Tessa) 

 

Hardin upplevde att hans mående inte blev påverkat av hans kroppsbild och Tristan uttryckte 

att hans mående inte påverkades därför att han var så pass nöjd med sin kroppsbild.  

 

Verkligen inte, det skulle jag inte säga. Så pass nöjd är jag med mig själv att det 

skulle jag inte säga. (Tristan) 

 

Tristans svar tyder på att kroppsbild skulle kunna påverka mående, då svaret kan tolkas som 

att hans mående inte påverkas negativt därför att han är nöjd med sin kroppsbild. Det leder till 

att svaret indirekt betyder att hans mående i nuläget istället påverkas positivt av hans 

kroppsbild. Påståendet stärks av att Tristan på frågan om han tror att andras hälsa kan 

påverkas av deras kroppsbild säger att om man inte är nöjd med sitt utseende så påverkas 

hälsan negativt och om man är nöjd påverkas hälsan positivt. Alla respondenter delade åsikten 

att andras mående och psykiska hälsa påverkas av deras kroppsbild.  
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Kroppsbilds koppling till mående skulle kunna förklaras med hjälp av könsroller. 

Könsrollerna påverkar starkt människans syn på sig själv (Huntoon, 2009, s. 4). De som 

känner att deras kroppsbild påverkar deras mående negativt är oftast inte nöjd med sin 

kroppsbild, ett påstående som stärks av Elena som menade att hon kan må dåligt psykiskt på 

grund av sin kroppsbild som vissa dagar är dålig. Då de flesta idag vill se ut som idealen utgår 

även deras kroppsbild ifrån idealen och förväntningarna på en själv (som blir förväntningar 

kopplat till kön) skapas utifrån idealen. När man känner att man inte når förväntningarna kan 

synen på sig själv påverkas negativt, vilket troligtvis leder till ett sämre mående. Detta 

resonemang kan till viss del även kopplas till det som Fardouly, Pinkus och Vartanian (2017, 

s. 31) skriver om att negativa känslor är ett vanligt resultat av att känna att man inte kan nå 

upp till det man strävar efter. 

 

5.3.3 Jämförelse på Instagram och dennes påverkan på kroppsbild 

Respondenterna var överens gällande jämförelse på Instagram. Även om de inte själva 

jämförde sig med andra på Instagram trodde alla att andra i deras ålder jämför sig. På frågan 

om respondenterna trodde att den jämförelse som sker på Instagram påverkade kroppsbild 

hade alla respondenter samma åsikt. Nova var en av de respondenter som var säker på att 

kroppsbild påverkas av jämförelse. “Ja, asså det påverkar hundra procent”. Förändringen i 

kroppsbild kunde vara både positiv och negativ. Nathalie menade på att om personen som gör 

jämförelsen redan har en bra kroppsbild kan jämförelse med andra vara positivt ifall de 

känner att de är bättre än de personerna, då deras kroppsbild blir ännu bättre av det.  

 

Det finns ju vissa kvinnor som har en väldigt stor självsäkerhet i sin egen kropp 

som gör att dom ser ner på andra och då tänker dom positivt om sig själv.  

 

Det är en rimlig tanke, då människor enligt teorin om social jämförelse har ett behov av att 

vara bättre än andra (Suls & Wheeler, 2012, s. 3). När en nedåtjämförelse görs ökar 

välbefinnandet hos personen som jämför sig (ibid, s. 9). Detta stärks även av Fardouly, Pinkus 

& Vartanian (2017, s. 31) som skriver att jämförelser med personer som anses underordnade 

dem själva, så kallade nedåtjämförelser, resulterar i positiva känslor. I praktiken skulle de 

positiva känslor som en nedåtjämförelse resulterar i kunna innebära en förbättrad kroppsbild, 

vilket är vad Nathalie tror.  
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Om personer med sämre kroppsbild jämför sig med personer som de känner att de inte kan nå 

upp till blir den egna kroppsbilden sämre, då jämförelsen leder till sämre tankar om dem 

själva. Elena och Damon hade samma åsikt då de kände många ungdomar som mår dåligt 

därför att de inte ser ut som idealen.  

