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Abstract
A social problem in Sweden is that more people in a greater extent affects negatively by social
media. Instagram is one of the largest social media that are being used today and the pictures
that publishes on Instagram are often oriented on the body. This qualitative phenomenological
study has a purpose to explore and understand young individuals experience of the body when
they use Instagram. The study uses body image, appearance ideals, social comparison, social
impact and critical thinking as theoretical framework to create a deeper understanding about
the studies phenomenon and essens. The study contributes to an understanding for the social
psychological perspective regarding individuals subjective experience about the body when using Instagram. Ten informants in the age between 18-25 years participated in semi-structured
interviews which was analyzed by a thematic analysis method. The result showed that the majority of the participants experienced their own body negatively when using Instagram due to
thoughts that the body presented on Instagram is more good-looking, smaller and more welltrained. Comparison between the own body and the body presented on Instagram was therefore
of high significance for how the participants experienced the body. The result also showed that
critical thinking is an important part when it comes to how the participants experienced their
body image.

Keywords: body image, Instagram, appearance ideals, social comparison, social impact, critical
thinking

Abstrakt
Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att fler individer i större utsträckning påverkas negativt
av sociala medier. Instagram är ett av de största sociala medier som används idag och de bilder
som publiceras på Instagram är oftast inriktade på kroppen. Denna kvalitativa fenomenologiska
studie har som syfte att utforska och förstå unga individers upplevelse av kroppen vid användandet av Instagram. Studien använder kroppsuppfattning, utseendeideal, social jämförelse,
social påverkan och kritiskt tänkande som teoretiska utgångspunkter för att skapa en djupare
förståelse kring studiens fenomen och essens. Studien bidrar till en förståelse för det socialpsykologiska perspektivet gällande individens subjektiva upplevelse av kroppen utifrån Instagramanvändning. Tio informanter i åldrarna 18–25 år deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades utifrån en tematisk analysmetod. Resultatet visade att majoriteten av informanterna
upplevde den egna kroppen negativt vid användandet av Instagram då de upplevde att kroppen
som framställs på Instagram är snyggare, smalare och mer vältränad. Jämförelse mellan den
egna kroppen och kroppen på Instagram visade sig därför vara av stor betydelse för hur informanterna upplevde kroppen. Resultatet visade även att kritiskt tänkande är en viktig del i hur
informanterna upplevde deras kroppsuppfattning vid användandet av Instagram.

Nyckelord: kroppsuppfattning, Instagram, utseendeideal, social jämförelse, social påverkan,
kritiskt tänkande
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1. Inledning
1.1 Inledning
Sedan 2000-talets skifte har internetanvändandet ökat kraftigt i det moderna samhället och därmed användandet av sociala nätverk. Idag besöker majoriteten av svenska befolkningen över
12 år sociala medier dagligen (Lindskog-Lindell 2016). Näst mest användare har Instagram
som är en bildfokuserad social media. Användarna publicerar bilder som andra användare kan
gilla och kommentera. Många av de bilder som publiceras på Instagram har ett fokus på kropp
och utseende. Att många använder Instagram uppges främst vara på grund av smidigheten med
digitala interaktioner och möjligheten att enkelt hålla kontakt med familj och vänner (LindskogLindell 2016). Enligt Lindskog-Lindell spenderar en social nätverksanvändare generellt 7 timmar i veckan på sociala medier. Den största gruppen av användare är mellan 16–25 år då de i
genomsnitt använder social medier 12 timmar i veckan (Lindskog-Lindell 2016).
Sociala medier når allt fler och yngre individer. Instagram har en åldersgräns på 13 år och
ändå finns det yngre medlemmar på plattformen. Trots sociala mediers popularitet finns det
problem kopplade till användandet av dem, framförallt i ung ålder. Enligt en brittisk undersökning är Instagram det mest negativa sociala mediet för ungas mentala hälsa. Plattformen skapar
känslor av otillräcklighet och ångest vilket är knutet till Instagrams bildfokus (Adolfsson 2017).
Mycket av den sociala jämförelsen sker bland annat av bilder på kropp och utseende vilket kan
påverka användarnas egen kroppsuppfattning. Att individer jämför sig utgår ofta från en känsla
av missnöje hos individen. För att individen ska kunna förstå sin omvärld och även kunna förändra den bör individen ha ett kritiskt tänkande gentemot det individen upplever på Instagram
(Brodin 2007).
Att användandet av sociala medier är stort och att de medför både positiva och negativa
aspekter är tydligt. Det socialpsykologiska perspektivet eftersträvar att förstå individer utifrån
bland annat sociala kontexter och interaktioner. Eftersom sociala medier är det samtida samhällets stora kommunikationsverktyg bör det därför studeras för att förstå sociala mediers påverkan av kroppsuppfattning. Tidigare forskning (Tiggermann & Slater 2013) har bland annat
studerat sociala mediers påverkan på identitet och välmående men forskningen saknar en förståelse kring vilken betydelse sociala medier kan ha på individers kroppsuppfattning. Mycket
av den tidigare forskningen är kvantitativ och därför eftersträvar den här studien att kunna bidra
med en mer fördjupad förståelse av hur Instagram påverkar individers kroppsuppfattning genom kvalitativ forskning. Den här studien kommer därför forska om vilken betydelse Instagram
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har på individers kroppsuppfattning med fokus på den största gruppen av sociala medieanvändare. Kroppsuppfattning i den här studien definieras som människors upplevelser, känslor, attityder och beteenden i förhållande till den egna kroppen (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014).

1.2. Syfte och forskningsfrågor
Syftet med studien är att utforska och förstå unga individers upplevelse av deras kroppsuppfattning när de använder Instagram. Studien kommer besvara följande frågor:
F1: Vad känner unga individer för den egna kroppen när de ser kroppsbilder som publiceras på Instagram?
F2: Använder unga individer ett kritiskt tänkande gentemot de kroppsbilder som publiceras på Instagram? Iså fall hur?

1.3. Disposition
Följande sidor innehåller teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som är relevant till
studiens syfte och forskningsfrågor. Efter presenteras avgränsning för att visa på vad tidigare
forskning studerat som denna studie inte valt att förhålla sig då det inte är relevant för studiens
syfte och forskningsfrågor. Därefter redogörs för studiens metodval, datainsamlingsmetod, urval, hur studiens empiriska instrument är uppbyggd, hur studiens forskare förhållit sig till etiska
överväganden, intervjuernas tillvägagångssätt, transkriberingsprocess, analysmetod och hur
studiens forskare stärkt studiens trovärdighet. Syftet med redogörelsen är att öka förståelsen för
studiens uppbyggnad samt hur studiens forskare gått tillväga med och resonerat kring studien.
Efter följer en redogörelse för studiens resultat och analys som börjar med en presentation av
de teman som vuxit fram under analysmetoden samt resultatets essens. Vidare under resultatdelen presenteras varje tema i tur och ordning tillsammans med citat från informanterna som
stärker resultatet. Efter en resultatpresentation under varje tema används studiens teoretiska
utgångspunkter för att analysera resultatet. I diskussionsdelen visar studien de kopplingar som
finns mellan studiens resultat och den tidigare forskningen. Avslutningsvis i slutsatsen redovisas för hur väl studiens syfte samt forskningsfrågor blivit besvarade. I slutsatsen beskriver även
studiens forskare för och nackdelar med studien och ger förslag på vad som kan vara av intresse
att undersöka i framtida studier.
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2. Teoretiska utgångspunkter
Nedan redogörs för en närmare definition av studiens teoretiska utgångspunkter som är relevanta för studien. De teoretiska utgångspunkterna är kroppsuppfattning, utseendeideal, social
jämförelse, social påverkan och kritiskt tänkande. I studiens analysdel kommer de teoretiska
utgångspunkterna användas för att tolka resultat från de kommande intervjuerna i syfte att besvara studiens forskningsfrågor. Då studiens syfte är att undersöka fenomenet hur unga individer upplever den egna kroppen när de använder sociala medier, ses sociala medier som ett
verktyg och inte som en teori. Därför kommer studien inte använda några teorier om sociala
medier.

2.1. Kroppsuppfattning
I boken Projekt perfekt förklaras kroppsuppfattning som ett ”komplext och mångsidigt begrepp” bestående av fyra komponenter som tillsammans bildar en individs kroppsuppfattning
(Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, s.17). De fyra komponenterna är upplevelser, känslor, attityder och beteenden i relation till kroppen. Upplevelser innebär vad en individ ser och tar in
genom sinnesintryck när individen tittar på sig själv i en spegel men också sinnesintryck från
kroppen som hunger och beröring. Känslor innebär de känslor en individ har gentemot sin egen
kropp som exempelvis stolthet och glädje eller missnöje och skam. Attityder handlar om hur
viktigt en individ anser att utseende är, till exempel om individen bryr sig om utseende eller
inte. Attityder handlar också om vilka tankar individen har gentemot de kroppsideal som finns
i den sociala kontexten som berör individen. Beteende omfattar hur en individ agerar utifrån
sina upplevelser, känslor och attityder, exempelvis kan en individ välja att dölja sin kropp med
kläder om individen skäms över kroppen (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, s.17). Utöver de
fyra komponenterna som förklarats ovan kan kroppsuppfattning vidare beskrivas som en självvärdering av den egna kroppen. Med det menas att individer gör en egen bedömning av sitt
utseende som de sedan förhåller sig till, till exempel kan en individ göra en bedömning att den
egna kroppen ser bra ut och agera utifrån den bedömningen genom att visa upp kroppen (Frisén,
Holmqvist & Lunde 2014, s.17).

2.2. Utseendeideal
I dagens samhälle läggs stor vikt på utseende och många individer anstränger sig för att förmedla en bra bild av sig själv till andra individer. Runt om i samhället, i exempelvis media som
är ett av de samtida samhällets kraftfullaste förmedlare, syns bilder på vackra människor som
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individer kan jämföra sitt utseende med (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, s 16). Vad som
anses vara vackert och som formar idén om hur människor ska se ut är bland annat utseendeideal. Utseendeideal kan variera beroende på tid och kontext, till exempel kan utseendeidealet
i Sverige skilja sig från utseendeidealet i Kina. De utseendeideal som finns idag är generellt
stereotypa, kvinnor ska till exempel vara smala och kurviga medan män ska vara starka och
muskulösa (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, s.16). Individer som utifrån ett utseendeideal
anses ha ett attraktivt yttre tillskrivs generellt positiva egenskaper som att individen är hälsosam, smart, lycklig och besitter social kompetens. Att efterlikna utseendeidealet är alltså något
som värderas högt av individer. Utseendeideal är dock mycket snävt definierade vilket utesluter
de flesta individer, hur individer än försöker är det svårt att leva upp till de ideal som finns i
dagens samhälle (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, s.16). Utseendekultur är ett begrepp som
har uppkommit för att beskriva en kultur där skönhet värdesätts och som vidmakthåller och
förstärker utseendeideal (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014, s.16).

2.3. Social jämförelse
I boken Socialpsykologi - Bakgrund, teorier och perspektiv (Alvaro, Carle, Garrido & Nilsson
2006) beskrivs Social jämförelse som att individer använder andra individer som jämförelsegrund för att se den egna attityden och förmågan därigenom eftersöka individer med liknande
egenskaper (Alvaro et al. 2006, s.156). Social jämförelseteori utgår från två viktiga frågeställningar: När jämför sig individen och vilka jämför sig individen med? Individer jämför sig med
andra när de upplever en osäkerhet gentemot sig själva och då sker oftast jämförelsen med
individer som finns i närheten. Jämförelsen sker automatiskt och snabbt utifrån det sammanhang individen befinner sig i (Akert, Aronsson & Wilson 2007). Social jämförelse används
även vid tillfällen då individen stärker sin uppfattning om sig själv, detta genom att jämföra
tidigare prestationer med nuvarande prestation. (Akert, Aronsson & Wilson 2007).
Inom social jämförelseteorin finns uppåtriktad och nedåtriktad social jämförelse som kan
förbättra eller stärka en individs identitet. En uppåtriktad social jämförelse innebär att en individ
jämför sig med individer som anses vara bättre (Baumeister & Vohs 2007, s.263). Jämförelsen
sker i hopp om att individen ska kunna lära sig av och ta efter den bättre individen och därmed
förbättra sig själv. Ibland kan en uppåtriktad social jämförelse få motsatt effekt. Istället för att
identiteten stärks kan den försvagas då individen känner att det inte går att uppnå vad andra har
lyckats uppnå, det är ett för stort gap mellan individen och andra individer (Baumeister & Vohs
2007, s.364). En nedåtriktad social jämförelse innebär att en individ jämför sig med personer
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som anses vara sämre (Baumeister & Vohs 2007, s.263). Individer som använder en nedåtriktad
social jämförelse är oftast individer som har låg självkänsla. Genom att jämföra sig med individer som är sämre kan den egna självkänslan och identiteten stärkas (Baumeister & Vohs 2007,
s 264).

