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Abstract 

Today, social media are a major part of our everyday lives, and surveys show that young women 

are the largest group of users. It is also the ones who feel the most of their own appearance and 

body to the greatest extent. The purpose of the study was to investigate how young women 

relate to the body ideals produced on social media and how this ideal affects their body image. 

This was done using seven qualitative interviews with women between 18 and 29 years. To 

gain an understanding of the purpose, their own and others' presentations on social media were 

also investigated. The empiricism was analyzed using Charles Horton Cooley's theory of the 

looking-glass self, Leon Festinger's theory of social comparison, and Erving Goffman's theory 

of impression management. 

The study's findings show that the use of social media can have a negative impact on the body's 

perception of the interviewees, but also on their self-image in general. This is because the ideal 

made visible through social media results in the interviewees not only comparing women's 

bodies but also women in general whose appearance and person is the opposite of themselves. 

This makes them feel insufficient. They relate to this ideal by changing their exercise and 

dietary habits as well as highlighting their best sides to control others' impressions as well as to 

imitate the ideal. 

The study shows that the interviewees 'presentation on social media is in line with other 

members' presentations. This means that users of social media create and maintain together a 

framework for what is expected to appear on the various platforms. This results in the 

interviewees contributing to the negative impact they imply on social media.  

Keywords: Social media, body image, body ideal, young women 

  



 

Sammanfattning 

Idag är sociala medier en stor del av vår vardag och undersökningar visar att unga kvinnor utgör 

den största gruppen av användare. Det är även de som i störst utsträckning känner stress över 

det egna utseendet och kroppen. Syftet med studien var att undersöka hur unga kvinnor förhåller 

sig till det kroppsideal som framställs på sociala medier samt hur detta ideal inverkar på deras 

kroppsuppfattning. Detta genomfördes med hjälp av sju kvalitativa intervjuer på kvinnor mellan 

18 och 29 år. För att skapa en förståelse för syftet undersöktes även deras egna och andras 

presentationer på sociala medier. Empirin analyserades med hjälp av Charles Horton Cooleys 

teori om spegeljaget, Leon Festingers teori om social jämförelse samt Erving Goffmans teori 

om intrycksstyrning.   

Studiens resultat visar att användningen av sociala medier kan ha en negativ inverkan på 

intervjupersonernas kroppsuppfattning men också på deras självbild generellt. Detta då idealet 

som synliggörs via sociala medier resulterar i att intervjupersonerna jämför sig inte bara med 

kvinnors kroppar utan med kvinnor i allmänhet vilkas utseende och person är motsatsen till 

dem själva. Detta får dem att känna sig otillräckliga. De förhåller sig till detta ideal genom att 

ändra sina tränings- och kostvanor samt framhäva sina bästa sidor i syfte att styra andras intryck 

av dem samt i en strävan att efterlikna idealet.  

 

Studien visar att intervjupersonernas presentation på sociala medier överensstämmer med 

övriga medlemmars presentationer. Detta innebär att användarna av sociala medier skapar och 

upprätthåller tillsammans en ram för vad som förväntas synas på de olika plattformarna. Detta 

resulterar i att intervjupersonerna bidrar till den negativa påverkan som de menar att sociala 

medier medför. 

 

Nyckelord: Sociala medier, kroppsuppfattning, kroppsideal, unga kvinnor 
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1. Inledning 
Sociala medier har under det senaste årtiondet blivit en naturlig del av vår vardag och de senaste 

åren har Facebook, Instagram och Snapchat ökat i popularitet. År 2016 rapporterades Facebook 

som det största sociala nätverket bland svenska internetanvändare. Instagram, som lanserades 

2010, var 2016 det näst största sociala nätverket bland svenska internetanvändare. Det sociala 

nätverk som ökat mest i Sverige mellan åren 2015-2016 är Snapchat, som lanserades i september 

2011 (Internetstiftelsen i Sverige [IIS], 2016). Enligt en undersökning av Statistiska 

Centralbyrån [SCB] (2016) hade 93 procent av alla som är folkbokförda i Sverige i början av 

2016 tillgång till internet i hemmet. Detta motsvarar 7 miljoner människor och är en ökning med 

5 procent från föregående år. Tillgången till internet var högst bland personer i åldrarna 16-54 

år, där 97 procent hade tillgång till internet i hemmet. I åldrarna 16-85 år använde fyra av fem 

internet varje dag och det femte vanligaste användningsområdet var att delta på sociala 

nätverkssajter (SCB, 2016). I en undersökning om svenskarnas användning av sociala medier 

gjord av Internetstiftelsen i Sverige (2016) visade resultatet att 77 procent av internetanvändarna 

använder sig av sociala nätverk, varav 58 procent gör det dagligen. Detta innebär att andelen 

som dagligen använder sig av sociala medier har mer än fördubblats de senaste sex åren. I 

undersökningen framkommer det att kvinnor i genomsnitt ägnar mer tid åt sociala nätverk än 

män, 7,8 timmar i veckan mot männens 6,3 timmar. Unga kvinnor mellan 16-25 år använder 

sociala nätverk 12,1 timmar per vecka vilket motsvarar 10 procent av den vakna tiden eller 1 

timme och 40 minuter om dagen. Detta gör dem till den största gruppen av användare (IIS, 

2016).  

 

1.1 Bakgrund 

I en undersökning från Ungdomsbarometern (2013) gällande ungdomars värderingar, attityder 

och beteenden visade resultatet att en av fyra ungdomar har dåligt självförtroende och det var 

framför allt yngre tjejer i åldrarna 15-19 år som angav detta. Studien visade även att nästan var 

tredje ungdom mellan 15-24 år var stressad över sin framtid. Tjejer angav fler stressfaktorer i 

jämförelse med killar. Rapporten visade att de största stressfaktorerna bland tjejerna var deras 

egna förväntningar på sig själva, deras tankar om den egna kroppen, utseendet och vikten samt 

andras förväntningar på dem (Ungdomsbarometern, 2013). I en undersökning om skolbarns 

hälsovanor i Sverige 2013/2014 i åldrarna 11, 13 och 15 år gjord av Folkhälsomyndigheten 

(2014) visade resultatet att andelen flickor som tycker att de är för tjocka ökar med åldern. 

Studien visade även att högt BMI, psykisk ohälsa och hälsorelaterade problem som bantning, 

hetsätning, lågt intag av frukt- och grönsaker samt låg grad av fysisk aktivitet var relaterade till 

en negativ kroppsuppfattningen under ungdomsåren. Det är under ungdomsåren som kroppens 

utseende börjar bli viktigt och det är också under denna period som det sker en hel del 

förändringar i kroppen. Kroppsuppfattningen är en del av den bild unga har av sig själva och 

generellt brukar synen på den egna kroppen bli mer negativ med åldern (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Statens medieråd (2015) skriver att tjejer i tonåren i större utsträckning än killar 

konsumerar sociala medier.  

 

1.2 Problemformulering 

Hetsen kring träning och kost är konstant närvarande via sociala medier och upplevelsen är att 

samhället idag har blivit allt med kroppsfokuserat. Detta synliggörs då exempelvis hashtaggen 

fitness på Instagram har 266 miljoner inlägg och hashtaggen healthyfood 44 miljoner inlägg. På 

Facebook har till exempel sidorna Fitness Food strax över en halv miljon följare, BodyBuilding 

Tips & Tricks över 3 miljoner gilla-markeringar och nästintill lika många följare. Dessa 

plattformar kan också ses som arenor för människors identitetsutveckling och det kroppsideal 

som visas upp kan komma att påverka individers självbild. Jostein Gripsrud (2002) menar att 
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en central fråga inom mediaforskningen är mediernas påverkan på individer då samhällets 

rådande skönhetsideal frekvent sänds ut som en bild av inbillad lycka. Enligt Liz Frost (2001) 

är kvinnors identitetsskapande extra utsatt då de lätt påverkas psykiskt samt oftare känner en 

press gällande kroppsideal. Till följd av detta kan en problematik ses kring hur individer 

förhåller sig till de ideal som visas upp på sociala medier samt hur detta ideal påverkar 

kroppsuppfattningen. Denna studie ska därför undersöka hur unga kvinnor resonerar kring det 

ideal som framställs på sociala medier.  

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur unga kvinnor förhåller sig till det kroppsideal som framställs 

på sociala medier samt hur idealet inverkar på deras kroppsuppfattning.  

 

1.4 Forskningsfrågor: 

 

• Hur resonerar intervjupersonerna angående hur de väljer att presentera sig på sociala 

medier? 

 

• Hur upplever intervjupersonerna att kroppsuppfattningen påverkas i och med användandet 

av sociala medier? 

 

• Hur förhåller sig intervjupersonerna till det kroppsideal som framställs på sociala medier?  

 

1.5 Avgränsning 

Forskning visar att unga kvinnor är den kategori som är mest aktiva på sociala medier (IIS, 

2016). Kvinnor är också den grupp som känner störst press gällande kroppsideal (Frost, 2001). 

Därför kommer studien avgränsas till att studera unga kvinnor mellan 18-30 år. I denna studie 

kommer fokus ligga på att studera intervjupersonernas upplevelser av hur kvinnligt kroppsideal 

förmedlas via sociala medier samt hur de förhåller sig till detta. 

 

1.6 Disposition 
I nästkommande avsnitt definieras centrala begrepp för studien. Uppsatsen inleds sedan med att 

presentera tidigare forskning gällande sociala medier och deras påverkan på unga kvinnor följt 

av ett teorikapitel där studiens teoretiska ramverk redovisas. Vidare presenteras ett metodkapitel 

där studiens tillvägagångssätt beskrivs och metodval motiveras. Det sker också en redovisning 

för studiens etiska förhållningssätt. Uppsatsen fortsätter med ett resultat och analysavsnitt där 

studiens resultat redovisas och det förs en analys utifrån det teoretiska ramverket samt tidigare 

forskning. Avslutningsvis förs en diskussion där studiens forskningsfrågor besvaras och 

slutsatser samt förslag för framtida forskning presenteras.  

 

1.7 Definitioner 

I följande avsnitt presenteras och definieras för studien avgörande begrepp i syfte att få läsaren 

att förstår hur dessa kommer att användas genom hela uppsatsen.  