 

Nä men jag vet ju folk som ser kvinnor på Instagram och som verkligen vill se 

ut som dom och som mår dåligt över att dom inte ser ut så. (Elena) 

 

Speciellt för dom som är lite osäkra på sig själva, som känner att så ska jag se ut 

och som aldrig kommer komma dit. Dom flesta tonåringar känner nog så, typ 

jag har inte tiden eller orken att faktiskt lägga ner arbete på att se ut så och 

därför mår dom dåligt. (Damon) 

 

Även ovanstående citat är i enlighet med tidigare forskning gjord av Fardouly, Pinkus och 

Vartanian (2017, s. 31), då uppåtjämförelse leder till negativa känslor i de fall där personen 

som jämför känner att de inte kan nå upp till det som de jämför sig med. Nova, Tristan och 

Arya lyfte att jämförelse kan fungera motiverande och därmed positivt i slutändan för 

kroppsbilden, då man efter jämförelse blir motiverad till att förändra sin kropp till det bättre 

och ställer högre krav på sig själv. “Asså jag kan ändå tänka att hon här som är vältränad kan 

göra vissa motiverad” (Nova). 

 

Förändringen av kroppsbild efter jämförelse med andra personer kunde alltså enligt 

respondenterna vara både negativ och positiv, men det var fler respondenter som upplevde att 

jämförelse ledde till i huvudsak en försämrad kroppsbild. Detta är i enlighet med Burnette, 

Kwitowsky och Mazzeo (2017, s. 121) som säger att efter jämförelse på sociala medier blir 

fler missnöjda med sitt utseende och på lång sikt även sin kroppsbild. Samma sak skriver 

MIND (2018, s. 27) som menar att svenska ungdomar uttryckt att ju mer tid de spenderar på 

sociala medier, desto sämre blir deras självkänsla och kroppsbild. 

 

5.3.4 Skillnad mellan kvinnor och män gällande påverkan på kroppsbild 

På frågan om respondenterna trodde att det var mest män eller kvinnors kroppsbild som 

påverkas av jämförelse på Instagram trodde majoriteten av respondenterna att det mest är 

kvinnors kroppsbild som påverkas av att jämföra sig. En motivering till detta som delades av 

flera respondenter var att män inte bryr sig och tar åt sig lika mycket som kvinnor gör.  
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Tre av respondenterna, Tristan, Nathalie och Nova, tror att män påverkas lika mycket som 

kvinnor, med skillnaden att kvinnor visar det utåt och män håller det för sig själva.  

 

Eh, jag tror, jag tror inte att det finns en skillnad rakt av, utan jag tror bara att 

män är mer för att hålla det för sig själva. Män tänker inte på det… det är liksom 

inte så att man vill gå runt och berätta det för sina kompisar, att man vill se ut 

som en viss person. (Tristan) 

 

Det fanns inga respondenter som trodde att mäns kroppsbild påverkas mer än kvinnors av att 

jämföra sig på Instagram. Respondenternas övertygelse om att kvinnors kroppsbild påverkas 

mest kan förklaras med genusteori. Förväntningar på kvinnor är att de är mer 

utseendefixerade medan män är rationella (Huntoon, s. 2009, s. 2f). Att kvinnor bryr sig om 

sitt utseende jämfört med åsikten att män inte bryr sig och inte tänker på det kan kopplas till 

de förväntningarna. Att jämföra sig kan av vissa betraktas som irrationellt, vilket stärks av 

Hardin som uttryckte sig såhär: 

  

Jag har mitt och dom har sitt. Det dom har det har kanske inte jag, men jag har 

saker som dom inte har så det finns ingen anledning att jämföra. 

 

Att jämföra sig kan av vissa betraktas som irrationellt och därför gör inte män det, men 

förväntningen på kvinnor är att de är utseendefixerade och då blir det inte konstigt att de 

jämför sig. Det är förväntat att de gör det. Trots det fanns det respondenter som menade på att 

det är lika vanligt att män jämför sig. Det får stöd även i studier gjorda av Galioto och 

Crowther (2013, s. 566) som skriver att kvinnor internaliserar idealen i sociala medier i större 

utsträckning än män, men även män internaliserar och påverkas av ideal och får av det en 

sämre kroppsbild. Män har generellt sett en bättre kroppsbild än kvinnor, men män med 

försämrad kroppsbild blir fler och fler (Strahan et al., 2006, s. 218). 