2.4. Social påverkan
Social påverkan omfattar ett stort område där studier av konformitet, övertalning, sociala normer och attitydförändring har genomförts (Alvaro et al 2006, s. 149). Teorin om social påverkan menar att bekräftelse av socialt inflytande beror på styrkan i en grupp och dess betydelse
samt antalet individer som ingår i gruppen. Individer är av naturen sociala varelser och få skulle
kunna leva utan interaktion med andra då de genom interaktionen får ett känslomässigt stöd,
bekräftelse och gemensamma erfarenheter. För att inte särskilja sig från andra anpassar sig individen efter andras agerande och tar efter liknande beteendemönster, detta för att känna sig
accepterad och bekräftad (Akert, Aronsson & Wilson 2007). Yttre påverkan från individer i
omgivningen är det som benämns som social påverkan. Enligt Biel och Gärling (2012, s.39) är
det tillvägagångssättet som leder till att andra kan få oss att ändra vårt beteende, attityd eller
föreställning. Social påverkan kan vara både positiv och negativ för en individ. Positiv i den
bemärkelsen att individen väljer att umgås med likasinnade vilka individen känner samhörighet
med. Negativ social påverkan kan yttra sig genom att en individ inte vågar stå upp för egna
åsikter och tankar eftersom de avviker från en grupps normer (Biel & Gärling 2012 s.40). Social
påverkan har sin grund i den social omvärlden vilket är en förändring av en individs sätt att
agera, känna, tänka et cetera. Det handlar om en kognitiv process, hur verkligheten bedöms av
omgivande människors trovärdighet och en emotionell process där individen anpassar sig för
att minska socialt ogillande och för att inte hamna i ett utanförskap (Alvaro et al. 2006, s.152).

2.5. Kritiskt tänkande
Kritiskt tänkande är ett omdiskuterat begrepp som är svårt att kunna precisera och definiera
men i grund och botten handlar kritiskt tänkande om hur individer tar emot och värderar information. Kritiskt tänkande innebär att en individ ska kunna reflektera över kunskap och finna
lösningar på problem. En medvetenhet bör finnas att förmågan att ta emot, värdera, reflektera
och finna lösningar på problem ständigt befinner sig i en utveckling (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s.16). Författarna menar även att individer bör utveckla sitt kritiska tänkande då individer idag lever i en globaliserad värld och informationsflödet är större än förut. Det innebär
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enligt Hultén, Hultman och Eriksson (2007) att individer måste lära sig att kunna hantera mer
information snabbare än tidigare. Vidare beskriver de att det idag finns ett behov för individer
att reflektera över sitt förhållningssätt till informationen som finns på internet. Den kritiska
ansatsen bygger på att individer ska bli bättre på att ställa frågor och ifrågasätta vad de se på
Internet för att kunna utröna vad för fakta och värderingar som finns i de internetsidor och
databaser individen besöker (Hultén, Hultman & Eriksson 2007, s.24). Individer påverkar sin
bild av verkligheten i hög grad och verkligheten är konstruerad i många avseende, därför behövs idag att individer har ett aktivt ställningstagande till den information som cirkulerar på
Internet. Genom ett utvecklat kritiskt tänkande kan individen i större relevans vara medveten
om att det de möter på sociala medier inte alltid är verkligheten utan en konstruktion av vad
källan vill att individen ska se. Stenbock-Hult (2004, s.14) menar att kritiskt tänkande har fler
dimensioner, inte bara intellektuella förmågor. Hon menar att en kritisk tänkande individ även
använder sina känslor och inte bara rationellt tänkande. En kritiskt tänkande individ strävar
efter att granska det tänkande som ligger bakom individens känslor, till exempel varför en individ blir nedstämd vid exponering av bilder på människor som utifrån utseendeideal anses vara
vackra (Stenbock-Hult 2014, s.141). Vidare menar hon att individen använder ett kritiskt tänkande för att skilja mellan vad individen är och vad individen vill vara och att skilja på vad som
är relevant och irrelevant (Stenbock-Hult 2014, s.142). En individ som vill vara mer vältränad
men inser att möjligheten till att träna inte finns kan genom ett kritiskt tänkande inse att en
vältränad kropp inte är relevant.

3. Tidigare forskning
I kommande del presenteras tio vetenskapliga artiklar som utgör studiens tidigare forskning.
Vad som avses med den tidigare forskningen är att genom vetenskapliga artiklar beröra liknande forskningsområden som studien undersöker, det vill säga unga individers upplevelse av
deras kroppsuppfattning när de använder Instagram. Den tidigare forskningen är uppdelad i fyra
olika delar som på olika sätt berör studiens syfte. Första delen, tidigare forskning om kropp och
utseende, berör kroppsuppfattning och utseendeideal. Andra delen, tidigare forskning om sociala medier, berör hur sociala medier används av individer och hur användandet av medierna
påverkar individerna. Tredje delen, tidigare forskning om social jämförelse, berör området hur
individer påverkar varandra. Fjärde delen, tidigare forskning om kritiskt tänkande, berör hur
kritiskt tänkande används av individer och vad ett kritiskt tänkande medför. Samtliga artiklar

6

är hämtade från tidskrifterna Body Image, Journal of Experimental Social Psychology,
PsycNet, Sage Journals, Science Direct och Wiley.

3.1. Tidigare forskning om kropp och utseende
År 2010 gjordes en svensk undersökning av Frisén och Holmqvist “What characterizes early
adolescents with a positive body image?” på 15 pojkar och 15 flickor som befann sig i tidig
adolescens. Till skillnad från tidigare studier undersöktes positiv kroppsuppfattning då fokus
tidigare varit den negativa upplevelsen av den egna kroppen. Forskarna använde semistrukturerade intervjuer där de koncentrerade sig på tre områden: hur individen såg på träning, hur
tillfredsställd individen var med sitt utseende samt om individen upplevde någon påverkan från
vänner eller familj. Resultatet visade att den inställning ungdomarna upplevde till den egna
kroppen grundades i acceptans och funktionalitet, det vill säga att kroppen var kapabel att klara
av vardagen. Flertalet av deltagarna upplevde motion och fysisk aktivitet som glädjande och
hälsofrämjande.
I Ontario, Kanada, genomfördes 2006 en annan kvalitativ studie av Bottamini och SteMarie “Male Voices on Body Image” där syftet med studien var att undersöka mäns kroppsuppfattning. Informanterna var i åldern 18–25, alla män. Två semistrukturerade intervjuer genomfördes där informanterna i den första intervjun fick titta på tre olika bilder på kroppsbyggnad och genom två skalor sedan rangordna hur de såg på fetma och muskulatur. Det gjordes för
att skapa underlag för vidare diskussion i de kommande följdfrågor. I den påföljande intervjun
diskuterade informanterna på ett friare sätt hur de ansåg att en idealisk kropp var, hur tillfredsställda de var med sin egen kropp samt vilken motivation och beteende de hade för att kunna
uppnå önskad kroppstyp. Resultaten visade att vissa av informanterna önskade sig en annan
kropp och att idealet visade sig vara en muskulös, mager, lång kropp som inte var av bodybuildar-typ, enligt flertalet av de tillfrågade. När forskarna ställde frågan hur informanterna ansåg
idealet vara, så relaterade informanterna idealet till välkända profiler från media. Resultaten
visade även att informanterna lade fokus på uppbyggnad av specifika kroppsdelar mer än i relation till hela kroppen, till exempel mage, armar och ben. Studien sammanfattade med att påtala att männen inte fokuserade mycket på sitt utseende även om det fanns en önskan om att
efterlikna de ideal som råder. Männen upplevdes ha en acceptans till den egna kroppen. En
informant ansåg kroppsuppfattning mer kvinnorelaterat men att det även finns de män som
använder sina kroppar som redskap för att uppnå högre social acceptans.
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En studie om kroppsuppfattning gjordes 2011 i USA av Cheney “Most Girls Want to be
Skinny”. Där genomfördes en etnografisk studie, genom semistrukturerade intervjuer med 18
kvinnliga immigranter som studerar på högskola. Genom att extrahera olika teman i intervjun
kunde forskaren identifiera vilken problematik som fanns i relation till estetiskt kroppsideal,
missnöje av kroppen och etnicitet. Tidigare hade det visat sig att människor med ljus hudfärg
fokuserar mer på att vara smala. Av den anledningen valdes informanterna utifrån etnicitet samt
hur de påverkades av den kroppsuppfattning som påtagligt eftersträvades i deras nya hemland.
Resultaten visade att informanterna upplevde känslomässig oro och stress i relation till att inte
passa in i det privilegierade samhället. Flertalet av kvinnorna ville bli associerade med den
smala tjejen med positiva egenskaper då de dagligen genomsyras av kroppsbilder och utseendeideal i olika medier. Känslor av tillhörighet och acceptans kopplades till hur individen såg på
sin kropp och användandet av kroppen var mer som ett medel för att bli mer socialt anpassade.
Tidigare forskning som presenterats ovan har relevans till studien då de har resultat som
styrker fenomenet kroppsuppfattning. Forskningen ovan har visat resultat där individer upplever den egna kroppsuppfattningen utifrån den utseendekultur de lever i och vad de exploateras
för. Då kommande studie undersöker informanternas upplevelse av deras kroppsuppfattning
när de använder Instagram kan tidigare forskning komma till hjälp för att få en ökad förståelse.

3.2. Tidigare forskning om sociala medier
Tiggemann och Slater (2013) genomförde en studie ”NetTweens: The internet and body image
concerns in preteenage girls” i Adelaide, södra Australien. Syftet med studien var att undersöka
förhållandet mellan medias exponering av kroppsbilder och unga flickors kroppsuppfattning
med specifik inriktning på internet. Urvalet bestod av 189 flickor. Forskarna utförde en enkätundersökning som omfattade medias exploatering samt fyra olika mätningar som var relaterade
till kroppsuppfattning. Dessa fyra mätningar var internalisering, hur de uppfattade den egna
kroppen och inte hur den verkligen såg ut, tillfredsställelse av den egna kroppen och bantning. Deltagarna fick fylla i enkäterna under skoltid och blev placerade i mindre grupper. Resultatet kunde bekräfta forskarnas hypotes då de fann att sociala medier hade en tydlig påverkan
på de fyra mätningarna angående kroppsuppfattning. Resultaten visade att 90 procent av informanterna hade fri tillgång till internet i hemmet och besökte sociala medier i genomsnitt 1
timme per dag. Genom alla former av medieexponering kunde forskarna se att detta påverkade
bilden av den egna kroppen. Internet visade sig vara starkt relaterat till internationaliseringen
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av det tunna kroppsidealet, självkänsla och uppkomsten av ätstörningar bland unga flickor och
därigenom upplevelsen av individens egen kropp.
En kvantitativ studie genomfördes av Tiggemann och Zaccardo (2015) ”Exercise
to be fit not skinny” i Australien där syftet med studien var att undersöka effekten på hur bilder
på vältränade kroppar påverkade kvinnors kroppsuppfattning utifrån social jämförelse. Informanterna bestod av 130 kvinnliga studenter i åldern 17–30 år. Informanterna delades upp
slumpmässigt och exploaterades för bilder från Instagram med innehållande bilder på vältränade kroppar eller resebilder. Studien använde sig av mellanliggande design med två oberoende
variabler (bilder på vältränade kroppar och resa) samt beroende variabler som jämförelse,
kroppsuppfattning och självkänsla. De som hade sett bilderna på vältränade kroppar på Instagram upplevde en känsla av nedstämdhet, negativ kroppsuppfattning och minskat självförtroende kontra de som fick se resebilder. Resultaten visade att bilderna på vältränade kroppar leder
till en negativ kroppsbild och att detta är ett resultat av social jämförelse. I relation till de bilder
som förekommer i sociala medier skapar individen antingen en uppåtriktad eller nedåtriktad
social jämförelse. Författarna avslutar med att påtala komplexiteten av massmedias roll i förhållande till individers upplevelser av den egna kroppen.
En studie om relationen mellan sociala mediers användande och kroppsuppfattning publicerades 2017, “I don’t need people to tell me I’m pretty on social media” vilken
genomfördes av Blair-Burnette, Kwitowski och Mazzeo. Syftet med denna kvalitativa studie
var att utforska relationen mellan användandet av sociala medier och upplevelsen av den egna
kroppen. Totalt deltog 38 informanter varav 36 elever fullföljde studien. En tematisk analys
gjordes för identifiering av mönster av insamlade data där resultatet visade att användandet av
sociala medier var stor. Forskarna kunde se att vissa av flickorna upplevde bekymmer angående
sitt utseende och på den sociala jämförelse som tar sin utgångspunkt i sociala medier, speciellt
i relationen till kamrater. Informanterna visade dock på en medvetenhet om konsekvenserna
av social jämförelse och demonstrerade olika strategier för att minska effekten. Det genom exempelvis att skolmiljön främjade mediekunskap, acceptans och visade på uppskattning av skillnader. Forskarna tittade även på hur involverade föräldrar och skola var angående unga flickornas användande av sociala medier. Utifrån studien visar de vikten av både skolans och föräldrarnas ansvar av att reglera exponering av sociala medier då det visat en påverkan i relation
till kroppsuppfattning och social jämförelse.
Utifrån tidigare forskning ovan om användandet av sociala medier har forskarnas
resultat visat att sociala medier har en betydande inverkan på individens upplevda kroppsuppfattning. Utifrån vad de exploaterades för på sociala medier visade resultaten att det påverkade
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informanternas upplevda kroppsuppfattning. I kommande studie är tidigare forskning relevant
för att få en ökad förståelse om Instagram påverkar upplevelsen av unga individers kroppsuppfattning.