 

Sociala medier - ”samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” 

(Nationalencyklopedin, 2018).  I studien kommer ”sociala medier” syfta på olika plattformar 

som till exempel Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter. 
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Kroppsuppfattning - ”kroppsbild, den uppfattning man har om sitt utseende och sin kropp” 

(Nationalencyklopedin, 2018). I studien kommer begreppet att användas då intervjupersonerna 

talar om deras uppfattning om den egna kroppen. Synonymt kommer även kroppsbild och 

självbild användas för att förklara detta.  

 

Ideal - ”något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt” (Nationalencyklopedin, 2018). 

Begreppet ideal kommer i studien att användas synonymt till kroppsideal och avser den typiska 

kvinnliga kroppen som sociala medier framställer som eftersträvansvärd.  
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2. Tidigare forskning 
Det finns ett stort omfång av studier gjorda kring ämnet kroppsuppfattning i relation till sociala 

medier. I följande kapitel presenteras ett axplock av den tidigare forskning som finns inom 

området. Fem vetenskapliga artiklar har valts ut då de belyser sociala mediers påverkan på unga 

kvinnor och därmed är av relevans för denna studie. Samtliga artiklar presenteras utifrån 

rubriken: sociala medier och deras påverkan. 

 

2.1 Sociala medier och deras påverkan 

En stor del av den granskade forskningen har dokumenterat att exponering för bilder av smala 

modeller bidrar till kvinnors missnöje över den egna kroppen. Det finns många studier som 

belyser att utseendejämförelser är en viktig faktor som påverkar kvinnors kroppsuppfattning. 

Dessa jämförelser förekommer i många sammanhang som till exempel genom tidningar, 

jämförelser med andra personer eller genom jämförelser i sociala medier. Ett exempel på dessa 

studier är Fardouly, Pinkus och Vartanians (2017) online-undersökning som jämförde 146 

kvinnliga förstaårsstudenter från psykologiprogrammet vid ett universitet i Australien. 

Deltagarna var mellan 19-24 år och fick i fem dagar under slumpmässiga tider på dygnet en länk 

skickad till sig med ett online-formulär, likt en dagbok som skulle utvärdera effekten av 

utseendejämförelser i deltagarnas vardag. Studien syftade till att undersöka frekvensen och 

riktningen för utseendejämförelser gjorda i olika sammanhang i kvinnors vardag och vilka 

effekter dessa jämförelser hade på kvinnornas utseende, tillfredsställelse, humör samt tankar om 

diet och träning. Deltagarna fick förfrågan om de hade jämfört sitt utseende med en annan 

person samt om jämförelsen med denna person hade inträffat via Facebook, tidning, film, 

reklam eller personligen. De skulle även ange hur de tyckte att de själva såg ut i jämförelse med 

denna person, till exempel ”mycket sämre”, ”sämre”, ”samma”, ”bättre” eller ”mycket bättre”. 

Studien visade att sociala medier var förknippade med mer negativa resultat och att deltagarna 

var signifikant mer benägna att göra utseendejämförelser via sociala medier än någon annan 

form av traditionella medier (Fardouly, Pinkus & Vartanian, 2017). 

 

En annan studie av Fardouly och Vartanian (2015) visar att det finns ett samband mellan 

användningen av Facebook och kroppsuppfattningen. Studien gjordes bland kvinnliga studenter 

på ett stort universitet i Australien och syftade till att testa om utseendejämförelser på Facebook 

i allmänhet, eller jämförelser med specifika kvinnliga målgrupper förmedlade en negativ bild 

av den egna kroppen. Målgrupperna som jämfördes var familjemedlemmar, nära vänner, samt 

kvinnor de känner till men inte regelbundet umgås med. Resultatet visade ett samband mellan 

användningen av Facebook och den egna kroppsbilden. De studerade kände sig mer bekymrade 

över sin kropp eftersom de jämförde sig med andra och då särskilt med sina vänner på Facebook 

(Fardouly & Vartanian, 2015). 

 

En studie gjort av Brown och Tiggermann (2016) syftade till att undersöka effekten av bilder 

på attraktiva kvinnor och bilder på okända attraktiva jämlika kvinnor. Deltagarna var 138 

kvinnliga studenter mellan 18-30 år, även denna gång från ett universitet i Australien. 

Studenterna fick ta del av kändisbilder, bilder på okända attraktiva kvinnor samt en uppsättning 

av resebilder. Bilderna hämtades från offentliga instagram-konton. Deltagarna som studerades 

hade ett genomsnittligt kroppsmassindex [BMI] på 22,61 vilket är inom området ”normalvikt”. 

Resultatet visade att exponeringen för kändisbilderna och bilderna på okända attraktiva kvinnor 

ökade studenternas negativa humör och kroppsosäkerhet. Slutsatsen blev att exponering för 

bilder på attraktiva kändisar och okända attraktiva kvinnor kan skada kvinnors kroppsbild 

(Brown & Tiggermann, 2016). Ett annat exempel på forskning som stämmer överens med 

ovanstående är Fardoulys et al. (2015) studie som har fokuserat på att undersöka Facebooks 
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påverkan på kvinnors humör och kroppsuppfattning. Studien bestod av kvinnliga studenter och 

medarbetare från ett universitet i Storbritannien som var mellan 17-25 år, med ett genomsnitts-

BMI på 23,40 vilket är inom området för ”normalvikt”. Deltagarna var slumpmässigt tilldelade 

att spendera 10 minuter med att surfa på sitt Facebook-konto, en webbplats med tidskrifter eller 

en utseende-neutral webbplats. Studien visade att de kvinnor som använde Facebook blev mer 

negativt påverkade när det kom till deras humör och deras egen kroppsbild än de kvinnor som 

använde en mer neutral webbplats (Fardouly et al, 2015). 

 

Forskningen visar att sociala medier kan ha en negativ inverkan på ungas kroppsuppfattning. 

Marengo, Longobard, Fabris och Settanni (2018) har studerat sambandet mellan tid som 

spenderas på högvisuella sociala medier (exempelvis Instagram och Snapchat) samt 

kroppsbildsrelaterade och personlighetsrelaterade symptom. Studien gjordes på två större 

gymnasieskolor i norra Italien under maj 2017 och baserades på 523 elever varav ca 54 % var 

kvinnor. När det gäller problem med kroppsbilden och personlighetsrelaterade symptom fann 

de att de elever som rapporterade en frekvent användning av högvisuella sociala medier, det vill 

säga mer än två timmar per dag, rapporterade ett signifikant högre kroppsintresse och 

personlighetsrelaterade symptom än de studenter som rapporterade att de inte använde sig av 

högvisuella sociala medier (Marengo & Longobardi, 2018). 

 

Ovanstående granskning av tidigare forskning visar att samtliga artiklar har en sak gemensamt 

vilket är att en frekvent användning av sociala medier kan ha en negativ inverkan på individens 

kroppsuppfattning. Med granskad forskning i åtanke har en upplevd avsaknad av svensk 

forskning på området väckts. De studier från Sverige som granskats har belyst 

kroppsuppfattning och sociala medier i relation till ätstörningar (till exempel Walker et al., 

2015). Studien kommer därför att fokusera på hur kroppsideal inverkar på unga kvinnors 

kroppsuppfattning mer generellt samt hur de förhåller sig till kroppsideal på sociala medier.  
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras sociologerna Charles Horton Cooleys (1983) teori om spegeljaget, 

socialpsykologen Leon Festingers (1954) teori om social jämförelse samt Erving Goffmans 

(2006) teori om intrycksstyrning som tillsammans utgör studiens teoretiska referensram. 

Gemensamt för teorierna är att de alla tre menar att identiteten blir till i någon form av 

interaktion med andra. Idag sker samspel med andra människor i stor utsträckning via sociala 

medier och Tobias Olsson (2017) menar att sociala medier kan ses som plattformar för just 

social interaktion, det vill säga mellanmänsklig handling och kommunikation. Teorierna 

används för att förklara empirimaterialet och en kort redovisning för hur teorierna ska tillämpas 

i studien presenteras under respektive stycke. 

 

3.1 Spegeljaget 

Charles Horton Cooley (1983) utformade vid förra sekelskiftet en teori om att individen skapar 

sig en så kallad jaguppfattning genom samspel med andra i sin omgivning. Han menar att 

individen föds med av vag självuppfattning som sedan utvecklas genom interaktion. Utifrån 

denna teori myntade han begreppet spegeljaget (the looking-glass self) vilket innebär att 

individen ser sig själv genom andra. Han menar att individens medvetande och identitet är ett 

resultat av interaktion och att individen uppfattar sig själv såsom hon tror att andra uppfattar 

henne. Enligt Cooley (1983) består denna speglingsprocess av tre delar. Dessa är föreställningen 

av hur vi framstår och bedöms inför andra, den subjektiva tanken om hur andra uppfattar oss 

och slutligen att vi som resultat utvecklar en självkänsla utifrån hur vi tror att andra uppfattar 

oss. Han menar att individens nöjdhet med sitt framträdande och synen på sig själv helt 

återspeglas av hur individen uppfattat omgivningens reaktioner. Individens handlingar påverkas 

på så vis av spegeljaget, det vill säga individens föreställning om hur hon tror att omgivningen 

förväntar sig att hon ska handla (Cooley, 1983). 

  

Teorin ska i studien användas för att förstå hur individen påverkas av andra samt skapar 

missnöjdhet och nöjdhet med sig själv i samspel med andra i sin omgivning via sociala medier.  