 

5.3.5 Fitspirations påverkan på kroppsbild 

Det som betraktas som fitspiration är synonymt med vad gymnasieeleverna i vår studie 

betraktar som de ideal de vill leva upp till och eftersträvar. Fitspiration är enligt Easton et al. 

(2018) vältränade kvinnor och män och efter genomförd studie såg vi att det är vad som 

betraktas som ideal idag. Det medför att de slutsatser som dras gällande fitspirations påverkan 
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på kroppsbild är samma som kan dras gällande ideals påverkan på kroppsbild. På frågan om 

kvinnorna påverkades av att se bilder på det smala idealet ansåg majoriteten att de inte 

påverkades alls av att se sådana bilder. Nova påverkades inte själv, men trodde att det finns 

många andra kvinnor som vill vara smala och vars kroppsbild kan påverkas negativt av att se 

sådana bilder på Instagram.  

 

Ja asså, det är väl lite, asså många som typ så kanske svälter sig och lite så, 

kanske har den bilden liksom, det är så jag vill se ut. 

 

Nathalies kroppsbild påverkades lite av att se bilder på smala kvinnor, men menade att hon 

påverkas mer av att se bilder på fitnesskvinnor, då det är det idealet hon vill leva upp till idag. 

Att idealet har ändrats och att man inte längre strävar efter att vara smal i samma utsträckning 

kan vara en förklaring till att kvinnornas kroppsbild inte påverkades av att se en bild på en 

smal kvinna. Elena uttryckte, likt Nathalie, att hon inte påverkas av att se bilder på smala 

kvinnor utan istället påverkas hennes kroppsbild starkt av att se bilder på vältränade kvinnor. 

 

Det är typ så jag menar, man vill se ut sådär, man vill ju jättegärna se ut så, men 

man har inte… vissa kan inte se ut sådär. Nä, så då känner man så där jaha, man 

blir ju lite deppig när man ser såna bilder, det blir jag. 

 

Strahan et al. (2006, s. 215) skriver i sin studie att uppåtjämförelse kan resulterade i negativa 

uttalanden rörande utseende och kropp. Ovanstående citat visar på det missnöje rörande 

utseende och attraktivitet som jämförelse på sociala medier kan ge upphov till (Burnette, 

Kwitowsky & Mazzeo, 2017, s. 121).  

 

Alla kvinnor utom Nova uttryckte att deras egen kroppsbild påverkades av att se bilder på 

vältränade kvinnor (fitspiration). Nova trodde istället att andra kvinnors kroppsbild kan 

påverkas av att se vältränade kvinnor.  

 

Asså jag hade inte blivit påverkad, men där är säkert jättemånga andra som blir 

jättepåverkade av att folk liksom lägger ut sådana bilder. 
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Elena blev negativt påverkad, men resterande kvinnor vars kroppsbild påverkades blev 

positivt påverkade av jämförelsen med vältränade personer. “Asså man känner sig bara mer 

inspirerad” (Tessa). 

 

Alla kvinnor vars kroppsbild påverkades kände sig motiverade och inspirerade av att se 

vältränade kvinnor. Även om de inte var vältränade nu, vilket gör jämförelsen till en 

uppåtjämförelse, kände flera att de kunde nå upp till resultatet de såg på bilden, vilket kan 

vara en förklaring till att deras kroppsbild inte påverkades negativt av den. Normalt leder 

uppåtjämförelse till negativa känslor (Fardouly, Pinkus & Vartanian, 2017, s. 31), men enligt 

Weinstein (2017, s. 397) kan uppåtjämförelse resultera i positiva känslor ifall resultatet är 

uppnåeligt. Detta var troligtvis fallet i vår studie. Då de som jämförde sig kände att de kan 

uppnå resultatet, att vara vältränad, fick de positiva känslor och en positiv påverkan på 

kroppsbild. De positiva effekter som kvinnorna i vår studie såg med fitspiration är samma 

som nämnts av Easton et al. Motivation till att börja träna kan liknas med personlig kontroll 

och engagemang, vilka är de effekter som Easton et al. (2018) betonar med fitspiration. 