3.3. Tidigare forskning om social jämförelse
Studien “The woman who wasn't there: Converging evidence that subliminal social comparison
affects self-evaluation” genomfördes 2017 av Chatard, Bocage-Barthélémy, Selimbegovic och
Guimond. Syftet med studien var att undersöka om subliminal social jämförelse sker automatiskt hos individer. Ett experiment genomfördes där 150 franska kvinnliga studenter med en
medelålder på 27,25 år deltog. Deltagarna blev uppdelade i en testgrupp och två kontrollgrupper; testgruppen blev exponerade för en mediebild på en smal kvinnlig modell. Kontrollgrupp
1 blev inte exponerade för någon bild och kontrollgrupp 2 blev exponerade för samma mediebild som testgruppen men med retuschering så att kvinnan på bilden hade en realistisk kroppsform. Efter att deltagarna blivit exponerade för en mediebild fick de göra en självvärdering av
den egna kroppen. Kontrollgrupp 1 fick göra självutvärderingen direkt då deltagarna inte blev
exponerade för en mediebild. Resultatet visade att deltagarna i testgruppen hade en mycket
högre kroppsångest jämfört med kontrollgrupp 2. Deltagarna i testgruppen var mer oroliga och
nervösa över sin kroppsvikt jämfört med kontrollgrupperna. Deltagarna jämförde sig i hög grad
med den bild de exponerats för vilket påverkade deras syn på sig själva. Resultatet visade även
att subliminal social jämförelse sker automatiskt, okontrollerat och utan medvetande hos individen.
En annan studie om social jämförelse är “Social Comparison, Social Media and SelfEsteem”. Studien genomfördes 2014 av Vogel, Rose, Roberts och Eckles med syfte att studera
vilken påverkan temporär exponering av profiler på sociala medier har på individers självkänsla
och självvärdering. I experimentet deltog 128 manliga och kvinnliga studenter från samma universitet med en snittålder på 19 år. Experimentet genomfördes i ett labb där varje deltagare
under tre minuter fick studera en facebookprofil som de trodde tillhörde en student från samma
universitet. Manliga deltagare fick studera en mans profil och kvinnliga deltagare fick studera
en kvinnas profil. Profilerna var egentligen skapade av forskarna och det fanns två olika typer
av profiler: en med uppåtriktad-hälsosam social jämförelse och en med nedåtriktad-ohälsosam
social jämförelse. Direkt efter exponering av en facebookprofil fick deltagarna göra en självutvärdering och en jämförande värdering mellan sig själva och profilen de exponerats för. Resul-
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tatet av deltagarnas självutvärdering visade att deltagarna som blivit exponerade för en uppåtriktad-hälsosam social jämförelse hade en lägre självkänsla jämfört med deltagarna som blivit
exponerade för en nedåtriktad-ohälsosam social jämförelse. Deltagarnas jämförelse mellan dem
själva och profilen de exponerats för visade att deltagarna som jämförde sig med en uppåtriktadhälsosam social jämförelse-profil värderade sig själva lägre än vad de värderade profilen. Däremot visade resultatet att den jämförande värdering deltagarna gjorde mellan sig själva och en
nedåtriktad-ohälsosam social jämförelse-profil inte skiljde sig. Studiens slutsats var att en uppåtriktad social jämförelse på Facebook kan vara skadlig för användarnas välmående och att en
uppåtriktad social jämförelse används mer än en nedåtriktad social jämförelse.
Ovanstående artiklar om social jämförelse berör en av studiens teoretiska utgångspunkt,
social jämförelse, och ger ökad kunskap om hur sociala medier påverkar individer. Båda artiklarna i den tidigare forskningen visar att individer jämför sig med andra individer på sociala
medier vilket påverkar deras självkänsla och självvärdering. Utifrån kommande studies syfte är
tidigare forskning om social jämförelse relevant för att få en ökad förståelse vad i sociala medier
som påverkar individer och hur det kan leda till att individer jämför sig själv i relation till
andra.

3.4. Tidigare forskning om kritiskt tänkande
Sjöberg genomförde en studie (2018) “It Is Not About Facts - It Is About Framing. the App
Generation's Information-Seeking Tactics: Proactive Online Crisis Communication” i södra
Sverige. Syftet var att se hur unga individer eftersökte information på internet och hur de hanterade fakta innan och efter de givits information om en krissituation, det för att se om informanterna hade ett kritiskt tänk till den information de tillhandahöll. Studien genomförde semistrukturerade gruppintervjuer med 65 informanter. Innan intervjuerna hade data samlats in om
informanternas internetanvändning och de hade fått namnge vilka sidor de ansåg vara mest
populära. Det för att kunna utvärdera hur de uppfattat användandet av en viss webbsida i syfte
att se om de tolkat informationen rätt och allmänt om sidans uppbyggnad. Resultatet visade att
informanterna hade påverkats av vad familjemedlemmar, vänner, kändisar et cetera hade gillat
för sidor och inlägg när de skulle söka efter relevant information. Informanterna menade att det
var mer troligt att de litade på något som de såg upp till och grundade sitt sökande efter vad för
sidor andra besökt. Många av informanterna hänvisade till olika kändisars sidor när de sökte
efter information eftersom de i högre grad kunde ta till sig den informationen. Resultatet visade
att informanterna använde olika sociala medier för att kunna identifiera sig med en situation.
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Den avgörande faktor var vad som publicerades, hur det framställdes och vad andra ansett vara
en tillförlitlig källa. Informanterna tillgodosåg sig med information från personer de såg upp
till mer än information som var baserad på verkliga fakta. En sida där informanterna upplevde
problem med ordförståelsen ratades, därför var det enligt dem av betydelse att sidan var utformad så informationen snabbt kunde inhämtas. Även ansågs det viktigt att texten på sidan skulle
vara lättförståelig
Utifrån tidigare forskning visade resultaten att unga individer väljer att samla information från andra som de kan identifiera sig med och ser upp till och inte vad som egentligen
var verkliga fakta. Ovanstående forskning betonar betydelsen av att ha ett kritiskt tänkande
inför det som finns att tillgå på Internet. Att ha kritiskt tänkande är en viktig förmåga för individen då den skapar en förståelse för individens omvärld och hur individens ska förhålla sig till
det som visas på sociala medier. Den kommande studien undersöker om och i så fall hur informanterna har ett kritiskt tänk gentemot de bilder som de ser på Instagram.

4. Avgränsning
Tidigare forskning har undersökt hur sociala medier påverkar identitet, kroppsuppfattning, välmående, självvärdering och social jämförelse. Den här studien är avgränsad till att enbart undersöka unga individers upplevelse av deras kroppsuppfattning när de använder Instagram. Studien är även avgränsad till att enbart använda Instagram som social media då Instagram är av
störst relevans då Instagram består av många publicerade kroppsbilder och är den näst största
social media som används. Deltagarna är i åldrarna 18–25 år då det är den största åldersgrupp
som använder sociala medier och då mycket av den tidigare forskningen haft yngre eller äldre
målgrupper. Studien förhåller sig inte till kön, etnicitet eller klass som vissa tidigare forskningar
gjort. Många av de tidigare forskningarna som genomförts är kvantitativa vilket medfört en
statistisk och övergripande förståelse inom ett område. Den här studien kommer vara kvalitativ
vilket kan tillföra subjektiva upplevelser om kroppsupplevelser som genererar en djupare förståelse om och hur unga individer upplever deras kroppsuppfattning när de använder Instagram.
En kvalitativ studie kan även generera en djupare förståelse om och hur unga individer använder
ett kritiskt tänkande gentemot de bilder som publiceras på Instagram och vilken betydelse det
har för deras egen upplevelse av kroppen.
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5. Metod
Nedan följer först en beskrivning av studiens metodval och val av datainsamlingsmetod. Därefter följer en beskrivning av hur studien gått till väga för att samla informanter och vilka urvalskriterier studien förhållit sig till. Vidare beskrivs hur studiens empiriska instrument konstruerats och vilka etiska överväganden som gjort. Efter beskrivs studiens tillvägagångssätt där
en detaljerad beskrivning ges av hur informanterna efterfrågades och hur intervjuerna genomfördes. Studien genomförde en pilotstudie vilket beskrivs efter studiens tillvägagångssätt. Avslutningsvis följer en detaljerad beskrivning av hur transkriberingsprocessen av intervjuerna
gick till och vilken analysmetod studien använt för att analysera materialet från intervjuerna.
Metoddelen avslutas med en beskrivning av hur studiens forskare har gått tillväga för att uppfylla kvalitativa kriterier som stärker studiens trovärdighet.

5.1. Metodval
Studien använde sig en kvalitativ forskningsmetod för att få en djupare förståelse för vilken
betydelse Instagram har på unga individers upplevelse av den egna kroppsuppfattningen. En
kvalitativ forskningsmetod möjliggör att informanter i egna ord kan beskriva subjektiva upplevelser ingående (Bryman 2002, s.35). Studien använde inte en kvantitativ forskningsmetod då
den inte eftersökte mätbara resultat (Bryman 2002, s.249). I studien genomfördes tio semistrukturerade intervjuer i försök att besvara studiens syfte. Studien använde sig av en fenomenologisk forskningsansats som försökte fånga individers subjektiva upplevelser av ett fenomen, i
den här studien hur unga individer upplever deras kroppsuppfattning när använder Instagram.
Syftet med forskningsansatsen var att försöka förstå hur individer uppfattar och upplever sin
värld genom att erfara ett fenomen (Bryman 2002, s.27). Målet med forskningsansatsen var att
hitta gemensamma upplevelser hos alla informanterna som bildade studiens centrala essens.

5.2. Val av datainsamlingsmetod
Datainsamlingen bestod av semistrukturerade intervjuer. Vid semi-strukturerad intervju används en intervjuguide där specifika tema berörs (Bryman 2002, s.301). Frågorna behöver inte
följa intervjuguiden i strikt riktning. Vid studiens intervjuer ställdes frågorna i hög grad utifrån
den intervjuguide som utformats och dess språkliga utformning (Bryman 2002, s.301). Intervjuaren kan ställa frågor utöver de befintliga frågorna som är relevanta till informantens svar
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(Bryman 2002, s.301). För studien var det viktigt att kunna anpassa intervjuerna utifrån informanternas svar för att kunna få en djupare förståelse för hur informanterna upplevde deras
kroppsuppfattning när de använde Instagram.