 

3.2 Social jämförelse 

Socialpsykologen Leon Festinger (1954) talar om social jämförelse. Likt Cooley menar han att 

individen utvecklar sin självbild genom att jämföra sig med andra. Detta menar han sker genom 

individens vilja att förbättra sig själv. Festinger (1954) hävdar att individen ständigt strävar efter 

att få ingå i olika sociala grupper och att det är i dessa grupper som jämförelsen med andra sker, 

oavsett om individen tillhör gruppen eller inte. Jämförelseprocessen innebär att individen lär 

känna sig själv genom att jämföra och utvärdera sina egna färdigheter, förmågor och attityder i 

relation till andra. Festinger (1954) menar att det finns två typer av social jämförelse. Den ena 

är uppåtgående jämförelse som innebär att individer jämför sig med dem som de upplever är 

bättre än dem själv. Detta menar han sker på grund av individens önskan att förbättra sig samt 

att individen genom jämförelse kan hitta ett sätt att uppnå liknande resultat. Den andra typen av 

jämförelse är nedåtgående. Den innebär att individen jämför sig med de som är sämre än dem 

för att må bättre med sig själv (Festinger, 1954). Till exempel: ”Jag kanske inte är snygg men 

jag är i alla fall snyggare än henne”. Festinger (1954) menar att individer i de flesta fall jämför 

sig med de som är likartade och som ingår i deras jämförelsegrupp. I de fall där individen är 

sämre än jämförelsegruppen kan känslor av misslyckande och otillräcklighet uppstå. När 

individen istället känner tillhörighet till jämförelsegruppen tenderar individen att vilja 

förknippas med antingen gruppen i sig eller med idealet (Festinger, 1954).  
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Festinger (1954) menar att individen gör dessa sociala jämförelser för att skapa riktmärken 

samt för att göra lämpliga bedömningar av sig själv. Festingers teori om social jämförelse ska 

bidra med en förståelse för hur sociala medier ökar möjligheten för unga kvinnor att jämföra 

sig med andra samt hur denna jämförelse sker på sociala medier. 

 

3.3 Intrycksstyrning 

Erving Goffman (2006) utvecklade under 1950-talet en teori om interaktion där han menar att 

individer presenterar sig själva inför andra. Han talar om att jaget uppstår i interaktion mellan 

människor genom olika framträdanden och inte enbart är något som tillhör individen. Dessa 

framträdanden kräver olika medvetna och omedvetna tekniker som en individ använder sig av 

för att styra och kontrollera den uppfattning som andra bildar av en. Goffman (2006) talar om 

att individen, beroende på hur hon vill uppfattas, döljer vissa karaktärsdrag och framhäver andra. 

Detta kallar han för intrycksstyrning. Goffman (2006) menar att det mänskliga beteendet 

fungerar som en teater där individer likt skådespelare spelar olika roller för att presentera sig 

inför andra och att framträdandet är det vi visar upp av jaget i olika situationer. Han menar att 

olika sammanhang kräver olika rollspel och att individen använder sig av olika inramningar och 

rekvisita beroende på sammanhanget och vilken roll man intar. Individer beter sig olika om de 

så att säga befinner sig på scen eller bakom scen. Detta kallar Goffman (2006) för främre 

regionen (frontstage) och bakre regionen (backstage). Den främre regionen är den plats där 

framträdandet äger rum. Det är där individen håller upp sin fasad och den rollgestalt som spelas 

och iscensätts inför publiken. I den bakre regionen kan individen kliva ur sin rollgestaltning och 

lämna fasaden, där har publiken inte tillträde. Den bakre regionen erbjuder vila och 

återhämtning, där sker också en planering av framträdandet i den främre regionen.  

 

Fasaden innehåller rekvisita och inramningen (the setting) är en viktig del i framträdandet. 

Inramningen innefattar möbler och dekor men också den plats där den agerande valt att framföra 

sin roll (Goffman, 2006). Goffman (2006) nämner den personliga fasaden och talar då om 

detaljer som inte omfattas av inramningen. Den personliga fasaden står istället för klass, kön, 

ålder, etnicitet, kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck, utseende och kläder bland annat. En del av 

dessa är oföränderliga medan andra ändras över tid. Goffman (2006) menar att den rollgestalt 

individen spelar betraktas av samhället som identisk med aktörens personlighet. Individer agerar 

därför på ett passande sätt för att styra det intryck som denna vill förmedla av sig själv. Om 

individen lyckas med sin intrycksstyrning bekräftas den av publiken och ”jaget” blir produkten. 

Det blir därmed viktigt att individen upprätthåller en framställning av jaget som de själva vill 

sammankopplas med (Goffman, 2006). Om individen däremot inte lyckas med sin 

intrycksstyrning, framställningen av jaget eller visar upp en falsk fasad kan denne förlora all 

respekt men även sitt anseende (Goffman, 2006).  

 

Anders Persson (2012) använder sig av Goffmans teori för att förklara interaktion idag då 

individer inte interagerar ansikte mot ansikte i samma utsträckning som förr. Han menar att 

gränsen mellan vad som anses privat och vad som anses offentligt suddas ut då det sker en 

omdefinition av den bakre och främre regionen i och med användningen av sociala medier 

(Persson, 2012). Tobias Olsson (2017) förklarar denna upplösning av gränsen mellan privat och 

offentlig genom överväganden om vad som ska döljas respektive visas. Han exemplifierar hur 

lätt information om en individ kan spridas av närstående genom till exempel obetänksamt 

spridande av barndomsbilder. Persson (2012) menar att individer kan redigera sin 

självpresentation och offentliggöra den. Det som tidigare var privat blir expressivt och 

intrycksstyrande i sociala medier. Föreliggande studie kommer att behandla intrycksstyrning 

genom individers presentation av sitt ”jag” på sociala medier samt upplevelsen av andras 
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presentation av sig själva. Med den teoretiska referensramen för studien presenterad följer nedan 

ett metodkapitel där studiens tillvägagångssätt presenteras och metodval motiveras. 
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4. Metod 
I detta kapitel kommer tillvägagångssättet för arbetet med studien att presenteras. En 

redogörelse kommer göras för val av metod, urvalet motiveras, intervjuer, transkribering, 

kodning och databearbetning presenteras. Därefter kommer potentiella metodproblem 

diskuteras samt studiens tillförlitlighet och etiska förhållningssätt presenteras. 

 

4.1 Metodval 

Intresset med studien är bland annat att undersöka och analysera hur unga kvinnor resonerar 

kring kroppsideal. För att komma åt intervjupersonernas tankar och upplevelser är en kvalitativ 

studie lämplig för ändamålet (Trost, 2010; Bryman, 2011). Vid en kvalitativ metodansats är 

forskningen inriktad på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman, 2011). 

Kvalitativ forskning erbjuder flexibilitet då tolkningen och analysen av datan är subjektiv 

(Bryman, 2011). Utifrån detta valdes individuella semistrukturerade intervjuer med tanken att 

det skulle vara enklare att öppna upp sig om man intervjuades ensam. Vid fokusgruppsintervjuer 

finns risken att intervjupersonerna påverkar varandra vilket inte var syftet med denna studie.  

 

I studier med en deduktiv forskningsansats utgår forskaren från relevanta teorier för att dra 

slutsatser om den insamlade empirin. En induktiv forskningsansats innebär det motsatta, att 

forskaren utgår ifrån den insamlade empirin för att sedan dra slutsatser som kopplas till teorin. 

I kvalitativa studier är ofta en abduktiv forskningsansats lämplig då abduktion innefattar 

förståelse. Detta tillvägagångssätt är inte lika bundet till empirin utan skapar en möjlighet till en 

växelverkan mellan teori och empiri (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2008). I denna 

studie har en abduktiv forskningsansats använts, vilket innebär att det sker en växelverkan 

mellan det deduktiva och induktiva tillvägagångssättet. 

 

4.2 Urval 

I studien har ett målinriktat urval gjorts då intervjupersonerna har valts utifrån faktorerna ålder 

och kön för att besvara studiens syfte (Bryman, 2011). Utöver dessa faktorer hade studien inga 

större krav på intervjupersonerna. Intervjupersonerna har sökts via kontakt med gemensamma 

bekanta, vilket Bryman (2011) kallar ett snöbollsurval. Enligt IIS (2016) är unga kvinnor mellan 

16-25 år den största gruppen användare av sociala medier. Utifrån den forskningsetiska 

problematik som det innebär att intervjua minderåriga gjordes för studien en justering i 

åldersspannet. Intervjupersonerna har därmed avgränsats till att innefatta unga kvinnor mellan 

18-30 år. Åldersurvalet motiveras med att unga kvinnor 18-30 år med stor sannolikhet har 

reflekterat över sociala mediers påverkan och kan relatera till intervjufrågorna. I studien har en 

jämn fördelning av åldrar eftersträvats.  

 

Studiens teoretiska underlag är baserad på tidigare forskning och undersökningar samt 

sociologiska teorier och innefattar både böcker och internetkällor. I ett första steg har sökord 

identifierats. Litteratur har sökts via Luleå tekniska universitets sökmotor samt databasen 

Psykinfo. Sökord är: sociala medier, kroppsideal och kroppsuppfattning. En första sökning på 

”social media”, ”body image” samt ”body ideal” resulterade oöverskådligt antal träffar samt att 

artiklarna inte upplevdes belysa valt ämne. I nästa sökning gjordes därmed valet att exkludera 

”body ideal” vilket resulterade i en sökning med över 19,000 träffar. Sökningen avgränsades 

därefter ytterligare till ”social media” och ”body image” samt exkluderade artiklar som inte var 

”linked full text” eller ”peer-reviewed”. Ytterligare urval som ”search with and” samt att söka 

artiklar och tidskrifter från år 2000-2018 inkluderades i sökningen vilket resulterade i 78 artiklar 

och tidskrifter. Utifrån dessa 78 artiklar har rubriker sökts som är relevanta för ämnet genom att 

skumläsa igenom ett tjugotal abstract.  
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Utöver tidigare forskning och de kvalitativa intervjuerna har data rörande statistik samlats in via 

Statistiska centralbyrån, Folkhälsomyndigheten samt Internetstiftelsen i Sverige.  

 

4.3 Genomförande av intervjuer 

Studien har baserats på semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren använder sig 

av en färdig intervjuguide (se bilaga 2) med öppna frågor samt med möjlighet till följdfrågor 

(Bryman, 2011). I semistrukturerade intervjuer kan ordningsföljden på frågorna variera 

beroende på hur intervjupersonen svarar. Intervjuguidens huvudteman har varit sociala medier 

samt kroppsideal. Frågorna är tematiserade utifrån studiens syfte och ordningsföljden på 

frågorna har justerats beroende på hur intervjupersonen svarat (Bryman, 2011).   

 

Enligt Krag Jacobsen (2011) ger öppna frågor fler svarsmöjligheter och åsiktsutrymme för 

intervjupersonerna. Öppna frågor har eftersträvats i intervjuguiden. I de fall intervjupersonerna 

inte svarat nog utförligt har hypotetiska frågor ställts. I övrigt är frågorna framförallt av När-

Var-Hur karaktär, där frågorna utgår från det som sagts för att intervjun ska bli 

sammanhängande (Krag Jacobsen, 2011).  