Resonemanget kan utvecklas med att det är troligt att den vältränade kvinnan betraktades som 

en jämlike av de kvinnliga respondenterna. Enligt Suls och Wheeler (2012, s. 4) jämför man 

sig med personer som betraktas som likvärdiga för att få en subjektiv känsla för vad man 

personligen borde kunna göra samt inte kan göra. Om den vältränade kvinnan betraktas som 

en jämlike känner respondenterna att de också kan göra det hon gör, vilket leder till positiva 

känslor. 

 

Av de manliga respondenterna ansåg en klar majoritet att deras kroppsbild inte påverkades, 

varken negativt eller positivt, av att se bilder som är fitspiration. Jace var den enda mannen 

som upplevde att hans kroppsbild påverkades och påverkan var negativ. Den bilden som 

påverkade Jaces kroppsbild negativt var bilden på mannen med mindre muskler.  

 

Att han inte har tröja på sig, att jag inte kan gå runt i bar överkropp liksom och 

inte vara jätteuppmärksam att alla tittar på mig och sånt. 

 

Enligt Galioto och Chrowther (2013, s. 571) leder exponering för bilder på muskulösa och 

slanka män till ett ökat missnöje med sin egen kropp. Män som är missnöjda med sina 

kroppar redan innan är ännu känsligare för exponering av sådana bilder och påverkas lättare, 

vilket leder till större missnöje (ibid, s. 572). Då Jace var den enda respondenten som uppgav 
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att han hade en dålig kroppsbild skulle det kunna förklaras med hjälp av forskningen av 

Galioto och Crowther. Hans dåliga kroppsbild kan ha gjort att han påverkas lättare av att se 

bilder som porträtterar idealen, vilket gör att han känner sig mer missnöjd vilket resulterar i en 

sämre kroppsbild. Resonemanget kan utvidgas med genusteori och könsroll. Enligt Daniel M. 

Santore (2009, s. 2) tillskrivs individer olika förväntningar med utgångspunkt i deras 

biologiska kön. Förväntningarna på män är att de ska vara slimmade, muskulösa och långa 

(Galioto & Crowther, 2013, s. 566). En möjlig förklaring till Jaces försämrade kroppsbild kan 

vara att Jace kände att han inte kan leva upp till de förväntningar som finns kopplat till det 

manliga könet och som fanns på bilderna, nämligen att vara lång, muskulös och slimmad.  

 

Ingen av de manliga respondenterna påverkades av att se bilden på bodybuildern. Flera hade 

åsikten att den mannen hade en annan livsstil än dem, att det var hans jobb och så vidare. 

Några respondenter uttryckte att det utseendet och den kroppsformen inte var önskvärd. “Jag 

skulle ju aldrig vilja se ut så” (Dante). Tristan uttryckte sig:  

 

Jag tänker mig att hade jag velat se ut så då hade jag kunnat se ut så, men jag 

tänker mig att jag inte vill se ut så faktiskt. 

 

Förutom Jace var det ingen av de övriga manliga respondenterna som uppvisade missnöje 

med sina kroppar efter att ha sett bilder på idealen. Hobza et al. (2007, s. 164) och Galioto och 

Crowhter (2013, s. 572) menar på att det normala är att män påverkas, vilket gör att vårt 

resultat går emot deras forskning. En förklaring till varför detta inte skedde skulle kunna 

hittas i det faktum att ingen av de andra männen var missnöjda med sin kropp. I och med att 

de har en positiv kroppsbild är det möjligt att det har en skyddande effekt även om de inte ser 

ut exakt som idealen, vilket de alla var öppna med att de inte gjorde. Flera av dem ville av 

olika anledningar dessutom inte se ut som de män som porträtterades på bilderna, vilket kan 

ha bidragit till att deras kroppsbild inte påverkades. 

 

5.3.6 Selfcompassions påverkan på kroppsbild 

Selfcompassion, olika budskap om att älska sig själv och sin kropp, har en god inverkan på 

kroppsbild. 

 

Ja jag har ju insett att man inte tänker på sånt förrän man läser det och det är då 

man inser att det inte spelar så mycket roll egentligen. (Nathalie) 
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Man blir ju mer positiv till att liksom acceptera sig om man inte redan har 

accepterat sig själv liksom och det är bra att det finns såna bilder på Instagram. 