5.3. Urval
Studie använde sig av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att deltagare valdes ut utifrån vilka
informanter som fanns tillgängliga för forskare (Bryman 2002, s.114). Då studien eftersökte
unga individer som använder Instagram valde studiens forskare att efterfråga informanter via
Instagram. Vid visat intresse fick de en förfrågan om att delta i studien. Studiens forskare förhöll sig till vissa kriterier i urvalet. De urvalskriterier som forskarna använde sig av var: att
individerna skulle ha ett konto på Instagram och att informanterna skulle vara mellan 18–25 år.
Forskarna valde denna ålderskategori då de är den största gruppen som använder Instagram
samt att de även visat sig vara mest påverkningsbara av sociala medier vilket förklarades i studiens inledning. Totalt genomfördes tio semistrukturerade intervjuer då studiens forskare efter
tio intervjuer ansåg att de fått ett tillräckligt mättat material. Sex informanter var kvinnor och
fyra informanter var män. Informanterna var mellan 18–25 år med en medelålder på 21,8. Samtliga informanter bodde i Västra Götalands län.

5.4 Empiriska instrument
Intervjuguiden bestod av 25 frågor (se bilaga 1) exklusive eventuella frågor som kunde tillkomma i intervjuerna tack vare studiens val av datainsamlingsmetod. Första frågan var en inledande fråga om informanternas ålder, civilstatus och intresse. Syftet var att med en generell
fråga öppna upp intervjuerna samt ge studiens forskare allmän information om informanterna.
Fråga 2–6 var generella frågor om informanternas användande av Instagram. Syftet var att förstå hur och varför informanterna använder Instagram. För att säkerställa att studiens forskningsfrågor kunde bli besvarade genom informanterna skapade studiens forskare tre teman som de
baserade resterande frågor i intervjuguiden på. Varje tema berörde studiens forskningsfrågor
vilket genererade en koppling mellan studiens forskningsfrågor och frågorna i intervjuguiden
(se tabell 1). Teman är Instagrams påverkan, kroppen och kritiskt tänkande. Teman Instagrams
påverkan och tankar om den egna kroppen var kopplat till forskningsfråga 1: vad känner unga
individer för den egna kroppen när de ser kroppsbilder som publiceras på Instagram? Temat
kritiskt tänkande var kopplat till forskningsfråga 2: använder unga individer ett kritiskt tänkande gentemot de kroppsbilder som publiceras på Instagram? I så fall hur?
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Tabell 1. Konstruktion av intervjuguide
Forskningsfråga

Tema

Intervjufrågor

Vad känner unga individer för den

Tankar om

Vad känner/tänker du på när det publi-

egna kroppen när de ser kroppsbil-

den egna

ceras bilder på när någon tränar på In-

der som publiceras på Instagram?

kroppen

stagram?

Vad känner/tänker du på när det publiceras bilder på Instagram på smala
kroppar?

Hur upplever du din egen kroppsuppfattning när du ser bilder på smala och
vältränade kroppar på Instagram?

5.5. Etiska överväganden
I kvalitativ och kvantitativ forskning är det viktigt att förhålla sig till de etiska principer som
gäller för att genomföra en studie om individer och deras vardag (Bryman 2002, s. 440). Det
finns fyra grundläggande regler för etik inom den humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att deltagarna har rätt att avbryta studien när de vill. Deltagarna ska även delges de
olika moment som ingår i studien. Informationskravet uppfylldes av studiens forskare då informanterna fick information om studiens syfte innan intervjun. Genom samtyckeskravet godkänner deltagaren sin medverkan och är informanten minderårig kan det krävas vårdnadshavarens
godkännande. Innan intervjun påbörjades fick informanten skriva på samtyckesblankett där information om studien beskrevs. På så sätt uppfyllde denna studie samtyckeskravet. Samtyckesblanketten undertecknades innan intervjun av både informant och intervjuare.
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Konfidentialitetskravet innebär att informationen om deltagarna behandlas med
konfidentialitet (Bryman 2002, s. 440). Personuppgifter ska endast vara tillgängliga för forskarna och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Vid redovisning av studien användes fingerade namn vilket gör att inget av resultatet kommer kunna härledas till informanten.
Informerades informanterna om det innan intervjun började vilket gör att studien uppfyllde
konfidentialitetskravet. Med nyttjandekravet menas att all information som studien samlar in
om enskilda personer endast ska användas för forskningens ändamål (Bryman 2002, s. 441).
Genom att informanten informerades innan intervjun om att all insamlade data enbart kommer
användas i avsedd forskning uppfylldes nyttjandekravet.

5.6. Tillvägagångssätt
En inbjudan att delta i studien (se bilaga 2) publicerades på två Instagramkonton som tillhörde
studiens forskare. Valet att bjuda in till deltagande via Instagram grundades i att rätt deltagare
då kunde nås eftersom ett av kraven att delta var att ha ett Instagramkonto. De som ville delta
ombads att ta kontakt med studiens forskare via de direktiv som angavs i inbjudan. Totalt hörde
tolv informanter av sig men då studiens forskare ansåg att de fått ett tillräckligt mättat material
efter tio intervjuer behövdes inte fler intervjuer genomföras. De resterande två individer som
hörde av sig sist tackades för sitt intresse och fick förklaringen att deras deltagande inte längre
behövdes. Vid kontakt bestämdes dag, tid och plats för intervjun mellan den som skulle intervjua och informanten. Dag, tid och plats bestämdes utifrån intervjuarens och informantens bekvämlighet. På förhand var det bestämt att studiens forskare skulle intervjua fem informanter
var för att effektivt distribuera tiden. Vid varje intervju hälsades informanten välkommen och
tackades för deltagandet. Informanten ombads att stänga av mobilen för att förhindra eventuella
störningar under intervjuns gång. Informanten fick ta del av en informationsblankett (se bilaga
3) genom att intervjuaren läste upp vad som stod på blanketten. Då vissa intervjufrågor kunde
upplevas som jobbiga var intervjuaren noga med att belysa att informanten inte behövde besvara frågorna om informanten inte ville. Efter att information givits fick informanten själv läsa
igenom och skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 4). När informanten skrivit på blanketten
förklarade intervjuaren att studien nu skulle starta igång och därmed startade intervjuaren inspelningsinstrumentet. Intervjuaren läste i tur och ordning upp frågorna från intervjuguiden vilket informanten svarade på. Vid enstaka tillfällen kunde dock informanten svara på flera frågor
i en vilket ledde till att inte alla frågor lästes upp vid varje tillfälle. Då studien använde en
semistrukturerad intervju tilläts följdfrågor till informantens svar. När alla frågor var besvarade
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tackades informanten ännu en gång för sitt deltagande och inspelningen avslutades vilket avslutade hela intervjun. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter, vilket gav en medellängd
på 50 minuter. Alla intervjuer genomfördes under 8 veckor. Informanterna fick ingen ersättning
för sitt deltagande.

5.6.1. Pilotstudie
En pilotstudie genomfördes för att testa intervjuguiden samt ge en uppskattning om hur lång tid
en intervju kunde ta. Syftet med att testa intervjuguiden var att kontrollera att frågorna uppfattades rätt av informanten så relevanta svar kunde ges. Vad som framkom i pilotstudien var att
ett fåtal frågor var svåra för informanten att förstå och behövdes därför förklaras, till exempel
hade informanten svårt att förstå vad som menades med ordet “porträtteras”. Ett fåtal frågor
visade sig dessutom vara för lika varandra vilket resulterade i att de genererade liknande svar.
Intervjuguiden korrigerades efter vad som framkom i pilotstudien, bland annat byttes ordet
“porträtteras” ut till “framställs” som var enklare att förstå.

5.7. Transkriberingsprocess
Material samlades in genom semistrukturerade intervjuer och alla intervjuer spelades in på mobiltelefon efter att informanterna tagit del av samtyckes- och informationsblankett och godkänt
att intervjun spelades in. Intervjuerna varade i 40–60 minuter vilket resulterade i ungefär 500
minuter transkriberat material till studien. Då informanterna ibland kom in på flera frågor från
intervjuguiden i en fråga ställdes inte alla 25 frågor under varje intervju. Detta möjliggjordes
då studien använt semistrukturerade intervjuer vilket gav informanterna och intervjuerna större
flexibilitet till att ställa följdfrågor eller be informanterna utveckla svar (Bryman 2002, s.312).
Transkriberingarna genomfördes kort efter varje intervju för att intervjuerna fortfarande skulle
vara lätta att komma ihåg för intervjuarna vilket underlättade och gav en ökad förståelse av
materialet vid transkriberings-processen. Vid transkribering valde studiens forskare att inte ta
med utfyllnadsord då de inte bidrog till förståelse av innebörden i studien. Även mimik, gester
och sinnesstämning var något forskarna utelämnade eftersom studien använde semantiska teman. Forskarna förtydligade materialet genom att ändra talspråk till skriftspråk, till exempel
ändrades “asså” till “alltså”.
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5.8. Analysmetod
Studien använde sig av en tematisk analysmetod. Syftet med analysmetoden var att förutsättningslöst hitta, analysera och rapportera mönster i form av teman som fanns i det transkriberade
materialet utifrån studiens forskningsfrågor (Braun & Clarke 2006, s. 6). Den tematiska analysmetodens tillvägagångssätt var att allt transkriberat material lästes igenom flera gånger för
att skapa en fullständig helhetsbild av materialet. Därefter kodades materialet så betydelsefulla
detaljer som var relevant för studiens syfte och forskningsfrågor lyftes fram. För att sammanhanget skulle förstås lyftes meningsenheter eller fraser fram tillsammans med koderna. Efter
kodningen jämfördes alla koder och grupperades sedan in i olika teman. De teman som skapats
omprövades därefter för att kontrollera att rätt koder låg under rätt teman. När alla koder och
teman blivit dubbelkontrollerade av studiens forskare diskuterades de utifrån studiens syfte och
forskningsfrågor (Braun & Clarke 2006, ss. 16–23). Eftersom studien identifierade teman utifrån det transkriberade materialet använde studien ett induktivt tillvägagångssätt. Det resulterade i att alla koder och teman som skapats under analysprocessen var direkt förankrade till
studiens insamlade material (Braun & Clarke 2006, s. 12). Studien använde en semantisk inriktning vilket innebär att det transkriberade materialet analyserades på en och inte flera nivåer
(Braun & Clarke 2006, s. 13). Studiens forskare fokuserade enbart på vad informanterna sade
och inte hur de sade det eller vad deras kroppsspråk signalerade et cetera. Studiens teoretiska
grund för tematisk analysmetod var realistisk/essentiell då studien eftersträvade att förstå individens psykologi och vad som motiverade individen till att tänka, känna och agera som individen gör (Braun & Clarke, 2006, s. 13).
Genom konstruktionen av intervjuguiden och användningen av tematisk analysmetod har
studiens forskare säkerställt att de skapade teman återkopplar till studiens syfte (se figur 1)
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Figur 1. Koppling mellan syfte och tema