 

I intervjuguiden har bakgrundsfrågorna endast täckt upp frågor såsom namn och ålder, detta då 

intervjupersonerna valts ut efter kön. Utbildning eller boendeort ansågs inte relevant för studien, 

dock kommer samtliga intervjupersoner från Luleå. Målet var att intervjua åtta kvinnor men då 

intervjupersonerna svarat liknande på många frågor infann sig en känsla av mättnad under 

studiens gång och sammanlagt genomfördes sju intervjuer. De intervjuade består av unga 

kvinnor mellan 18-29 år varav en var 18 år, en 19 år, två stycken 24 år, två stycken 25 år och en 

29 år. Någon vidare presentation av intervjupersonerna anses inte behövas då det viktiga är vad 

som sagts och inte vem som sagt vad. När empirimaterialet återges i citat kommer det inte 

kopplas till ålder eller annan möjlig identifiering. Detta val motiveras med att 

intervjupersonernas uttalanden inte ska kunna identifieras av utomstående. Vidare motiveras 

detta val med att studiens underlag är för litet för att ett ålders-samband ska kunna urskiljas samt 

att studien inte är av jämförande karaktär. 

 

Intervjupersonerna har själva fått tillfälle att välja dag, tid och plats för intervjun. Dock har en 

önskan funnits att intervjuerna ska ske på en ostörd plats, detta på grund av att intervjuerna 

dokumenterades med ljudinspelning (Bryman, 2011). I de fall intervjupersonerna inte har 

kommit med förslag har alternativ presenterats för dem. När intervjupersonerna tillfrågades om 

att medverka i studien fick de inledningsvis information gällande studiens syfte, om intervjuns 

förväntade längd, önskan om ljudupptagning samt vilka rättigheter de intervjuade har enligt de 

forskningsetiska riktlinjerna. Detta i form av ett informantbrev (se bilaga 1). Intervjuerna skedde 

på avskilda platser vilket enligt Bryman (2011) är viktigt för att ljudupptagningen ska fungera. 

 

Intervjuerna tog mellan 25-60 minuter att genomföra beroende på hur utförligt 

intervjupersonerna svarade och beroende på hur många följdfrågor som blev aktuellt att ställa.  

 

4.4 Databearbetning och analysmetod 

I studien har en tematisk analysmetod använts. Enligt Bryman (2011) kategoriseras den 

insamlade data utifrån underkategorier och huvudteman för att göra en tematisk analys. Braun 

och Clarke (2006) menar att tematisk analys är ett lämpligt verktyg i kvalitativa studier då 

metoden ger forskaren möjligheten att koppla teori och analys på ett flexibelt sätt. Den tematiska 

analysen används för en identifiera, analysera och rapportera mönster eller teman som finns i 

den insamlade empirin (Braun & Clarke, 2006).  
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Braun och Clarke (2006) beskriver metoden i sex steg och menar att det första steget innebär att 

bekanta sig väl med empiri materialet. Detta har skett genom att samtliga sju intervjuer 

transkriberades och lästes som ett första steg. En initial kännedom om materialet fanns redan då 

intervjuerna är gjorda av författaren. Steg två i den tematiska analysen innefattar en inledande 

kodning av materialet samt en sammanställning av dessa koder. De inledande koderna var 

”presentation av jaget”, ”presentation av andra”, ”ideal”, ”redigerat”, ”ouppnåeligt”, 

”förhållningssätt”, ”självkänsla”, ”jämförelser”, ”fasaden”, ”förväntningar”, 

”kroppsuppfattning”, ”ätstörningar” och ”psykisk ohälsa” med flera. I det tredje steget 

kategoriserades sedan de inledande koderna för att söka efter lämpliga teman. Inledningsvis 

skapades huvudtemana ”presentation”, ”jämförelse”, ”självkänsla”, ”påverkan” samt 

”konsekvenser och åtgärder”. I detta steg skedde även en kategorisering av vilket tema som 

skulle analyseras ihop med vilken teori samt vilken forskningsfråga temat skulle besvara. 

 

I steg fyra ska de olika temana granskas för att kontrollera om de förhåller sig till kodningen. 

Under denna process kategoriserades koderna ytterligare en gång och vissa teman fogades 

samman då underlaget var för litet (Braun & Clarke, 2006). Temana blev enligt följande: 

”Presentation”, ”Jämförelse och påverkan” samt ”bekräftelse och konsekvenser”. Det femte 

steget innebär att analysera varje tema fortlöpande för att lyfta fram det viktiga och det 

övergripande. Detta sker genom att citat presenteras i ett sammanhang som sedan analyseras 

och kopplas till den teoretiska referensramen (Braun & Clarke, 2006). Det sjätte och sista steget 

innebär att det i texten argumenteras för utifrån forskningsfrågorna (Braun & Clarke, 2006). 

Detta presenteras sammanfattningsvis under rubriken ”Diskussion”. 

  

4.5 Metodproblem  

Det finns enligt Bryman (2011) en risk för att kontexten går förlorad vid sammanställning av 

intervjuer då text plockas ur det sammanhang där det förekommit. Därför har den sociala 

kontexten varit viktig att ta hänsyn till vid kodningen av datamaterialet. Vissa av 

intervjupersonerna upplevdes nervösa i samband med intervjuerna, för att bemöta denna oro har 

intervjupersonerna erbjudits att ta del av det färdiga materialet (Bryman, 2011). Detta kan också 

handla om det som Bryman (2011) kallar intervjuareffekten vilket innebär att intervjupersonen 

påverkas av intervjuaren. Utifrån intervjuarens reflektioner kan det tänkas att intervjupersonerna 

i studien inte har vågat vara helt ärliga med hur kroppsideal påverkar dem då detta kan uppfattas 

som känsliga frågor. Ett annat alternativ kan bero på att det kan ha funnits en rädsla för att våra 

gemensamma bekanta ska kunna identifiera deras enskilda svar.  

 

Studiens resultat representerar endast de sju intervjupersoners upplevelser och tankar kring 

sociala medier i relation till kroppsideal och kan därmed inte generaliseras (Bryman, 2011). 

Studien kan dock bidra med en djupare förståelse för intervjupersonernas åsikter och 

upplevelser (Bryman, 2011).  

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

För att eftersträva en god tillförlitlighet i studien är det centralt att reflektera över begreppen 

reliabilitet och validitet. Begreppet validitet definieras genom att den teoretiska referensramen 

överensstämmer med den operationella indikatorn, vilket betyder att det är centralt att syftet 

med studien, den insamlade empirin samt den teoretiska referensramen ska kunna kopplas 

samman. Det bör heller inte föreligga systematiska fel. Validitet handlar om att man mäter det 

som avses att mäta (Esaiasson et al, 2012; Bryman, 2011). Esaiasson et al. (2012) menar att 

validitet ofta är komplex i studier där empirin samlats in kvalitativt. I studien har god validitet 
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eftersträvats genom att intervjufrågorna är väl genomarbetade och testade på två kurskamrater 

samt att avkodningen av svaren har granskats noggrant. God validitet har också eftersträvats då 

den valda teorin tillsammans med den insamlade empirin ska uppfylla studiens syfte. 

Objektivitet har eftersträvats genom att försöka kartlägga mina egna upplevelser kring sociala 

medier och kroppsideal. För att få utlopp för eventuella känslor samt att inte låta egna 

värderingar och förutfattade meningar påverka genomförandet av studien har ämnet diskuterats 

med vänner och kurskamrater under arbetets gång.  

  

Reliabiliteten handlar om hur hög tillförlitlighet en studie har. Detta definieras av att 

forskningsprocessen inte har osystematiska eller systematiska fel (Esaiasson et al, 2012; 

Bryman, 2011). Hög reliabilitet har eftersträvats genom att intervjuguiden efter första intervjun 

har reviderats för att mer korrekt besvara studiens forskningsfrågor. Väl utarbetade 

intervjufrågor minimerar antalet fel som kan undergräva studiens trovärdighet. Reliabiliteten 

definieras även av huruvida en annan forskare kan göra om studien och få ett likvärdigt resultat 

och grundas därmed i hur noggrant forskningen genomförts (Esaiasson et al, 2012; Bryman, 

2011).  

 

4.7 Etiska förhållningssätt 

Under studien gång har de fyra forskningsetiska kraven för samhällsvetenskaplig forskning 

beaktats, vilka benämns som informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet har tillämpats genom att 

intervjupersonerna i samband med intervjuerna har tilldelats ett informantbrev (se bilaga 1) 

vilket innehöll en presentation av studiens syfte samt på vilket sätt studien kommer att användas. 

intervjupersonerna har informerats om att det insamlade materialet endast kommer att användas 

för studiens ändamål och därmed har nyttjandekravet beaktats. Samtyckeskravet har tillämpats 

då intervjupersonerna har informerats om att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst 

kan avbryta sitt deltagande utan motivering. Studien har tillämpat konfidentialitetskravet genom 

att allt material som rör intervjupersonerna har behandlats med största möjliga konfidentialitet, 

vilket innebär att enskilda individer inte ska kunna identifieras av utomstående samt att 

personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till dessa (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Utöver de fyra ovanstående forskningsetiska krav har studien beaktat Vetenskapsrådets 

rekommendationer gällande samhällsvetenskaplig forskning. Första rekommendationen 

innebär att forskaren bör låta uppgiftslämnare ta del av eventuella etiskt känsliga avsnitt i 

forskningsrapporten före publicering. Denna rekommendation har i studien bortsetts ifrån då 

studien inte upplevs innehålla några etiskt känsliga avsnitt. Den andra rekommendationen 

innebär att forskaren bör låta berörda uppgiftslämnare veta var forskningsresultaten kommer att 

publiceras. Denna rekommendation har i studie tillämpats genom att intervjupersonerna i 

informantbrevet fått ta del av information gällande vart studiens publikation kommer att ske 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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5. Resultat och analys 
I följande kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras växelvis samt kopplas till 

det teoretiska ramverket som behandlar olika former av interaktion. Detta sker med syfte att 

försöka förstå och förklara hur individens identitetsskapande sker i interaktion med andra. Med 

avsikt att skapa en förståelse för studiens resultat presenteras inledningsvis information gällande 

intervjupersonernas användning av sociala medier. Resultatet redovisas sedan utifrån tre 

huvudteman, vilka är: presentation, jämförelse och påverkan samt bekräftelse och 

konsekvenser.  