(Tessa) 

 

Enligt Slater, Varsani och Diedrichs (2017, s. 88ff) kan selfcompassion ha en positiv effekt på 

kroppsbild genom att motverka de problem som kan finnas med kroppsbilden samt förbättra 

den. I sin studie kom de fram till att kvinnor som tittade på selfcompassionbilder fick en 

förbättrad kroppsbild jämfört med de som tittade på fitspirationbilder. Alla respondenter i vår 

studie ansåg att bilder som var selfcompassion påverkar kroppsbilden positivt, både deras 

egen kroppsbild och andras eller enbart andras kroppsbild. Även de respondenter som hade en 

positiv kroppsbild från början kände att deras kroppsbild förbättrades av att se de bilder som 

var selfcompassion.  

 

Två respondenter skiljde sig från de andra, och därmed även från den tidigare forskningen av 

Slater, Varsani och Diedrich, genom att uttrycka att deras kroppsbild inte påverkades alls av 

att se bilder som är selfcompassion på Instagram. På frågan om Dantes kroppsbild påverkades 

av att se selfcompassionbilder blev svaret att det inte påverkade hans kroppsbild alls, men att 

han kunde tänka sig att andra kunde påverkas positivt. “Jag tror säkert det hade kunnat hjälpa 

nån men inte mig personligen”.  

 

Kvinnors kroppsbild kan enligt Slater, Varsani och Diedrich skyddas av selfcompassion, 

vilket vår studie bekräftar. Vår studie bekräftar att även mäns kroppsbild kan förbättras av 

bilder som är selfcompassion.  

 

5.4 Sammanfattning av slutsatser 
De slutsatser som kan dras gäller i första hand de deltagande respondenterna, men kan antas 

gälla för fler gymnasieelever, vilket inte kan beläggas då studien har ett begränsat urval.  

 

En slutsats är att jämförelse är vanligt förekommande, i synnerlighet bland kvinnorna. 

Uppåtjämförelse var en utmärkande jämförelseform för de som jämförde sig. Även 

nedåtjämförelse var vanligt förekommande. Kändisar och vänner var de målgrupper som 

respondenterna jämförde sig med. När attribut och egenskaper ses som relevanta är det vanligt 

att jämförelse görs. De ideal som visade sig vara eftertraktade var att man ska vara vältränad, 
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både som man och kvinna. Gällande ideal har studien visat att idealen för kvinnor, jämfört 

med män, är snävare, då de har fler faktorer rörande utseende att leva upp till. Vidare är det 

vanligt att det, trots uttalad kritik mot idealen, finns en underliggande strävan att uppnå dem, 

vilket kan bero på internalisering av idealen. Jämförelse på Instagram påverkar kroppsbild 

och kvinnorna tenderade att bli mer påverkade än männen. Studien har visat att det är vanligt 

förekommande att kroppsbilden påverkas negativt, eftersom respondenterna ofta känner att de 

inte kan leva upp till det dem ser (vilket tenderar att vara idealen). När det kommer till 

fitspiration och därmed ideal är det vanligare att kvinnornas kroppsbild påverkas jämfört med 

männens kroppsbild. Studien har visat att denna påverkan kan vara positiv och verka 

motiverande för respondenterna samtidigt som den kunde vara negativ, då negativa tankar 

kring kroppsbild kunde uppstå. Rörande exponering för selfcompassion-bilder på Instagram 

verkade det positivt för kroppsbilden hos både männen och kvinnorna. Slutligen visade 

studien att respondenternas mående påverkas av deras kroppsbild. 

6 Sammanfattande diskussion 
Kroppsbild är ett viktigt ämne att diskutera då det starkt kan påverka en individs mående. Att 

undersöka hur användning av sociala medier som Instagram kan påverka ungas kroppsbild 

blir, med utgångspunkt i ovanstående påstående, otroligt relevant då forskning har visat att det 

kan resultera i en försämrad kroppsbild (Burnette, Kwitowsky & Mazzeo, 2017, s. 121).  