5.9. Trovärdighet
För att bedöma kvaliteten i en kvalitativ studie använder forskarna trovärdighet till skillnad i
en kvantitativ studie där forskarna använder reliabilitet och validitet. Trovärdighet har fyra kriterier som alla har en motsvarighet i en kvantitativ forskning: tillförlitlighet, överförbarhet,
pålitlighet och möjligheten att kunna styrka och konfirmera studien (Bryman 2002, s.258).
Tillförlitlighet är motsvarigheten till intern validitet i en kvantitativ forskning. Det innebär att hur en forskare beskriver den sociala verkligheten avgör hur den uppfattas av andra.
För att kunna skapa tillförlitliga resultat innebär att studien ska utförts enligt de regler som finns
och att resultaten delges dem som är en del av den sociala verklighet som studerats för att få
bekräftelse på att verkligheten har uppfattats på rätt sätt, respondentvalidering (Bryman 2002,
s. 258). Denna studie har inte använt sig av respondentvalidering utan enbart utgått från forskarnas egna bedömningar. Genom att använda sig av ljudinspelning under intervjuerna gör att
intervjuerna kan lyssnas på flera gånger för att kontrollera att forskaren uppfattat svaren korrekt.
Detta höjer tillförlitligheten i en studie (Patel & Davidsson 2003, s. 101). Forskarna använde
sig av inspelningsinstrument vid intervjuerna vilket stärker studiens tillförlitlighet.
Till kvantitativ forsknings externa validitet använder den kvalitativa forskaren här istället överförbarhet. I en kvalitativ forskning handlar det om att finna djup och förhåller sig ofta
till en liten grupp individer där fokus ligger på resultatet av det kontextuella och innebörden av
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den sociala verklighet som studeras. Genom detaljerad beskrivning förser forskaren andra individer med det väsentliga i en studie så att de kan bedöma hur överförbara resultaten är i relation till en annan kontext (Bryman 2002, s. 260). Forskarna i den här studien har redogjort på
ett detaljerat sätt vilka som deltagit i studien för att andra ska kunna genomföra samt tolka
studiens resultat, vilket stärker studiens överförbarhet.
Pålitlighet, vilket motsvarar reliabilitet, innebär att forskarna ska ha ett granskande synsätt. Genom att skapa en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i en forskning problemformulering, val av informanter, transkriberat material et cetera stärks studiens pålitlighet. Det för att arbetet ska kunna granskas av utomstående och ge en bedömning på studiens
kvalité (Bryman 2002, s. 261). Forskarna i denna studie har redogjort för de olika faser som
genomgåtts under studiens process. De har även delgivit handledare materialet under studiens
gång för att få en bedömning på studiens kvalité vilket stärker studiens pålitlighet.
För att forskare ska ha möjlighet att styrka och konfirmera studien, motsvarigheten till
objektivitet, bör forskarna ha insikt om att det är omöjligt att vara helt objektiv i en kvalitativ
forskning. Istället försöker man säkerhetsställa att forskarna agerat i god tro. Med detta menas
att forskarens teoretiska inriktning eller egna värderingar inte ska återspeglas i utförandet och i
slutsatserna av en undersökning (Bryman 2002, s. 261). I denna studie har forskarna varit medvetna om att det inte fullt ut går att vara helt objektiv då det är svårt att lämna sin förförståelse
bakom sig. Dock har forskarna varit pålästa på tidigare forskning och har kunskap inom det
område studien ämnar undersöka. Forskarna strävade efter att vara öppna för det resultat som
framkom och inte bara det som bekräftade forskarnas förförståelse (Bryman 2002, s. 261)
Tillförlitligheten i en kvalitativ forskning kan höjas om forskaren använder sig av intervjuer som har en relativt hög struktur, det vill säga att informanterna svarar på samma frågor
under deras intervjuer. Forskarna hade på förhand utformat en intervjuguide och under intervjun ställdes även följdfrågor vilket höjer tillförlitligheten och trovärdigheten i denna studie.
Genom att forskarna använde intervju som metod kunde de personligen vid genomförandet av
intervjun reda ut om eventuella missförstånd eller oklarheter uppstod med hjälp av följdfrågor
vilket stärker studiens trovärdighet. Även om det finns en genomarbetad intervjuguide, som
kan användas som underlag för annan forskare, skulle genomförandet av liknande studie och
mätning av samma fenomen vid senare tillfälle möjlig. Kvalitativa forskarna är väl medvetna
om att en studie inte är replikerar då det är omöjligt att uppnå samma sociala kontext då den
sociala världen är föränderlig (Bryman 2002, s.270)
I en kvalitativ studie finns det stor variation vilket gör att det är svårt att utgå från entydiga regler, kriterier och procedurer för att kunna uppnå en god kvalitet. Varje kvalitativ studie
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är unik och det är av största vikt att forskarna beskriver forskningsprocessen så tydligt som
möjligt för att de som tar del av den kan skapa sig en bild av hur forskarna gått till väga (Patel
& Davidsson 2003, s. 106). I denna studie har forskarna redogjort för tidigare forskning, val av
informanter, insamling av data, transkribering et cetera vilket stärker studiens tillförlitlighet.

6. Resultat och analys
Nedan följer en presentation av studiens resultat som presenteras i tre teman: kroppen, Instagrams påverkan och den påverkade upplevelsen av kroppen och två underkategorier: den
egna kroppen utifrån Instagram och verklighetsuppfattning. Varje tema och underkategori är
kopplat till en forskningsfråga (se tabell 2). Under varje tema som presenteras i resultatdelen
följer först en redogörelse för resultat som avslutas med relevanta citat och sedan en analys av
resultatet och citaten. Under några teman förekommer flera än ett stycke med resultat och analys. Analysen som genomförs baseras på forskarnas egna reflektioner och studiens teoretiska
utgångspunkter: kroppsuppfattning, utseendeideal, social jämförelse, social påverkan och kritiskt tänkande. Teman analyseras med en eller flera teoretiska utgångspunkter (se figur 2 samt
bilaga 5 och 6).
Tabell 2. Översikt av teman och underkategorier
Forskningsfråga

Tema

Underkategori

Vad känner unga individer
för den egna kroppen när de
ser kroppsbilder som publiceras på Instagram?

Kroppen

Den egna kroppen utifrån Instagram

Instagrams påverkan

Verklighetsuppfattning

Använder unga individer ett Den påverkade upplevelsen
kritiskt tänkande gentemot de av kroppen
kroppsbilder som publiceras
på Instagram? Iså fall hur?
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Teoretiska
utgångspunkter:
Kroppsuppfattning
och social
påverkan

Teoretiska
utgångspunkter:
Kritiskt tänkande,
utseendeideal och
kroppsuppfattning

Figur 2. Koppling mellan syfte, forskningsfråga, intervjufråga, tema och teoretiska utgångspunkter.
Resultatet visar att majoriteten av informanterna upplevde att deras kroppsuppfattning påverkats negativt vid användning av Instagram. De flesta informanter upplevde att deras egen kropp
jämfört med de kroppar som framställs på Instagram inte var tillräckligt snygg, smal och vältränad. Utseendeidealet de flesta informanter upplevde finns på Instagram och som de jämförde
sig med var att den kvinnliga och manliga kroppen ska vara smal, vältränad, snygg, avklädd
och sexig. Skillnaden som upplevdes vara mellan det kvinnliga och manliga utseendeidealet
var att den kvinnliga kroppen ska vara mer sexualiserad. Att de flesta informanter jämförde sig
själva med kroppar som framställs på Instagram var av stor betydelse för hur de upplevde sin
egen kropp. Resultatet visar även att Instagram påverkade informanternas verklighetsuppfattning om hur en normal kropp ser ut. Slutligen visar resultatet att kritiskt tänkande var av stor
vikt för hur informanterna upplevde kroppen när de använde Instagram. Samtliga informanter
visade på en medvetenhet genom reflektioner kring kroppsbilderna de exponerats för, till exempel att en bild inte alltid överensstämmer med verkligheten. De flesta informanter var medvetna om att människor har olika förutsättningar vilket gör att alla inte kan se ut som kroppsidealet på Instagram. Trots att samtliga informanter använde ett kritiskt tänkande verkade det
dock inte vara tillräckligt mycket eller konstant.
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6.1. Kroppen
Informanternas tankar om den egna kroppen kunde variera och vara både positiva som negativa.
Alla informanter var inte konsekventa i vad de tyckte om den egna kroppen utan kunde växla
mellan att vara nöjd och missnöjd beroende på kontexten. Utgick informanterna från den egna
kroppen var de generellt mer nöjda men när de satte den egna kroppen i relation till kroppen
som framställs på Instagram blev de genast mer missnöjda med sitt utseende. Dock fanns det
någon informant som enbart hade en negativ kroppsuppfattning och någon informant som enbart hade en positiv kroppsuppfattning, oavsett om de utgick enbart från den egna kroppen eller
om de jämförde den egna kroppen med kroppsbilder som publicerats på Instagram:
“Jag trivs inte alls med min kropp just nu, verkligen inte. Jag känner mig som en fet
kossa” - informant 4, kvinna, 23 år.
“[...] jag fungerar och är frisk så jag skulle nog vilja säga att jag är perfekt” - informant 3, man, 23 år.

Informant 4 och informant 3 uppvisade stora skillnader i hur de upplevde den egna kroppen.
Informant 4 grundade sin kroppsuppfattning utifrån känslor som är psykologiska medan informant 3 grundade sin kroppsuppfattning utifrån hur väl kroppen fungerade vilket är mer biologiskt. Tankar om den egna kroppen kunde alltså påverkas av vad informanterna lade vikt vid,
känslor kring kroppen eller fysiska funktioner. Enligt studiens teoretiska utgångspunkt kritiskt
tänkande (Hultén, Hultman & Eriksson 2007) är det viktigt att individer använder ett kritiskt
tänkande för att förstå vad som ligger bakom deras tankar och känslor, det för att bland annat
kunna påverka och kontrollera hur de tänker och känner. Om informanterna skulle använda ett
kritiskt tänkande för att förstå varför de tänker och känner på ett visst sätt skulle det eventuellt
kunna hjälpa dem med deras kroppsuppfattning, till exempel skulle de kunna förstå att mycket
av deras negativa känslor kring den egna kroppen inte beror på att den egna kroppen inte är
tillräckligt bra utan för att de jämför sig med kroppsbilder som publiceras på Instagram.
Att flera informanters upplevelse av att de kände sig missnöjda med kroppen handlade
mycket om en önskan att kunna se ut som andra individer på Instagram. De flesta informanter
upplevde att det kvinnliga utseendeidealet på Instagram är att kvinnor ska vara smala och vältränade. Midja ska vara smal, musklerna diskreta, rumpan stor och vältränad och brösten blottade.
Kvinnor ska även exponera mycket hud och utstråla sexualitet. Informanternas upplevelse av
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det manliga utseendeidealet liknande det kvinnliga men med större fokus på muskler. En skillnad några informanter upplevde var att det manliga utseendeidealet inte är lika sexualiserat som
det kvinnliga, män kan framställas som sexiga men kvinnor framställs mer åtråvärda och sexuella:
“Ja då ska det vara lättklätt och du ska visa så mycket hud du bara kan och du ska
vara så smal du bara kan och du kan inte lägga ut en bild då du är osminkad, det går
inte hem. Ska du lägga ut en bild som tjej så måste allting vara perfekt. Du ska vara
lättklädd och du ska stå i en bikini och visa rumpan uppspänd och vissa jättemycket
i fram av brösten” - informant 4, kvinna, 23 år.
“Den läggs fram på ett sexigt sätt men inte sexualiserat, alltså att det anses sexigt
och snyggt om killar lägger upp träningsbilder i bar överkropp till skillnad från kvinnor” - informant 6, kvinna, 18 år.