 

5.1 Bakgrundsinformation om användandet av sociala medier 

Intervjupersonerna har inledningsvis angett vilka sociala medier de använder sig av samt till 

vad. De har angett ett ungefärligt mått på hur mycket tid de spenderar på sociala medier varje 

dag. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter och Youtube är de sociala medier som 

intervjupersonerna använder mest. Samtliga uppger att de skaffat sociala medier på grund av att 

”alla andra hade det” och för att deras vänner sagt åt dem att skaffa det. De uppger också att de 

varit aktiva på sociala medier mellan 4-13 år. Det gemensamma huvudsyftet är att hålla 

kontakten med vänner och familj samt personer av betydelse som bor på annan ort. De beskriver 

vidare att de vill hålla sig uppdaterade om vad andra gör. I nedanstående citat beskrivs 

användandet av sociala medier av en intervjuperson: 

 

Att följa kompisar och […] ja, följa personer som jag är intresserad av, alltså 

vloggar. Ja, men roliga personer, intressanta personer att följa. 

 

Sociala medier används enligt intervjupersonerna även för att inspireras av mode, och smink, 

motiveras till bland annat träning och matlagning samt för att få musiktips. Flera uppger att de 

flitigt använder sig av Facebook-tjänsten Messenger för att kommunicera med vänner. 

Intervjupersonerna använder sociala medier regelbundet och gemensamt är att de anser sig 

spendera för mycket tid på sociala medier. De uppger att de spenderar allt mellan två timmar 

per dag till ”så fort man har en stund över” men är olika aktiva med att själva publicera text eller 

bild. Det som publiceras är oftast naturbilder, bilder på mat, aktiviteter eller selfies. De flesta av 

intervjupersonerna uppger att de inte skulle kunna tänka sig att vara utan sociala medier i 

dagsläget. En kort period menar de kanske skulle gå bra men är samtidigt osäkra på om de skulle 

klara det. De menar att alla de känner använder sig av sociala medier och att de då skulle ”missa” 

vad alla gör samt att sociala medier erbjuder snabb tillgång till ”allt”. Resonemanget de för är 

att det skulle kännas ovant och de har svårt att förställa sig en vardag utan sociala medier. En 

intervjuperson beskriver sin känsla om sociala medier nedan: 

 

Ja, jag använder de ju varje dag och jag, ja, jag älskar sociala medier (skratt). 

Nej, men jag tycker om dem. 

 

Intervjupersonen ovan svarar på frågan gällande hennes tankar om sociala medier. Resterande 

intervjupersoner uppger att de tycker sociala medier är både bra och dåligt. De beskriver sociala 

medier som roligt då de kan ta del av det mesta där men mestadels beskrivs en negativ bild av 

sociala medier där de menar att det är svårt att ”sålla” bland alla intryck och att detta kan påverka 

individer negativt. Vidare beskriver en intervjuperson sina negativa tankar om sociala medier: 

 

[…] det dåliga är ju alltså… att man är ju som inte privat, man har ju som inget 

privatliv när man använder sociala medier. 
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I citatet ovan menar hon att sociala medier gör det möjligt för många individer att ta del av 

personlig information som vanligtvis inte visas upp inför andra. Detta uttalande beskriver det 

Goffman (2006) talar om i sin skildring av den bakre regionen. Till exempel kan det som sker i 

hemmet eller en individs familjeförhållande ses som en bakre region. Sociala medier erbjuder 

individer att agera inför en publik även i den bakre regionen, det vill säga i hemmet. Detta 

innebär att platser som är avsedda från vila och återhämtning blir till platser för uppträdande. 

Detta kan i sin tur skapa en känsla av att ingenting längre är privat, vilket intervjupersonen i 

citatet ovan beskriver. 

 

5.2 Presentation 

Temat presentation har skapats utifrån intervjupersonernas upplevelser av hur de själva väljer 

att presentera sig på sociala medier samt hur de upplever att andra väljer att presentera sig på 

dessa plattformar. De reflekterar också över hur de tror sig uppfattas av andra på sociala medier. 

Vidare sker det en reflektion angående skillnaderna i individers presentationer på sociala medier 

i jämförelse med hur de upplevs vara utanför sociala medier. Temat kommer även att behandla 

de upplevda förväntningarna som finns av hur individer bör agera på sociala medier.  

 

Gemensamt för studien är att samtliga sju intervjupersoner på något sätt aktivt väljer hur de vill 

presentera sig eller inte presentera sig på sociala medier. Nedan beskriver en intervjuperson sin 

presentation: 

 

Alltså jag väljer ju att inte presentera mig så mycket alls (skratt). För jag är 

inte så brydd. 

 

Intervjupersonen beskriver vidare att hon inte har publicerat någon bild av sig själv eller på 

något annat heller på sociala medier. Hon berättar att hon funderat över att hon kanske borde 

publicera något då alla har så fina bilder på sig. En annan intervjuperson beskriver att hon 

mestadels publicerar sportrelaterade bilder och att detta troligtvis resulterar i att hennes 

presentation av sig själv blir tråkig. Nedan beskriver ytterligare en intervjuperson sitt val av 

presentation: 

 

Jag är mest så här, jag lägger liksom upp bilder på… alltså om jag har haft en 

rolig dag eller om jag har varit på utflykt så lägger jag ut det. För det blir såhär 

”kolla vad jag har gjort idag, det var kul”. 

 

Flertalet intervjupersoner berättar likt citatet ovan att de mestadels publicerar bilder på till 

exempel Instagram när de haft roligt, varit på en resa eller gjort någon aktivitet. Dessa 

intervjupersoner säger att de hoppas förmedla en positiv bild av sig själva och berättar att de 

väljer att publicera texter och bilder med positiva budskap. De uppger att om det är en selfie 

som ska publiceras av dem så vill de själva vara nöjda med bilden. De beskriver att de väljer 

vilka bilder eller vilken text de ska publicera då detta ger personer som inte känner dem en 

uppfattning av vem de är. I citatet nedan berättar en intervjuperson hur hon tror andra uppfattar 

henne via sociala medier: 

 

Ja men det är nog att de tänker att jag är väldigt positiv och… glad och 

omtänksam. 

 

Likt uttalandet ovan beskriver de flesta intervjupersonerna att de någon gång har tänkt på hur 

de uppfattas på sociala medier och att de inte skulle publicera vad som helst. På frågan om det 

finns någon skillnad på hur intervjupersonerna presenterar sig ”face to face” i jämförelse med 
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hur de presenterar sig på sociala medier svarar samtliga att det är en viss skillnad. I citatet nedan 

berättar en intervjuperson om skillnaden: 

 

Jo (skratt) jo, jag tror jag är mer, alltså ja är nog blygare och inte lika 

självsäker i verkligheten tror jag, som jag kanske framstår när jag lägger upp 

en selfie på Instagram. Jag tror det. Jag är inte lika självsäker. 

 

Intervjupersonerna beskriver likt citatet ovan att skillnaderna på presentationerna är att de nog 

uppfattas som mer självsäkra, roliga, snälla, frispråkiga, omtänksamma och positiva än vad de 

i själva verket är. En intervjuperson uppger att hon inte vill uppfattas som tråkig medan en annan 

säger att hon inte funderat så mycket på detta utan att hon mest tänker på att inte vara elak mot 

någon på sociala medier. Intervjupersonernas beskrivningar om skillnaderna tyder på att det 

som publiceras är mer eftertänkt än deras framträdande utanför sociala medier och samtliga av 

ovanstående personlighetsdrag hör även ihop med den ”bild” de önskar förmedla av sig själva 

på sociala medier. Nedan citeras en intervjuperson när hon talar om skillnaden på hennes 

presentationer på och utanför sociala medier: 

 

Ja men kanske liksom det kan uppfattas som att jag är lite mer rolig än vad jag 

egentligen är. Inte för att jag är jättetråkig men (skratt) ändå att man förskönar 

bilden av sig själv lite grann. 

 

Citatet ovan beskriver hur intervjupersonen målar upp en lite förfinad spegling av livet utanför 

sociala medier. Goffman (2006) beskriver detta som att individer döljer vissa karaktärsdrag och 

framhäver andra beroende på hur den vill uppfattas samt beroende på var uppträdandet sker, i 

bakre eller i främre regionen. Två intervjupersoner berättar att de ändå försöker vara sig själva 

på sociala medier även om de inte delar med sig av allt. De beskriver att de tänker sig för 

angående vad de publicerar på sociala medier, detta då de inte vill stöta sig med någon eller som 

tidigare nämnts, uppfattas som tråkig. Vidare beskriver en annan intervjuperson att skillnaden 

mellan hennes presentationer är att på sociala medier kan hon välja att framhäva sina bästa sidor 

medan detta i längden är omöjligt utanför sociala medier då ingen är perfekt. Hon beskriver att 

det blir svårt att ta bort alla sina ”imperfections” i ”verkligheten” medan hon på sociala medier 

kan redigera sanningen. Detta kan likställas med det Goffman (2006) kallar intrycksstyrning. 

Han menar att individen använder sig av medvetna och omedvetna tekniker för att styra den 

uppfattning andra bildar av en. Goffman (2006) menar att det mänskliga beteendet fungerar likt 

en teater där individer spelar olika roller för att presentera sig inför varandra, vilket kan kopplas 

till intervjupersonen ovan som beskriver hur hon styr andras uppfattning av henne genom att 

framhäva sina bästa sidor. 

 

En intervjuperson berättar att det inte är någon större skillnad på henne i och utanför sociala 

medier. Hon reflekterar över att hon möjligtvis bjuder mera på sig själv i ”verkligheten”. Vidare 

reflekterar intervjupersonerna över hur de hoppas framstå på sociala medier. Nedan citeras ett 

uttalande: 

 

[...] jag lägger ju mest upp bilder när jag gör saker som folk kan tycka är roligt 

att höra om eller kolla på liksom [...] Så jag kanske vill att folk ska tro att jag 

har ett spännande liv eller någonting (Skratt). 