 

Gällande frågeställningen om gymnasieelever jämför sig med andra på Instagram och vilka 

konsekvenser det får för kroppsbild, har vi i vår studie kommit fram till att jämförelse på 

Instagram är vanligt förekommande och får konsekvenser för kroppsbild, oftast negativa 

sådana. Frågeställningen rörande hur gymnasieelever upplever ideal på Instagram och hur det 

i sin tur påverkar kroppsbild, besvarades med att idealet idag är att vara vältränad både för 

män och kvinnor. Det kan orsaka press för de som exponeras för idealet då det inte är lätt att 

nå ett sådant ideal. Detta resulterar i en sämre syn på sin kropp och därmed sämre kroppsbild 

när ens kropp inte motsvarar idealet.Den sista frågeställningen gällande fitspiration och 

selfcompassions påverkan på kroppsbild, visade att de båda har en påverkan. Bilder som är 

selfcompassion bidrar till en mer positiv kroppsbild medan bilder som är fitspiration både 

kunde bidra till en positiv och negativ kroppsbild.  

 

Ovanstående slutsatser visar att individers kroppsbild påverkas av användningen av 

Instagram. En negativ kroppsbild är ett växande problem hos både män och kvinnor (Galioto 
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& Crowther, 2013, s. 566; Strahan et al., 2006, s. 211f). Depression, sämre mående och 

ätstörningar är några av de sociala problem som användning av sociala medier kan leda till. 

Som vår studie (och flera andra) visar har användning av Instagram negativa konsekvenser för 

kroppsbild. De sociala problem som nämnts kan mycket väl vara en följd av de 

konsekvenserna, vilket gör det till ett otroligt relevant ämne för socionomer.  

 

Alla gymnasieelever som vi undersökte använde Instagram dagligen, många av dem flera 

timmar om dagen. Det gäller troligtvis för hela populationen gymnasieelever, då statistik visar 

liknande siffror genom att hävda att majoriteten i den åldern använder Instagram dagligen 

(Davidsson, Palm och Melin Mandre, 2018, s. 50). Då sociala medier som Instagram 

bevisligen har en stor inverkan på gymnasieelever och deras kroppsbild leder det till att de 

som arbetar med dessa elever, socionomer inkluderat, behöver en ökad medvetenhet kring de 

problem som kan uppstå. En sådan medvetenhet kommer att göra en stor skillnad för 

socionomers arbete genom att vi kommer att kunna bemöta problemen redan innan de 

uppstår, men även hjälpa de individer som redan har blivit påverkade. Sociala medier är ett 

relativt nytt fenomen. Sociala medier har inte funnits så länge att vi med säkerhet kan säga att 

vi vet vad konsekvenserna av användningen blir. Att kroppsbild påverkas, att depression och 

sämre mående ökar och att ätstörningar blir vanligare vet vi, men det är enstaka problem i en 

uppsjö av möjliga problem.  

 

När och om dessa möjliga problem konstateras måste socionomer vara beredda att agera. För 

att det ska kunna ske behövs mer forskning kring sociala medier och dess påverkan, inte 

enbart gällande kroppsbild, utan även kring andra faktorer som kan vara negativa för den 

unga individen. Forskningen behöver konstatera problem, men även komma med förslag på 

metoder som kan verka gynnande för individer som påverkas eller som är i riskzonen för att 

bli påverkade. Det är en lång väg som ligger framför oss gällande användning av sociala 

medier och dess påverkan. Vi vet inte vad som kommer att krävas av oss som är socionomer. 

Det enda vi kan säga med säkerhet är att vi kommer att behövas.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Missivbrev: 

Hej! 

Vi är två tjejer som går socionomprogrammet i Lund. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats 

och till denne behöver vi intervjua personer som går på gymnasiet. Syftet med vår studie är att 

undersöka hur användningen av Instagram påverkar kroppsbild. Ditt deltagande är frivilligt 

och du kan närsomhelst välja att avsluta intervjun om du känner att du inte vill delta längre. 

Om där är frågor som du inte vill besvara så hoppar vi över dem och går vidare. Uppgifterna 

om dig och intervjuerna kommer att förvaras så att inga obehöriga kan komma åt dem och 

efter att uppsatsen blivit godkänd och publicerad kommer de att förstöras. Det som du delar 

med dig av i intervjun kommer enbart att användas till forskningsändamålet. Du kommer att 

vara anonym, både i transkriberingen av intervjun och i uppsatsen. Har du några frågor så är 

du välkommen att ställa dem när som helst. 

Tack på förhand! 😊 

 

Johanna Nord & Emelie Persson 

 

Datum och plats:__________________________________________________ 

Respondents underskrift:____________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

 

OBS! Om du är under 18 år så behöver vi även ha din/dina vårdnadshavares underskrift.  