Utifrån de två översta citaten ovan framgick det att det finns en kontrast mellan hur den kvinnliga och manliga kroppen framställs på Instagram. Informant 4 tryckte på att just den kvinnliga
kroppen ständigt måste framställas perfekt. Utifrån resultatet gick det att se att det råder ett
kvinnokroppsideal på Instagram utifrån det utseendeideal som finns i samhället idag vilket stärker studiens teoretiska utgångspunkt utseendeideal (Frisén, Holmberg & Lunde 2014). Enligt
informanternas upplevelser framställs den kvinnliga kroppen utifrån förutbestämda normer och
det utseendeideal som råder på Instagram. Precis som informant 4 förklarade finns det alltså
specifika riktlinje för hur individer ska lägga upp en acceptabel bild. Enligt studiens teoretiska
utgångspunkt utseendeideal (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014) är media den kraftfullaste förmedlaren av dagens utseendeideal. Teorin beskriver att en individ med ett attraktivt yttre generellt tillskrivs positiva egenskaper som att individen är smart, lycklig, hälsosam och har social
kompetens. Informant 6 upplevde att den manliga kroppen som framställs på Instagram anses
vara sexig och snygg medan den kvinnliga kroppen anses vara mer sexualiserad. Män tillskrivs
mer positiva egenskaper medan kvinnans kropp objektifieras och ses utifrån åtrå och lust. Av
informanternas upplevelser framgick det att den manliga exponerade kroppen är mer accepterad
än vad den kvinnliga exponerade kroppen är, trots att kvinnor i större utsträckning förväntas
visa upp vad de har.
Flera informanter berättade att om de bara tränade mer eller arbetade hårdare så skulle
deras kropp se bättre ut och efterlikna utseendeidealet som råder på Instagram. Trots vetskapen
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om att träning och hårt arbete skulle kunna resultera i en positivare kroppsuppfattning var det
flera informanter som upplevde att de inte hade motivationen till att ta tag i träningen. Även om
missnöjet över kroppen var stort verkade det inte vara skäl nog att försöka ändra på och förbättra
kroppen. En informant gav en förklaring till varför det inte var skäl nog. Informanten menade
att det handlar om prioritering. För att ha tid till att träna och därmed förbättra kroppen och
kroppsuppfattningen måste något annat väljas bort. Om andra saker väger tyngre än träningen
så är det inte värt att prioritera träningen. Informanten visade på ett kritiskt tänkande genom
medvetenhet om att det finns saker som påverkar individers förutsättningar att kunna efterlikna
de kroppsbilder som publiceras på Instagram. En annan informant var inne på liknande spår
men pratade istället om möjligheter. Informanten menade att en del individer har möjlighet till
att gå till gymmet varje dag medan andra inte har det:
“Man måste inse att jag kan inte göra vad jag gör och se ut sådär för man måste
välja bort någonting i så fall” - informant I1, kvinna, 23 år.
“Alla har inte möjligheten att åka ut i ett halvår och backpacka eller åka till Miami
i fyra veckor och bara leva livet och alla har inte möjligheten att åka till gymmet
varje dag. Man måste inse att förutsättningarna är inte samma för alla och man
måste acceptera det” - informant 4, kvinna, 23 år.

Vad som framgick i resultatet var att kroppsuppfattning inte var något konstant utan kunde
förändras. Informanterna kunde i ena stunden vara nöjda med den egna kroppen och i andra
stunden missnöjda. Kroppsuppfattning behövde inte heller vara antingen positiv eller negativ
utan informanterna kunde uppleva båda känslorna gentemot den egna kroppen samtidigt. Det
kan förklaras utifrån studiens teoretiska utgångspunkt kroppsuppfattning (Frisén, Holmqvist &
Lunde 2014). Upplevelser, känslor, attityder och beteenden är de fyra komponenter kroppsuppfattning bygger på och de är föränderliga. Det innebär att när exempelvis en individs känslor
förändras så förändras även individens kroppsuppfattning. Både citatet från informant I1 och 4
visar på ett kritiskt tänkande. Studiens teoretiska utgångspunkt kritiskt tänkande (Hultén, Hultman & Eriksson 2007) menar att ett kritiskt tänkande kan få individer att förstå vad som är
relevant och vad som inte är det. Både informanterna beskriver att alla människor inte prioriterar lika eller har samma möjligheter vilket gör det irrelevant att försöka jämföra den egna kroppen med andras kroppar då förutsättningarna kan vara helt olika.
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6.1.1. Den egna kroppen utifrån Instagram
Mycket tankar om den egna kroppen grundades i en jämförelse med andra individers kroppar
på Instagram. Vad som tydligt framkom var att en del informanter tenderade att uppleva en
sämre kroppsuppfattning när de jämförde kroppen med andra individer på Instagram. I de fallen
önskade flera informanter att deras kropp kunde se ut som kroppen de jämförde sig med. Utan
jämförelse uppgav informanterna att de ändå var ganska nöjda med sin kropp:
“Jag kan vara supernöjd med mig själv men ändå kan jag påverkas av andras kroppar just för att jag inte ser ut så” - informant 5, kvinna, 23 år.

Studiens teoretiska utgångspunkt kroppsuppfattning (Frisén, Holmqvist & Lunde 2014) förklarar att kroppsuppfattning består av fyra komponenter: upplevelser, känslor, attityder och beteenden. Utifrån resultatet verkade jämförelse vara ytterligare en komponent som skapar och påverkar informanternas kroppsuppfattning. Informant 5 uttryckte tydligt att jämförelse mellan
den egna kroppen och andras kroppar påverkar hur hon upplever sin egen kropp. Det går alltså
att dra slutsatsen att kroppsuppfattning består av fler dimensioner än vad som beskrivs i den
teoretiska utgångspunkten kroppsuppfattning. Att Informant 5 kunde vara nöjd över sin kropp
men ändå påverkas av andra för att hon inte såg ut som dem kan förklaras utifrån studiens
teoretiska utgångspunkt social påverkan (Akert, Aronsson & Wilson 2007). Teorin menar att
individer är sociala varelser som behöver känna gemenskap med och bekräftelse från andra.
Informant 5 upplevde att hon inte såg ut som de andra på Instagram vilket kan ha skapat känslan
av bristande gemenskap. Det kan vara orsaken till att informant 5 upplevde negativa känslor
gentemot den egna kroppen då hon upplevde att hennes kropp inte passar in bland de kroppar
som visas upp på Instagram.

6.2. Instagrams påverkan
Vad som är en gemensam nämnare bland de flesta informanter är att Instagram har en påverkan
på dem. Påverkan uppgavs vara både positiv och negativ men övervägande negativ. På Instagram finns det ett påtaglig utseendeideal om hur kvinnor och män ska se ut. Utseendeidealet
upplevdes som svåruppnåelig av de flesta informanter och påverkade dem negativt då de upplevde att deras egen kropp inte dög jämfört med idealet. Några informanter uppgav att Instagram skapar en press då de kände sig pressade att efterlikna idealet. Den positiva påverkan In-
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stagram har enligt några informanter är att Instagram är en bra källa för inspiration. Informanterna uppgav att de genom Instagram kan få bra tips på saker att äta och övningar att genomföra
och att de ibland kan känna sig motiverade att äta och träna bättre. En informant upplevde att
hon inte påverkas av Instagram:
“Jag är ändå nöjd med mig själv och jag tycker inte att jag behöver ändra på mig.
Men ifall man inte hade sett dom andra tjejerna som har värsta vältränade kroppar
och jättefina så kanske man hade varit mer nöjd med sig själv” - informant 8, kvinna,
18 år.

Att de flesta informanter upplevde att de påverkades negativt av Instagram kunde förklaras
utifrån uppåtriktad social jämförelse (Baumeister & Vohs 2007). När individer gör en uppåtriktad social jämförelse jämför de sig med individer de anser är bättre i syfte att kunna lära sig
av och ta efter dem för att själva kunna förbättras, vilket i sin tur stärker individen. Informanterna berättade att de jämförde sig med ett utseendeideal på Instagram som de ansåg var
svåruppnåeligt. Det gör att den uppåtriktade sociala jämförelsen får motsatt effekt. Istället för
att informanterna kunde förbättra sig själva försämras deras kroppsuppfattningen då det inte
var möjligt för dem att uppnå utseendeidealet, till exempel upplevde några informanter att de
inte hade möjlighet att lägga ned lika mycket tid på träning och få en vältränad kropp som
många andra på Instagram verkade ha. Vad som var intressant med resultatet var att Instagrams
negativa och positiva påverkan verkade påverkade på olika sätt. När informanterna påverkades
negativt var det deras kroppsuppfattning som blev sämre och det omgående, till exempel blev
den egna kroppsuppfattningen sämre så fort informanterna jämförde sig med utseendeidealet
på Instagram. När informanterna påverkades positivt skedde ingen förändring i deras kroppsuppfattning, i alla fall inte just när de blev påverkade. Snarare kunde den positiva påverkningen
ge motivation till att träna som i framtiden skulle kunna generera en bättre kroppsuppfattning.
En slutsats kan dras att det var enklare för informanterna att få kroppsuppfattningen försämrad
än förbättrad genom att titta på kroppsbilder som publicerats på Instagram.
Några informanter visade på ett kritiskt tänkande när de berättade om sina upplevelser
om att orsaken till att de blir negativt påverkade av Instagram är att Instagram och därmed
utseendeidealet är ständigt närvarande. Informanterna upplevde att Instagram är mycket
lättillgängligt och snygga bilder på vältränade och smala personer finns bara några klick bort.
Instagram tillsammans med påtryckningar från samhället har resulterat i att några informanter
27

kände att de ständigt jämför sig vilket resulterar i en större påverkan. En informant som starkt
visade på ett kritiskt tänkande förklarade att påverkan kunde ske på gymmet och sedan fortsätta
i det egna hemmet genom bilder på Instagram vilket har en stor inverkan på individers
hantering. Det är inte lika enkelt för individer att hålla sig neutrala gentemot kroppsbilder då
den ökade exponeringen är påfrestande:
“[...] idag går du till gymmet och blir påverkad medan du är där och sen blir du
likväl påverkad hela tiden då du är hemma och fortsätter titta på bilder. Du ser det
hela tiden. Jag tror att vi hela tiden jämfört oss men nu gör vi det större delen av
dygnet vilket gör att man inte får en paus eller slappnar av. [...] Sen kommer du alltid
bli påverkad på ett eller annat sätt, det går inte att hålla sig helt neutral” - Informant
2, man, 25 år.

Att utseendeidealet är ständigt närvarande hos informanterna och att de kan påverkas hela tiden
verkade vara av stor betydelse. Informant 2 uppmärksammade en förändring som skett genom
att berätta att människor idag blir påverkade på gymmet och sedan går hem och fortsätter bli
påverkade genom att titta på bilder på Instagram. Innan digitaliseringen påverkades individer
av andra individer främst i det offentliga rummet men nu i samband med bland annat Instagram
kan påverkan ske när som helst och var som helst. Enligt studiens teoretiska utgångspunkt kritiskt tänkande (Hultén, Hultman & Eriksson 2007) måste individer bli bättre på att hantera information snabbare då informationsflödet ökat. För att informanterna inte ska känna sig lika
påverkade av det ständigt närvarande utseendeidealet måste de alltså lära sig att snabbare hantera till exempel de bilder de blir exponerade för på Instagram.

6.2.1. Verklighetsuppfattning
Utöver Instagrams påverkan på informanternas egen kroppsuppfattning verkade Instagram
även påverka informanternas verklighetsuppfattning om vad som är en “normal” kropp. Enligt
flera informanters upplevelser visar Instagram upp ett utseendeideal som enbart representerar
en minoritet av människor. Effekten blir att informanterna själva tror att minoritetsgruppen är
normen för hur människor ska se ut vilket ger en felaktig bild av verkligheten då majoriteten
av befolkningen inte ser ut som utseendeidealet på Instagram:
“[...] om personen vill se hur människan ser ut på riktigt så ska man kanske kliva ut
från sociala medier och gå en promenad istället” - informant 6, kvinna, 18 år.
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I citatet från informant 6 gick det att se att det verkade finnas en skillnad mellan hur människor
ser ut på Instagram och hur människor ser ut på riktigt. Hur det kan ha blivit en tydlig kontrast
mellan vanliga människors kroppar och de kroppar som visas upp på Instagram kan bero på
utseendekulturen som beskrivits i studiens teoretiska utgångspunkt utseendeideal (Frisén,
Holmberg & Lunde 2014). Utseendekulturen på Instagram värdesätter skönhet vilket förstärks
via utseendeideal och eftersom utseendeidealet är mycket snävt utesluts de flesta individer. Det
resulterar i att det går att se en tydlig skillnad mellan de kroppar som visas upp på Instagram
och hur människor ser ut på riktigt som informant 6 uttryckte det.
Vad användare på Instagram valt att publicera verkade också påverka informanternas
verklighetsuppfattning. Några informanter upplevde att det som publiceras på Instagram nödvändigtvis inte behöver stämma eller kan ge en missvisande bild. En informant gav ett exempel
att en person kan välja att publicera bilder på nyttig mat vilket får personen att framstå som
nyttig men i själva verket äter personen pizza flera dagar i veckan. Vad personen ger för intryck
på Instagram överensstämmer inte med personens verklighet vilket några informanter reflekterat över på olika sätt:
“Jag brukar oftast reflekteras över vad som är sant och vad som finns bakom bilderna, personen som är där och då brukar jag tänka att det här är vad den väljer att
visa och det är inte säkert att det är såhär i deras liv” - informant I1, kvinna, 23 år.
“Du kanske ser en ögonblicksbild som inte alls stämmer överens med personens liv
den dagen” - informant 2, man, 25 år.