 

Det ovanstående citatet och intervjupersonernas samlade beskrivningar av presentationen på 

sociala medier kan även det kopplas till Goffmans (2006) begrepp om intryckstyrning. Sociala 

medier erbjuder individer en plats där de kan använda sig av medvetna tekniker för att styra 
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andras uppfattning om dem. Samtliga intervjupersoner talar om att de finns förväntade sätt att 

presentera sig på via sociala medier. De menar att individer vill presentera en positiv bild av sig 

själv vilket resulterar i en fasad och en bild av att allting alltid ska vara ”perfekt”. De menar att 

i det stora hela så vill individer försköna bilden av sig själva via sociala medier. Nedan beskriver 

en intervjuperson detta:  

 

[...] att det ska vara så perfekt liksom [...] för många ser man ju det, de lägger 

bara upp sådana här bilder där de är jättetilltufsade. Så man kanske aldrig ser 

liksom två versioner av hur det egentligen är.  

 

I citatet ovan talar hon om hur sociala medier ofta enbart visar ”en” bild av livet utanför sociala 

medier och att den alltid ska presenteras så perfekt som möjligt. Vidare reflekterar hon och flera 

av intervjupersonerna med henne över om livet verkligen kan vara perfekt hela tiden? 

Intervjupersonernas uttalande tyder på att de påverkas av andras publikationer på sociala medier 

där de visar upp ”det perfekta livet”. Detta trots att deras tidigare beskrivningar av sig själva 

och andra synliggör att de är medvetna om att företeelsen endast är en illusion. En intervjuperson 

menar till exempel att folk ljuger på sociala medier på grund av förväntningarna som finns. 

Intervjupersonerna beskriver att sociala medier skapar en press på att hela tiden vara perfekt. 

De menar att allt ska vara så fint, att man ska ha den nyaste inredningen, skorna eller 

träningskläderna och att detta skapar en standard som ingen orkar hålla uppe. Detta kan tolkas i 

relation till Festingers (1954) beskrivning av social jämförelse. I dessa fall jämför 

intervjupersonerna sig med individer som inte tillhör deras referensgrupp vilket resulterar i att 

de känner otillräcklighet. En intervjuperson menar att denna standard är omänsklig. Vidare 

beskriver en intervjuperson att de olika plattformarna har olika förväntade syften. Citatet nedan 

beskriver detta: 

 

[...] alltså på typ Instagram är det ganska inne att ha fint Instagram-flöde och 

att lägga upp fina redigerade bilder och sådant. Så att… Ja, typ på Twitter att 

man ska vara lite rolig och lägga upp roliga saker som folk gillar att läsa. Lite 

så.  

 

Citatet beskriver två outtalade förväntningar med de olika forumen. Vidare beskriver 

intervjupersonerna en upplevelse av att många människor gör saker enbart för att kunna ta en 

bild och publicera den på sociala medier. De menar att detta beror på att individerna söker 

bekräftelse på att de har ett bra liv eller är en bra person. Vidare uppger de att detta fenomen är 

speciellt vanligt bland barnfamiljer och de menar att dessa människor publicerar sina aktiviteter 

med barnen på sociala medier för att de vill få bekräftelse på att de är en bra förälder. 

Gemensamt hos intervjupersonerna är att de uppger att det finns oskrivna regler angående vad 

som bör publiceras på sociala medier och säger att man inte bör gå in på för privata saker. Detta 

kan kopplas till det Persson (2012) menar när han talar om att gränsen mellan vad som anses 

som privat och offentligt suddas ut på sociala medier. Samtliga intervjupersoner menar att det 

inte är intressant att läsa eller följa personer som publicerar negativa upplevelser eller uppvisar 

ett psykiskt dåligt mående. Vidare uppger intervjupersonerna att de själva inte skulle publicera 

bilder eller text om de hade haft en dålig dag. Samtidigt som de säger att det är viktigt att psykisk 

ohälsa uppmärksammas. En intervjuperson pratar om att det är viktigt att vara ärlig och att livet 

är både upp och ner men att det bör vara en balans på det man publicerar. Nedan beskriver hon 

sina tankar: 
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Vissa som vill visa den här dåliga sidan kan göra det lite för mycket [...] att det 

är för mycket ”tyck synd om mig” och att man liksom, man undrar lite ”varför 

la du ut det här?” 

 

Ovanstående citat kan likställas med det Goffman (2006) menar är en misslyckad 

intrycksstyrning, vilket kan leda till att individen förlorar sin respekt och sitt anseende. 

Intervjupersonerna menar att även dessa individer enbart söker uppmärksamhet. Utifrån 

ovanstående uttalanden kan det tolkas som att det finns en rädsla för att uppfattas på ett icke 

önskvärt sätt. I följande citat reflekterar en annan intervjuperson över hur det hade sett ut om 

fler sidor av ”verkligheten” visades upp på sociala medier: 

 

[...] men man hade nog mått bättre om det inte hade varit så perfekt allting. Det 

tror jag.  

 

I citatet ovan beskriver intervjupersonen något som alla intervjupersoner uttryckte, att den 

fasad och det ”perfekta livet” som visas upp på sociala medier bidrar till dåligt mående. 

 

5.3 Jämförelse och påverkan 

Följande tema redogör för intervjupersonernas tankar och upplevelser av det kroppsideal som 

framställs på sociala medier. De får reflektera över om de jämför sig själva med andra på sociala 

medier samt hur dessa jämförelser sker. Intervjupersonerna redogör också för hur de upplever 

sig påverkas av sociala medier och det rådande kroppsidealet samt hur de förhåller sig till detta.  

 

Intervjupersonerna har fått frågan om de kan beskriva den typiska kvinnliga kroppen som 

sociala medier framställer som idealet. Samtliga beskriver att idealet alltid varit att man ska vara 

lång och smal men att det ändrats lite och att man nu också ska vara tränad, ha en stor rumpa 

och höfter samt byst. En intervjuperson beskriver idealet enligt följande: 

 

Alltså idealet… det är också roligt, hur det finns kroppsmoden [...] när jag var 

yngre då var det ju bara att man skulle vara smal, alltså smal och innan det 

skulle man vara smal med jättestora tuttar [...] nu har ju Kardashian satt 

trenden att man ska vara kurvig, alltså stora bröst och jättesmal midja och stora 

höfter och rumpa. Så det är väl mycket sådant man ser nu, mycket stora rumpor 

i social media.  

 

I citatet beskriver intervjupersonen sin upplevelse av vad som framställs som idealiskt i sociala 

medier. Under intervjuerna beskriver intervjupersonerna hur de förhåller sig till det kroppsideal 

som visas på sociala medier. En del omedvetet och andra medvetet. De beskriver att de jämför 

sitt utseende med andras. De menar att det är ofrånkomligt och påpekar att man kommit väldigt 

långt med sig själv om man slutat jämföra sig. Gemensamt för intervjupersonerna är att de 

beskriver hur de jämför sig med kvinnor vilkas utseende är motsatsen till vad de själva har. 

Detta kan kopplas till det Festinger (1954) menar med social jämförelse. Han beskriver hur 

individer utvecklar sin självkänsla genom att jämföra sig med andra och där det centrala är att 

de jämför sig i med de som antingen upplevs sämre än dem eller bättre och snyggare än dem 

själva (Festinger, 1954). Ovanstående beskrivningar visar att intervjupersonerna jämför sig med 

de som upplevs snyggare än dem själva. 

 

En intervjuperson berättar att kroppsidealet begränsat henne så pass att hon knappt gick utanför 

sin lägenhet på en hel sommar. Hon beskriver hur hon var rädd att människor skulle döma henne, 

att de skulle tycka hon var äcklig och ful samt undra hur hon vågat sig ut. Detta beskriver Cooley 
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(1983) genom att individer uppfattar sig själva genom en speglingsprocess. Intervjupersonens 

självkänsla reflekterar den uppfattning hon tror att andra har om henne. Oavsett 

intervjupersonernas vikt, form eller storlek menar de att det skapas en känsla av att de inte duger, 

vilket i sin tur resulterat i att de känt att de bör äta nyttigare och träna mer. En intervjuperson 

berättar att hon tränade mer för att försöka efterlikna idealet och att hon gjorde det för att känna 

sig fin. Hon menar att om hon såg ut mer som idealet skulle hon må bättre. Det 

intervjupersonerna berättar kan likställas med det Festinger (1954) beskriver som, att individer 

ständigt strävar efter att ingå i olika grupper och att det är i dessa grupper som jämförelsen med 

andra sker, oavsett om individen tillhör gruppen eller inte. Det gemensamma förhållningssättet 

är att intervjupersonerna beskriver hur kroppsidealet medfört ångest vilket gjort att de tänkt att 

de borde träna mera. Tre av intervjupersonerna berättar att de till och med tänkt att de ska slutar 

äta helt. En intervjuperson beskriver att hon någonstans intalat sig att svält kommer göra att hon 

ser ut som önskat. Detta trots att hon är medveten om att det inte kommer att gynna hennes 

kropp eller mående. En annan intervjuperson beskriver hur hon förhållit sig till kroppsidealet i 

citatet nedan: 

 

Jag sprang extremt mycket när jag… från typ nian till hela gymnasiet för att jag 

blev så påverkad av det. 

 

Intervjupersonen ovan berättar hur kroppsidealet påverkat henne under uppväxten och hur hon 

agerade för att eftersträva detta ideal. I intervjuerna framgår det att samtliga intervjupersoner 

anser att sociala medier är bidragande till det rådande kroppsidealet och det talas om individers 

påverkan av detta. En intervjuperson menar att det inte är konstigt att unga kvinnor påverkas av 

idealet då sociala medier svämmar över med bilder på vackra tjejer som hyllas för sitt utseende. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de anser att det rådande idealet inte är uppnåeligt. 

Nedan beskriver en intervjuperson sina tankar om de kroppsideal som framställs på sociala 

medier: 

 

Jag tycker det är ouppnåeligt eller… jag brukar säga det att [...] det finns en 

hel industri som vill att du ska vara onöjd med din kropp, de tjänar skitmycket 

pengar på att du är onöjd liksom. Målet är ju aldrig att du ska bli nöjd [...].  