Datum och plats:__________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:________________________________________ 

Namnförtydligande:________________________________________________ 

 

Datum och plats:___________________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift:_________________________________________ 

Namnförtydligande:_________________________________________________ 
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Bilaga 2 
Intervjuguide:  

Bakgrundsfrågor: 

● Hur gammal är du? 

● Vilket kön identifierar du dig med? 

● Använder du Instagram? 

● Hur ofta använder du Instagram? 

 

Social jämförelse: 

● Jämför du dig med andra på Instagram? 

● Vem brukar du jämföra dig med? (kompisar, kändisar - typ av kändisar, ex modeller, 

fitspopersoner, skådisar, artister)? Vad är det du jämför? alternativt: 

- Finns det tillfällen där du jämför dig? 

- Fortfarande nej? Tror du att andra i din ålder jämför sig sig med andra på 

Instagram?  

- Jämför du dig mest med dina kompisar eller kändisar på Instagram? 

● Anser du att de som du jämför dig med har ett bättre liv än vad du har? Ser bättre ut än 

dig?  

● Anser du att de som du jämför dig med har ett sämre liv än vad du har? Ser sämre ut 

än dig? 

● Om du ser en bild på en tjej/kille som är väldigt snygg (som du tycker har önskvärda 

egenskaper), känner du att du kan leva upp till det?  

- Hur får det dig att känna? (oavsett ja eller nej) 

● Vad känner du när du jämför dig med andra på Instagram?  

● Påverkas din självbild av att jämföra dig med andra?  

Följdfråga:  

- På vilket sätt? 

 

Fitsporation, ideal och self compassion 

● Hur skulle du beskriva din kroppsbild?  

● Hur ser en perfekt tjej och kille ut för dig? Följdfråga: Anser du att killar har mer 

spelrum än tjejer när det kommer till utseende? 
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● *visa bild på vältränad tjej/kille (fitspiration)* + *bild på tunnhetsidealet (tjej)/slank 

och muskulös (kille)* (en bild i taget)  

- Känner du att din kroppsbild påverkas av den här bilden? På vilket sätt?  

Följdfråga efter att ha sett båda bilderna: 

- Vilken bild känner du är den som du vill leva upp till om du måste välja? 

- Känner du att du kan leva upp till det du ser på bilderna? Att det går att nå? 

Följdfråga: Hur får det dig att känna? 

● *visa bilder med ett budskap om positiv kroppsbild (selfcompassion)* Efter att ha sett 

de här bilderna och reflekterat över vad som står, skulle du säga att du får en mer 

positiv kroppsbild?  

Följdfråga:  

-  Vad känner du när ser på bilderna? Får du några positiva eller negativa 

känslor? 

 

Avslutande frågor: 

● Anser du att Instagram och den jämförelse som sker där bidrar till förändring i synen 

på ens kroppsbild? Om ja: På vilket sätt tror du att den förändras? Om nej: Finns det 

någon anledning till att du tänker att kroppsbilden inte förändras av att jämföra sig på 

Instagram? 

● Tror du att bilder som är fitspiration och self compassion bidrar till att synen på ens 

kroppsbild förändras? Om ja: På vilket sätt tror du att den förändras? Om nej:  Finns 

det någon anledning till att du tänker att kroppsbilden inte förändras av fitspiration och 

self compassion? 

● Tror du att det finns någon skillnad mellan tjejer och killar när det kommer till 

förändring av kroppsbild? 

● Anser du att ditt mående/psykiska hälsa påverkas av din kroppsbild?  

Följdfråga: 

- På vilket sätt? 

- Om nej: förklara? 

● Tror du att andras mående/psykiska hälsa kan påverkas av deras kroppsbild? 

● Tror du att en person som mår dåligt pga sin kroppsbild kan bli hjälpt av att få 

professionell hjälp av exempelvis en kurator/psykolog? 

● Är det något du vill tillägga eller som vi har glömt att fråga om när det kommer till 

Instagrams påverkan på kroppsbild? 
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Bilaga 3 
Bilder som visades i intervjun: 

Bodybilder 
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Mindre muskulös man
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Fitnesstjej
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Smal tjej 
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Selfcompassionbilder 

 
 