Som både informant I1 och 2 uppgett kan individer på Instagram välja vad de vill visa upp och
vilken bild de vill att andra ska få av dem. Därför verkade det vara viktigt för vissa informanter
att föra en reflektion kring bilder som publicerats på Instagram. Enligt vad I1 uppgav verkade
reflektion leda till slutsatsen att det individer visat upp antagligen inte stämt. Att inse att allt
inte är som det verkar på Instagram och att allting antagligen inte är perfekt skulle kunna resultera i bättre kroppsuppfattning. Enligt studiens teoretiska utgångspunkt kritiskt tänkande (Hultén, Hultman & Eriksson 2007) behöver individer vara medvetna om att den verklighet som
framställs på sociala medier är socialt konstruerad. Det innebär att individer kan konstruera en
verklighet som de vill att andra ska se. Den reflektion informanterna gör kan kopplas till kritiskt
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tänkande eftersom reflektionen leder till medvetenhet om att individer på Instagram kan påverka vad de vill att andra ska se.

6.3. Den påverkade upplevelsen av kroppen
Samtliga informanter upplevde att det är viktigt att ha ett kritiskt tänkande gentemot de bilder
som publiceras på Instagram och utseendeidealet. Informanterna uppgav att utan ett kritiskt
tänkande är det enklare att påverkas av bilderna på Instagram. Informanterna förklarade att de
försöker tänka att det finns saker som kan påverka hur bra en bild blir, till exempel kan filter
användas för att försköna bilder, ljus och vinklar kan hjälpa till att få kroppen att se bättre ut
samt miljöer bilderna tas i och hur personerna på bilderna positionerar sig. En informant upplevde att få bilder är tagna spontant och att bakom de flesta bilder ligger mycket arbete:
“[...] det jag känner är att det ligger så mycket kraftansträngning bakom varje foto,
det är inte många bilder som är helt tagna spontant… sen finns det ju olika filter man
kan använda för att framställa bilden mer attraktivt” - informant 9, kvinna, 25 år.

Vad som är intressant med citatet ovan är att det uppvisar individens ökade möjlighet att på
Instagram kunna utöva kontroll. Med alla verktyg och tekniker som finns kan individer i större
utsträckning kontrollera hur de framställs på Instagram. I det verkliga livet kan individer till en
viss del kontrollera hur de framställs men på Instagram är möjligheten mycket högre vilket
skapar en kontrast mellan det verkliga livet och Instagram. Enligt studiens teoretiska utgångspunkt kritiskt tänkande (Hultén, Hultman & Eriksson 2007) är det viktigt för individer att ha
ett kritiskt tänkande just för att öka reflektionen kring vad som är sant och vad som inte är det.
Om informanterna har ett kritiskt tänkande gentemot de bilder som publiceras på Instagram kan
det hjälpa dem att ifrågasätta bilderna de blir exponerade för. Att ifrågasätta bilderna, till exempel retuscherade bilder, kan stärka informanternas kroppsuppfattning. I och med ett kritiskt
tänkande kan informanterna komma till insikt att det inte är någon idé att jämföra sig med
retuscherade bilder just för att de inte överensstämmer med verkligheten.
Utöver ett kritiskt tänkande gentemot bilder som publiceras på Instagram och utseendeidealet framgick det i intervjuerna att de flesta informanter även har ett kritiskt tänkande gentemot den egna kroppen och andras. Flera informanter upplevde att alla människor ser olika ut
och har olika möjligheter att se ut på ett visst sätt. Att förstå och ha ett kritiskt tänkande kring
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att människor ser olika ut är något som kan hjälpa informanterna till att få en positivare kroppsuppfattning. Enligt en informants upplevelse är det ingen idé att lägga fokus på andra individers
kroppar då den egna kroppen ser ut som den gör och det inte går att bli som någon annan:
“Först och främst ska man väl utgå från sin egna kropp och skilja på andra människor och en själv. Man ser ut som man gör och visst kan man ändra det men man
kommer aldrig bli som någon annan och då ska man inte lägga så stort fokus på
andras kroppar” - informant 5, kvinna, 23 år.

Vad informant 5 belyser i citatet ovan angående att skilja på andra individers kroppar och den
egna kroppen är en viktig del i det kritiska tänkandet. Enligt kritiskt tänkande (Hultén, Hultman
& Eriksson 2007) behöver individer reflektera över hur de förhåller sig gentemot den information de blir utsatta för. Det innebär att informanterna behöver reflektera över hur de förhåller
sig till de bilder som publiceras på Instagram. Genom ett kritiskt tänkande i form av reflektion
kan informanternas kroppsuppfattning stärkas då de inser att det inte är någon idé att jämföra
den egna kroppen med andras. Alla är ändå olika och har olika möjligheter.

7. Diskussion och slutsats
Nedan följer kopplingar till tidigare forskning och forskarnas egna reflektioner. Därefter en
sammanfattning av de slutsatser som dragits utifrån studiens resultat. Studiens övergripande
syfte var att ur ett socialpsykologiskt perspektiv få en djupare förståelse för unga individers
upplevelse av deras kroppsuppfattning när de använder Instagram. Studien har även försökt att
fånga upp om och hur unga individer har ett kritiskt förhållningssätt till de bilder de exploateras
för på Instagram.

7.1. Diskussion
Med utgångspunkt i studiens forskningsfråga vad känner unga individer för den egna kroppen
när de ser kroppsbilder som publiceras på Instagram visar resultatet att påverkan är stor på informanterna när det handlar om relationen mellan synen på den egna kroppen och det kroppsideal som finns på Instagram. Precis som tidigare forskning visat angående hur individer såg
på den egna kroppen i relation till de bilder de sett på sociala medier har det en effekt på deras
egen kroppsuppfattning. Bottamini och Ste-Marie (2006) forskning visar att individer har en
önskan att se ut som de kroppsideal som finns på sociala medier. Studiens forskare kan se att
31

även informanterna i denna studie upplever, i relation till den egna kroppen, en känsla av att
inte se ut som dem på bilderna som publiceras på Instagram. Informanterna upplever sig inte
heller tillhöra den utseendekultur som råder på Instagram. I relation till tidigare forskning menar
även denna studies informanter att fokus ligger mer centrerat på specifika kroppsdelar såsom
mage, rumpa, överkropp et cetera mer än i helhetsbilden av kroppen (Bottamini och Ste-Marie
2006). Informanternas beskrivning av känslor och upplevelser gällande det utseendeideal som
finns på Instagram och strävan att uppnå utseendeidealet bekräftar tidigare forskning inom området. Stress är något som studiens informanter upplever i relation till att inte följa det kroppsideal som finns. Det var även det resultat som redovisades i den forskning Cheney (2011)
gjorde. Studiens informanter nämner hur svårt det är att kunna leva upp till dagens kroppsideal
och hur olika faktorer gör att de inte kan lägga ner den tid det skulle krävas. De skulle då få
offra något annat för att få tiden att räcka till.
Informanternas svar visar att det finns en medvetenhet hos dem om att bilderna på Instagram påverkar men att de försöker att inte bli påverkade. Informanterna var väl medvetna
om vad som påverkade dem och vad det är i relation till den egna kroppen de blir påverkade
av. Tidigare forskning (Tiggermann & Zaccardo 2015) visade tydliga resultat på hur individer
upplever den egna kroppen i relation till andras kroppar beroende på vad de exploateras för.
Precis som studiens informanter påverkades deras kroppsuppfattning negativt av de kroppsbilder som visades på Instagram. Dessa bilder var ofta bilder på vältränade kroppar vilket informanterna upplevde svårt att förverkliga själv och var medvetna om vad som behövdes för att
uppnå liknande resultat. Trots denna medvetenhet upplever de det svårt att inte bli påverkade.
Chatard et al. (2017) forskning om att social jämförelse sker automatiskt eller omedvetet utgår
ifrån att social jämförelse sker automatiskt, okontrollerat och omedvetet hos individen. Även
denna studie påvisar detta resultat. Trots en medvetenhet kan individen inte värja sig för tankar
om bild kontra verklighet, utan påverkas automatiskt.
Hur individen upplever den egna kroppen i relation till de kroppar som visas på Instagram grundades i den jämförelse som skedde i ögonblicket. Flera av studiens informanter upplevde sig ha en sämre kroppsuppfattning när de jämförde sig med de kroppar som publicerats
på Instagram och att de ansåg att den hade blivit mer negativ sen de börjat använda Instagram. Tiggemann och Slater (2013) studie visade att användandet av sociala medier var relaterat
till internationaliseringen av det kroppsideal som finns på sociala medier och att detta tenderar
att få människor att känna ett större missnöje med upplevelsen av den egna kroppen vilket även
denna studie visar. Studiens informanter upplever att det är svårt att uppnå den idealbild som
finns på Instagram och uttrycker att detta skapar en press på dem. Känslor som ångest och stress
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var även de förekommande känslor som forskarna fann bland informanternas svar. Det eftersom
informanterna visade på en medvetenhet om hur mycket arbete som låg bakom bilderna och
upplevde att den egna tiden inte fanns utan att behöva försaka tid av något annat. Då mycket av
den tidigare forskningen har fokuserat på att se den negativa relationen mellan sociala medier
och kroppsuppfattning, fann studiens forskare att vissa informanter upplevde Instagram som en
inspirationskälla. Det i positiv bemärkelse då informanterna kunde få bra tips på träningsövningar och mat vilket kunde leda till att de upplevde sig motiverade att börja träna och att äta
hälsosammare. Något som inte framgått i tidigare forskning är att en informant i denna studie
inte upplevde någon påverkad kroppsuppfattning av de bilder som visades på Instagram.
Med utgångspunkt i studiens forskningsfråga om och hur unga individer använder ett
kritiskt tänkande fann forskarna att informanterna upplevde att de hade ett kritiskt tänk gentemot de bilder som publiceras på Instagram. De var medvetna om att bakom en bild låg det tid,
planering och retuschering för att försköna bilden. Informanterna menade även att bakgrundsmiljön och hur individer använde sig av diverse positioner för att framställa kroppen på ett
optimalt sätt som möjligt tolkar forskarna att informanterna har ett kritiskt tänkande gentemot
de bilder som publiceras på Instagram. Sjöbergs (2018) forskning om kritiskt tänkande gentemot det som publiceras på internet visade att unga individer väljer att identifiera sig med andra
som de ser upp till och inte egentliga fakta. Även denna studie fann att individer väljer att
identifiera sig med individer som de anser vara bättre än dem själva och följer utseendeidealet,
vilket ledde till att de även hade ett kritiskt tänk gentemot den egna kroppen. Flera informanter
hade vetskapen om att individer är olika och förutsättningar varierar från individ till individ och
menade att de med detta i åtanke hade ett kritiskt tänkande. Studiens informanter påtalade att
det var viktigt att ha ett kritiskt tänkande för att inte påverkas för mycket av det som publiceras
på Instagram.