 

Intervjupersonen menar att samhället bygger på att idealet inte ska vara uppnåeligt då detta 

resulterar i en vinstdrivande verksamhet. Tre av intervjupersonerna beskriver att de tidigare följt 

personer på sociala medier som bara visat upp en fasad vilket fått dem att känna sig otillräcklig. 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de talar om hur kroppsidealet på sociala medier 

inverkar på deras egen kroppsuppfattning. De uppger att de fått dem att uppleva missnöje med 

vad de har i jämförelse med vad andra har och att hetsen kring träning och kost som syns på 

sociala medier leder till ”Quick fix”. En intervjuperson berättar att hon för några år sen följde 

en blogg av en känd tjej som då ansågs som idealet. Hon berättar att tjejen tränade jättemycket, 

var väldigt smal och bara åt hårdbrödmackor och att det var då hon bestämde sig för att sluta 

läsa hennes blogg då den bara fick henne att må dåligt. Nedan beskriver en annan intervjuperson 

en liknande upplevelse: 

 

[...] personer som jag följde förut det var ju sådana här smala. Ja men vad ska 

man kalla det? Bloggerskor. Du vet Kenza, smala, bruna med långt tjockt hår. 

Så här naturligt söta och tränar och… jag känner bara ”gud så där ser jag inte 

ut! [...] och eftersom jag inte ser ut sådär, då duger inte jag [...].  
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Ovan beskrivs känslan av otillräcklighet som framkommit under intervjuerna. När 

intervjupersonerna talar om sociala mediers påverkan uppger de att i perioder då de har mått 

sämre har sociala medier inte varit bra för självkänslan. En av intervjupersonerna beskriver hur 

hennes självkänsla påverkats av att ständigt exponeras för bilder av kvinnor som representerar 

idealet. Hon berättar att hon tänkt att andra inte kan se henne som söt eftersom hon inte uppfyller 

bilden av det kvinnliga idealet. Detta stämmer överens med tidigare forskning som visar på att 

bilder av attraktiva kvinnor påverkar både humöret och kroppsuppfattningen på ett negativt sätt 

(Brown & Tiggermann, 2016; Fardouly et al, 2015). Detta kan även kopplas till social 

jämförelse och den självkänslan som blir resultatet av intervjupersonernas jämförelser med 

andra på sociala medier (Festinger, 1954). Vidare berättar en av intervjupersonerna i citatet 

nedan om hur sociala medier påverkat henne i perioder då hon mått sämre:  

 

Alltså om man kollar mina dåliga dagar då påverkar det ju mig att jag vill bli 

som... då vill jag bli som de andra och då kan det gå så långt att jag kanske 

slutar äta till exempel […]. 

 

Flera av intervjupersonerna berättar likt intervjupersonen ovan om att sociala medier påverkat 

deras tankar kring träning och mat. En intervjuperson nämner att denna påverkan har medfört 

att det också finns olika trender kring hur och vad man bör äta. Intervjupersonerna beskriver 

även en positiv sida med sociala medier där de påtalar möjligheten att kunna påverka individer 

positivt. De talar om att sociala medier kan bidra till inspiration och talar då mestadels om 

träningsinspiration. Samtidigt reflekterar en intervjuperson över att träningskonton på 

exempelvis Instagram visar bilder på kvinnor med ”skitsnygga” kroppar vilket resulterar i att 

hon känner att hon också vill se ut så. På frågan gällande kroppsidealet på sociala medier och 

om det påverkar intervjupersonernas egen kroppsuppfattning svarar samtliga att de påverkas. 

Majoriteten av intervjupersonerna, oavsett ålder, uppger att de dock inte påverkas lika mycket 

nu som förr och menar att det har blivit bättre med åldern. En intervjuperson menar att hon blivit 

bättre på att acceptera sig själv men säger samtidigt att hon fortfarande kan jämföra sig med 

andra på sociala medier. Vidare berättar flertalet av intervjupersonerna att de kan se att deras 

vänner är väldigt påverkade av att jämföra sig på sociala medier. En intervjuperson berättar att 

hennes vänner ofta påtalar att de vill se ut som någon de jämfört sig med på sociala medier och 

att hon då brukar säga åt dem att de inte behöver så ut så för att vara fina. 

 

Under intervjuerna framkommer det att intervjupersonerna idag mer aktivt väljer vilka konton 

de ska följa. Detta då de inte vill följa personer som kan trigga deras negativa tankar om sig 

själva. Två intervjupersoner berättar att de idag är mer ”kompis” med sin kropp än tidigare. I 

citatet nedan beskriver en intervjuperson detta:  

 

Jag ser inte ut sådär, men jag ser ut såhär och det är okej. Jag är inte ful bara 

för att någon annan är snygg.  

 

Intervjupersonen i citatet ovan berättar att hon aktivt försöker ändra sitt tankesätt angående sig 

själv. Gemensamt för intervjupersonerna är att de upplever att sociala medier har blivit bättre 

vad gäller kroppsideal. De uppger att det idag finns många kroppspositiva konton med personer 

som publicerar bilder av sig själv trots att de inte har idealkroppen. Samtliga ser detta som något 

positivt.  

 

5.4 Bekräftelse och konsekvenser 

Det framkommer under intervjuerna av samtliga intervjupersoner att sociala medier handlar om 

någon form av bekräftelse. Temat bekräftelse och konsekvenser innefattar intervjupersonernas 
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berättelser angående hur de upplever att andra samt de själva söker bekräftelse på sociala medier 

och varför. De uppger också hur de påverkas av detta samt reflekterar över konsekvenserna av 

inte bara deras utan också andras påverkan av sociala medier. 

 

Under intervjuerna uppger sex av intervjupersonerna att det någon gång avstått från att publicera 

bilder av sig själv på sociala medier. Orsaken till detta säger de beror på att det inte funnits något 

syfte med bilden, att den inte varit nog snygg eller att de redan publiceras en selfie i tidigare 

inlägg och att de inte vill uppfattas som självgoda. En intervjuperson menar även att hon avstår 

att publicera bilder på Instagram om de inte passar in i hennes flöde. Vidare beskriver en 

intervjuperson en rädsla över om ingen skulle ”gilla” hennes bild och fortsätter med att säga att 

hon samtidigt skulle bli jätteglad om hon fick jättemånga likes. På fråga om intervjupersonerna 

tror att likes, kommentarer, bilder och statusuppdateringar påverkar dem svarar de flesta att de 

blir glada av att personer uppmärksammar deras bilder, vilket kan tolkas som en form av 

bekräftelse. Nedan beskriver en intervjuperson detta:  

 

Ja man får ju som bekräftelse för sig själv, eller jag antar att om 300 personer 

gillar min bild att ”åh det tycker jag är jättesnygg” och det är, alltså jag blir ju 

inte ledsen av att folk tycker jag är snygg. (Skratt).  

 

Detta uttalande kan även kopplas till det Cooley (1983) menar i sin teori om spegeljaget, att 

individen ser sig själv genom andra och att individens nöjdhet med sig själv återspeglas av hur 

hon uppfattar omgivningen reaktioner. Detta visar sig genom att intervjupersonen i citatet ovan 

uttrycker hur hon utvecklar sin självkänsla utifrån bekräftelse från omgivningen. Vidare 

beskriver en annan intervjuperson som har öppen Instagram och ganska många följare att hon 

påverkas av både negativ och positiv uppmärksamhet på sociala medier. I citatet nedan återger 

hon två kommentarer på Instagram som påverkat henne negativt:  

 

Det var någon gång en kille i Luleå som skrev till mig, alltså privat meddelande 

då och skrev typ ”jag och min kompis undrar hur mycket du väger?” typ från 

ingenstans och han är själv en sådan där som tränar jättemycket och jag bara 

”okej, jag vet inte själv vad jag väger men vilken konstig fråga att bara ställa 

sådär” han bara ”men svara då, svara. Jag vill veta hur mycket du väger?” 

[…] det är någon annan gång det kommenterat folk bara ”du är tjock” […]. 

 

Vidare beskriver intervjupersonen från citatet ovan att hon får mestadels positiva kommentarer 

och att det är jätteroligt men svårt att ta in. Hon berättar också att det tyvärr är de negativa 

kommentarerna som hon suger åt sig och att de stannar längre än de positiva. Gemensamt för 

intervjupersonerna är att de uppger att de påverkas av andras uppmärksamhet på sociala medier 

och menar att det är ett sätt att få bekräftelse. En av orsakerna till bekräftelsesökande på sociala 

medier tycks bero på individens osäkerhet eller dåliga självkänsla. Detta då samtliga 

intervjupersoner uppger att de använder sig av filter eller redigerar sina bilder i syfte att göra 

sig själva snyggare. Två intervjupersoner säger att de känner sig obekväma med att se sig själva 

på bild och därmed avstår från att ta selfies. En intervjuperson berättar att hon använder filter 

för att det sällan blir någon bra bild utan och reflekterar över om det beror på hennes dåliga 

självförtroende. Hon beskriver att när hon äter bra och tränar mycket så mår hon bättre med sig 

själv och säger att det då kan hända att hon tar en selfie utan filter. En intervjuperson talar om 

konsekvenserna av bekräftelsen som sociala medier innebär nedan: 
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Jag tänker att det är så som, jag vet inte om man tänker att det är de snyggaste 

tjejerna som får så här hur många likes som helst och så påverkas man av det 

och bara ja, det är så där man ska se ut liksom.  

 

Citatet ovan tyder på att intervjupersonerna lätt glömmer bort att bilder på sociala medier kan 

vara redigerade vilket många av dem också medger. Detta beskrivs i följande citat: 

 

Jag vet inte om jag brukar tänka så mycket på det, men det är klart att de är! 

Men nej, man tänker att det är sådär de ser ut. Så tänker jag i alla fall. Jag vet 

inte om jag brukar analysera det så mycket.  

 

Gemensamt är att intervjupersonerna beskriver det som citeras ovan. Vidare menar de att de kan 

se att bilder är redigerade om det gäller deras vänner. De menar att de är medvetna om att bilder 

ofta är redigerade men att de inte alltid tänker på detta när de tittar igenom bilder på sociala 

medier. De uppger att de främst glömmer detta då de ”slösurfar” och beskriver att de förstår att 

de påverkas även av dessa bilder utan att vara medvetna om det.  