7.2. Slutsats
Sammanfattningsvis har studiens syfte uppfyllts och samtliga forskningsfrågor har i stor utsträckning besvarats. Studiens syfte var att utforska och förstå unga individers upplevelse av
deras kroppsuppfattning när de använder Instagram. Utifrån forskningsfrågan vad unga individer känner för den egna kroppen när de ser kroppsbilder som publiceras på Instagram visade
studiens resultat med teman kroppen och Instagrams påverkan att majoriteten av informanterna
upplevde den egna kroppen negativt vid användandet av Instagram. Kroppen som framställs på
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Instagram upplevdes vara snyggare, smalare och mer vältränad än den egna kroppen. Användandet av Instagram påverkade informanternas upplevelse av vad som är en normal kropp. De
flesta informanter hade en önskan att efterlikna utseendeidealet som upplevdes finnas på Instagram men eftersom flera informanter upplevde att de inte efterliknade idealet försämrades
deras kroppsuppfattning. Jämförelsen informanterna gjorde mellan den egna kroppen och kroppen som framställs på Instagram vara av stor betydelse för hur informanterna upplevde den
egna kroppen, om de inte jämförde sig med bilderna som publiceras på Instagram upplevde de
den egna kroppsuppfattningen bättre. Utifrån forskningsfrågan om unga individer använder ett
kritiskt tänkande gentemot de kroppsbilder som publiceras på Instagram och i så fall hur visade
studiens resultat med temat den påverkade upplevelsen av kroppen att informanterna till viss
del använde ett kritiskt tänkande. Samtliga informanter visade på en medvetenhet kring kroppsbilderna de exponerats för. Medvetenheten grundades i reflektion kring när och hur bilder publicerats på Instagram, till exempel om filter använts för att försköna en bild eller om bilden
verkligen överensstämmer med verkligheten. Reflektionen informanterna uppvisade är en viktig del i kritiskt tänkande. Resultatet visade även att några informanter uppvisade ett kritiskt
tänkande genom ransonering om vad som är relevant och irrelevant, om de till exempel inte
hade möjlighet att gå till gymmet och träna lika ofta som de som publicerar snygga kroppsbilder
på Instagram är det inte relevant att jämföra sig med dem eftersom förutsättningarna är olika.
Eftersom jämförelse var av stor betydelse för hur informanterna upplevde den egna kroppen
går det att dra en slutsats att kritiskt tänkande kan generera en positivare kroppsuppfattning.
Slutligen visade resultatet att trots att samtliga informanter i stor eller liten grad använde ett
kritiskt tänkande var det inte tillräckligt. De flesta informanter skulle behöva utveckla det kritiska tänkandet för att förstå vad som ligger bakom deras tankar och känslor när de exponeras
för kroppsbilder på Instagram och även för att kunna hantera den mängd av exponering de
utsätts för dagligen, framförallt då flera informanter upplever att exponeringen ökat och därmed
möjligheten att påverkas.
Studiens resultat visade även på att Instagram skapar en verklighet som i många avseenden skiljer sig från det verkliga livet vilket i olika utsträckningar påverkade informanterna,
bland annat genom en felaktig verklighetsuppfattning. Studien visade också att Instagram möjliggör för användarna att i hög grad konstruera vad de vill att andra ska se.
Studiens forskare har varit medvetna om att det studien undersökt kan vara av känslig
karaktär och upplevas som jobbigt för informanterna. Därför har studiens forskare varit noga
med att bemöta informanterna respektfullt och värnat om informanternas känslor, till exempel
ställdes intervjufrågor med känslighet. I början av intervjuerna meddelades informanterna att
34

de hade rätt att när som helst avsluta intervjun utan någon vidare förklaring. De meddelades
också att vissa frågor kan upplevas jobbiga och att de inte behövde besvara frågorna om de inte
ville. Informationen gavs dels för att visa på informanternas rättigheter och dels för att ge informanterna en känsla av kontroll. Genom att informanterna kunde uppleva kontroll ansåg studiens forskare att det kunde underlätta för dem att prata om jobbiga känslor eftersom de själva
kunde bestämma vad de ville prata om och hur mycket de ville prata om det. Studiens forskare
har varit noga med att behandla all information utifrån ett etiskt förhållningssätt och hanterat
material på ett värdigt och korrekt sätt.
Då studiens syfte uppfyllts och forskningsfrågorna i stor grad blivit besvarade kan en
slutsats dras att studien använt en väl konstruerad intervjuguiden och genom den tematiska
analysmetoden fått fram teman som har en god återkoppling till studiens syfte. Trots en intervjuguide som genererade svar som kunde besvara studiens syfte och en väl använd analysmetod
uppstod problematik för studiens forskare under analysprocessen. Det upptäcktes att det insamlade materialet från intervjuerna var något bristfälligt och saknade djup. Studiens forskare upplevde att mycket av det insamlade materialet hade behövts vidareutvecklas för att skapa en
djupare förståelse om informanternas upplevelser av deras kroppsuppfattningen när de använder Instagram. Bristen av information och avsaknaden av djup kan bero på studiens val av datainsamlingsmetod. De semistrukturerad intervjuerna tillät inte informanterna att tala fritt då
frågorna som ställdes redan var förutbestämda vilket resulterade i att informanterna blev begränsad i vad de kunde prata om. Trots att semistrukturerade intervjuer möjliggör för följdfrågor, vilket utvecklar och fördjupar svar, var det inte tillräckligt för att få ett mättat material. Det
resulterade i att studiens resultat och analysdel enbart kunde öka förståelsen om studiens fenomen på en ytlig nivå. Studien hade istället kunnat använda öppna intervjuer som minskar intervjuarens inflytande över informanternas svar. På så sätt hade informanterna kunnat prata okontrollerat om hur de upplevde sin kroppsuppfattning när de använde Instagram vilket skulle
kunna skapa fler och djupare dimensioner av studiens fenomen. Att studiens forskare som genomförde intervjuerna saknade erfarenhet i att genomföra semistrukturerade intervjuer kan
också vara en bidragande faktor till varför det insamlade materialet var bristfälligt och saknade
djup. På grund av bristande erfarenhet missades det ibland att ställas följdfrågor när det behövdes vilket gjorde att svar som behövde utvecklas inte gjorde det.
Studiens forskare genomförde en pilotstudie som förbättrade kvaliteten på intervjuguiden. Studiens forskare har förhållit sig till ett socialpsykologiskt perspektiv genom hela arbetet
vilket har lett till ökad förståelse om subjektiva upplevelser kring kroppen och Instagram. Att
informanterna till studien samlats in via forskarnas privata Instagram-konton kan ses som både
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positivt och negativt. Positivt i den bemärkelse att informanterna kan känna sig bekväma med
forskarna då de känner varandra. Negativt i den bemärkelse att informanterna konstruerar svar
utifrån vad de tror forskarna vill höra samt utelämna information som de inte vill att en bekant
ska känna till.
Syftet med studien var att utforska och förstå unga individers upplevelse av deras kroppsuppfattning när de använder Instagram. I resultaten framkom att informanterna upplevde att det
fanns två verkligheter, den som finns på Instagram och den i det verkliga livet. Beroende på
vilken verklighet informanten förhöll sig till skiljde även deras upplevelse av den egna kroppen.
Till framtida forskning vill studiens forskare förespråka att utveckla förståelsen kring den verklighet som visades finnas på Instagram. Förslag till ytterligare framtida forskning kan till exempel vara att genomföra studie om hur individer påverkas av att leva i de två olika verkligheterna. Studiens resultat visade på att det finns ett kritiskt tänkande hos informanterna gentemot
de kroppsbilder som publiceras på Instagram. Det kritiska tänkandet verkade genererade att
informanterna upplevde sig ha en bättre kroppsuppfattning. Ytterligare förslag på framtida
forskning är att utveckla förståelsen hur individer använder ett kritiskt tänkande gentemot
kroppsbilder som publiceras på Instagram och hur det kritiska tänkandet kan förbättras då det
inte framkom i den här studien. Då människor idag lever med ett större informationsflöde och
i en globaliserad värld är det viktigt att individen utvecklar ett kritiskt tänkande, därav vikten
att utveckla forskning inom just kritiskt tänkande.
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Bilaga 1 - Intervjuguide
Berätta lite om dig själv, ålder? Civilstatus? Intressen?
Hur många minuter/dag lägger du på sociala medier ungefär?
Vad tycker du generellt om sociala medier?
Vad är positivt med sociala medier?
Vad är negativt med sociala medier?
a. Hur vanligt tror du det är att människor jämför sin egen kropp med andras kroppar på Instagram?
b. Jämför du din egen kropp med andras kroppar på Instagram?
c. Varför/varför inte?
Beskriv hur du tycker den manliga kroppen porträtteras på Instagram.
Beskriv hur du tycker den kvinnliga kroppen porträtteras på Instagram.
På vilket sätt påverkar Instagram dig?
Vad för kroppsbilder jämför du dig med på Instagram?
Vad känner/tänker du på när det publiceras bilder på när någon tränar på Instagram?
Vad känner/tänker du när det publiceras bilder på smala kroppar på Instagram?
Vad tänker du om din egen kropp när du ser bilder på smala och vältränade kroppar på Instagram?
Vad tänker du om din egen träning, mat och kostvanor när du ser bilder på smala och vältränade kroppar på Instagram?
Upplever du att din kroppsuppfattning förändrats av det som publicerats på Instagram?
Hur tror du skulle se på din kropp om du inte använde Instagram?
Hur ser den perfekta manliga kroppen ut enligt dig?
Hur ser den perfekta kvinnliga kroppen ut enligt dig?
a. Vad för slags utseendeideal tycker du finns på Instagram?
b. Vad tycker du om utseendeidealen?
c. Vad tycker du om din egen kropp gentemot de utseendeideal som finns på Instagram?
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a. Hur viktigt anser du det är med ett kritiskt tänkande?
b. Hur kritisk är du gentemot kroppsbilder som publiceras på Instagram?
c. Vad är du kritisk mot?
Hur tycker du en person ska resonera kring kroppsbilder som publiceras på Instagram?
Vad tror du kan påverka hur bra en kroppsbild ser ut på Instagram?
Varför tror du att kroppsbilder på Instagram påverkar hur människor ser på sin egen kropp?
Vad ska en person tänka på för att inte påverkas av kroppsbilder som publiceras på Instagram?
Finns det något du vill tillägga?
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Bilaga 2 - Missivbrev
Hej! Vi är två studenter som studerar vid Högskolan Skövde och genomför nu vårt examensarbete i Socialpsykologi. Skulle Du vilja deltaga i vår studie om kroppsuppfattning i relation
till Instagram vore vi väldigt tacksamma. Vi kommer genomföra intervjuer och söker Dig
som är mellan 18 - 25 år. Deltagandet är frivilligt och det insamlade materialet kommer ej
kunna härledas till Dig som informant utan kommer bara tas del av studiens forskare. Vid anmälan av intresse eller för ytterligare frågor är Du välkomna att höra av Dig till oss antingen
via Instagram eller via telefon:
@carroliiineee tel: 0767626590
@akinnanosh tel: 0704374809
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Bilaga 3 - Informationsblankett
Hej. Vi heter Caroline Andersson och Annika Hermansson. Vi studerar det socialpsykologiska programmet vid Högskolan Skövde. Vi ämnar att genomföra en kvalitativ studie om
kroppsuppfattning och sociala mediers påverkan. Här med tillfrågar vi dig att delta i vår studie genom att medverka i en intervju. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när som
helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Du har även rätt att ta del av det
material som samlats in under din intervju.

Syfte och bakgrund med studien.
Studien syftar till att undersöka om och hur sociala medier påverkar unga män och kvinnors
kroppsuppfattning. Exempelvis kommer studien försöka besvara frågan “hur upplever unga
individer den egna kroppen gentemot de kroppsbilder som publiceras på Instagram?”. Bakgrund till studien är att sociala medier används i stor utsträckning av många individer. Därför
vill vi forska om hur det sociala medieanvändandet kan påverka individer med inriktning
kroppsuppfattning.

Tillvägagångssätt intervju
Intervjun beräknas ta omkring 40–45 minuter. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut
som transkriberad text. Din intervju och allt material som samlas in kommer att behandlas
konfidentiellt vilket innebär att du som deltar kommer att avidentifieras och förbli anonym
under och efter studiens gång.

Studien är ett examensarbete och kommer att presenteras och publiceras som en skriftlig rapport vid Högskolan Skövde.

Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss:
Caroline Andersson

Annika Hermansson

C15caran@student.his.se

B15annhe@student.his.se
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Bilaga 4 - Samtyckesblankett
Skriftligt samtycke till medverkan i intervju om kroppsuppfattning och sociala mediers påverkan.
Jag har informerats om studiens syfte och bakgrund, om intervjuns tillvägagångssätt och behandling av insamlat material. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och
att jag, när jag vill, kan avbryta min medverkan i studien utan närmare motivation.
Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervju.
Ort/Datum/År:
_________________________________________________
Namnunderskrift:
_________________________________________________
Namnförtydligande:
_________________________________________________
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Bilaga 5 – Figur 3
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Figur 3. Koppling mellan syfte, forskningsfråga, intervjufråga, tema och teoretiska utgångspunkter.
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Bilaga 6 – Figur 4
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Figur 4. Koppling mellan syfte, forskningsfråga, intervjufråga, tema och teoretiska utgångspunkter.
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