 

Avslutningsvis har ätstörningar och psykisk ohälsa varit ett återkommande samtalsämne under 

samtliga intervjuer. Det framkommer att intervjupersonerna upplever att sociala medier 

påverkar dem till att försöka uppnå något som inte är uppnåeligt och de menar att vägen dit inte 

är hälsosam. De påtalar konsekvenserna av kroppsidealet som framställs på sociala medier och 

menar att det skapar en ångest hos individer över att inte leva upp till detta ideal. Detta menar 

de resulterar i psykiskt dåligt mående vilket i sin tur kan leda till ätstörningar. En intervjuperson 

berättar att hon känner tre tjejer som utvecklat en ätstörning på grund av att de vill gå ner i vikt 

för att efterlikna idealet. I citatet nedan beskriver en annan intervjuperson fenomenet: 

 

[...] det kanske kan leda till ätstörningar eller att folk blir så här börjar hets… 

alltså banta eller hets… att man inte äter något, alltså ja, så du kan bli sjuk av 

det, att det blir för mycket av det där idealet. Att man börjar må dåligt för att 

man själv kanske inte ser ut så där.  

 

Likt citatet ovan beskriver en annan intervjuperson, som haft ätstörningar, att sociala medier är 

”hemskt” när hon har sina svackor och ätstörningstankarna kommer tillbaka. Hon uppger att det 

är då hon ”Facebook bantar”. Samtliga intervjupersoner säger också att de tror att ungdomar 

påverkas mest av det ideal som publiceras på sociala medier och utgår då ifrån sig själva. De 

menar att personer i tonåren försöker hitta ett sätt att passa in och att de då vill ”vara som alla 

andra”.  

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Resultatet av studien visar att det finns förväntade sätt att uppträda på sociala medier, vilket 

intervjupersonerna menar är att visa upp ”det perfekta livet”. Studien visar också på att 

intervjupersonernas presentationer på sociala medier överensstämmer med övriga medlemmars 

presentationer. Detta då de beskriver hur de styr omgivningens intryck av dem genom att 

presentera en förfinad och positiv sida av sig själva. 

 

Vidare visar studien att intervjupersonerna har en enig bild om hur det rådande kroppsidealet 

förmedlas på sociala medier. De beskriver inte bara kroppsidealet utan ett förväntat 

förhållningssätt överlag som skapar en press på att vara ”perfekt”. Dessa ideal inverkar på 

intervjupersonernas kroppsuppfattning samt självbild på ett negativt sätt. De beskriver hur det 

uppvisade idealet får dem att känna att de inte duger som de är vilket leder till att de känner sig 
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otillräckliga. Samtliga intervjupersoner beskriver hur de förhåller sig till det rådande idealet 

genom att äta nyttigare eller inget alls samt tränar mera. De menar att de gör detta för att försöka 

uppfylla pressen och stressen över att se ut som ”alla andra”. Enligt intervjupersonerna är detta 

ett ouppnåeligt ideal som medför psykiskt dåligt mående och de reflekterar över om strävan 

efter idealkroppen och ”det perfekta livet” kan leda till konsekvenser som ätstörningar. 

I efterföljande diskussionsavsnitt kommer resultatet att sammanlänkas och presenteras utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. 
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6. Diskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur unga kvinnor förhåller sig till det kroppsideal som 

framställs på sociala medier samt hur idealet inverkar på deras kroppsuppfattning. I följande 

avsnitt kommer detta diskuteras samt sammanfattas mer djupgående i relation till studiens 

innehåll och ambitionen är att besvara forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med att redovisa de 

slutsatser som studien lett fram till följt av en kort presentation av förslag till framtida forskning. 

 

• Hur resonerar intervjupersonerna angående hur de väljer att presentera sig på sociala 

medier? 

 

Trots att en del intervjupersoner uppger att de inte har funderat över deras presentation på sociala 

medier så kan jag genom deras beskrivningar se att samtliga intervjupersoner väljer att 

presentera sig eller inte presentera sig på sociala medier. Oavsett vilket ger denna presentation 

andra medlemmar på sociala medier möjligheten att tolka deras sociala identitet. Resultatet visar 

att de intervjupersoner som är aktiva med att publicera text och bild på de olika plattformarna 

väljer att presentera sina bästa och roligaste sidor. Beskrivningarna tyder på att de publicerar 

aktiviteter, selfies eller fina redigerade bilder på olika motiv. Det blir även synligt att de via sina 

uppdateringar på sociala medier tror sig uppfattas som lite finare och lite bättre än vad de anser 

sig själva vara. Studien visar att intervjupersonerna vill förmedla till omgivningen att de har ett 

bra liv och är en spännande person. Jag kan av deras uttalanden tolka det som att det finns en 

rädsla av att uppfattas som tråkig eller självgod. 

 

Intervjupersonerna beskriver att övriga medlemmar på sociala medier uppvisar en illusion av 

”det perfekta livet” då de upplever att de enbart publicerar positiva bilder eller texter. Vidare 

visar resultatet att det finns förväntade sätt att uppträda på sociala medier, vilka 

intervjupersonerna menar är att inte publicera för privata saker eller bilder, text och budskap 

som kan uppfattas som negativt. Genom intervjupersonernas beskrivningar framgår det att 

individer som visar upp ett psykiskt dåligt mående är tråkiga att följa. Trots detta beskriver 

intervjupersonerna att det är viktigt att psykisk ohälsa syns på sociala medier. Min tolkning är 

att de placerar psykisk ohälsa inom ramen för negativa och tråkiga publiceringar samtidigt som 

de menar att detta borde synas. Upplevelsen är att det finns en ”måttsats” för hur mycket av 

detta som bör synliggöras på sociala medier. Resultatet visar att det som är eftersträvansvärt att 

visa upp är just det beskrivna fenomenet ”det perfekta livet”. Detta trots att intervjupersonernas 

uttalanden visar på att de skulle må bättre om sociala medier inte var så ”perfekt”. 

 

Studien visar att intervjupersonerna både medvetet och omedvetet använder sig av olika 

tekniker för att styra medlemmarnas intryck av dem, det som Goffman (2006) kallar 

intrycksstyrning. Intervjupersonerna och övriga medlemmar på sociala medier spelar en teater 

för att styra omgivningens uppfattning av dem och det är så de skapar sin identitet (Goffman, 

2006; Cooley, 1983). Min tolkning är att intervjupersonerna spelar en teater på sociala medier 

genom att anpassa sina publikationer efter vad som kan anses passa in i ramen för 

förväntningarna. Denna ram av förväntningar är på så vis skapad av användarna gemensamt via 

intrycksstyrning och intervjupersonerna har en lika stor del i dessa förväntningar som övriga 

medlemmar på sociala medier.   

 

• Hur förhåller sig intervjupersonerna till det kroppsideal som framställs på sociala 

medier?  
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Inledningsvis har intervjupersonerna fått beskriva hur kroppsidealet som framställs på sociala 

medier ser ut. De beskriver en lång, allmänt smal och tränad kvinna med jättesmal midja, breda 

höfter, stor rumpa och stora bröst. Upplevelsen är att de beskriver en kvinna som mest troligt 

inte föddes med denna kroppstyp då dessa drag i kombination är ytterst ovanliga. Resultatet 

visar att intervjupersonerna inte alltid är medvetna om deras förhållningssätt men studien visar 

hur de förhåller sig till detta ideal genom bland annat jämförelser. De beskriver hur de jämför 

sig med kvinnor vilkas kroppar är motsatsen till deras egna. Den jämförelsen som sker via 

sociala medier leder till att intervjupersonerna äter mindre eller nyttigare och de beskriver även 

att det skapat tankar om att svälta sig. Vidare beskriver de att de tränar mera för att känna sig 

fin. Min tolkning av intervjupersonernas berättelser är att lyckan grundar sig i om de passar in i 

ramen för detta uppvisade ideal.  

 

Ett annat förhållningssätt som studien visar är att intervjupersonerna uppger att de idag gör mer 

medvetna val angående vilka konton de vill följa på sociala medier. Detta gör de för att inte 

utsätta sig för pressen av att behöva passa in i det ideal som sociala medier förmedlar. Jag tolkar 

detta förhållningssätt som att intervjupersonerna försöker skydda sig själva från negativ 

påverkan.  Detta synliggörs bland annat i ett uttalande där en intervjuperson beskriver hur hon 

försöker förebygga sina ätstörningstankar genom att inte exponera sig för konton som triggar 

dessa tankar. Ett annat sätt att förhålla sig till idealet kan synliggöras då intervjupersonerna 

beskriver hur de avstått från att publicera bilder som de själva ansett att de inte varit tillräckligt 

fina på. Vidare kan intervjupersonernas berättelser om hur de använder sig av filter samt 

redigerar sina bilder tolkas som ett förhållningssätt i strävan efter att uppnå idealet. Detta kan 

också kopplas till Goffmans (2006) beskrivning av att individer planerar sina framträdanden i 

den främre regionen och där oredigerade bilder kan tolkas som en del av den bakre regionen. 

 

I studien framkommer det att intervjupersonerna avstår från att publicera bilder då de inte tror 

att dessa bilder skulle vara intressanta eller snygga nog inför publiken. Detta kan tolkas som en 

rädsla inför att förlora masken och sitt anseende som Goffman (2006) talar om, vilket också 

kan tolkas som ett förhållningssätt. Slutligen kan intervjupersonernas användande av sociala 

medier tolkas som ett förhållningssätt genom att söka bekräftelse på att de duger och lever upp 

till förväntningarna som finns. 

 

• Hur upplever intervjupersonerna att kroppsuppfattningen påverkas i och med 

användandet av sociala medier? 

 

Studien visar att det kroppsideal som framställs på sociala medier har en negativ påverkan på 

intervjupersonernas kroppsuppfattning men även på deras självförtroende. De jämförelser som 

intervjupersonerna beskriver att de gör (vilket beskrivs i ovanstående forskningsfråga) samt hur 

de förhåller sig till detta resulterar i att deras kroppsuppfattning oavsett form, storlek eller vikt 

påverkas i och med deras användning av sociala medier. Detta visar sig då de beskriver en känsla 

av att de inte är fina nog, att de inte duger som de är och att detta resulterar i att de känner sig 

otillräckliga. Studien visar att denna känsla i sin tur bidrar till att en del av intervjupersonerna i 

perioder beskriver att de mår eller har mått psykiskt dåligt. Festinger (1954) beskriver detta 

genom att förklara hur individer utvecklar sin självbild genom att jämföra sig med andra i en 

önskan att förbättra sig. I de fall där intervjupersonerna upplever sig själva som sämre än 

jämförelsegruppen uppstår känslor av otillräcklighet och misslyckande. 

 

Samtliga intervjupersoner har berört ämnet ätstörningar och det synliggörs i studien att 

användandet av sociala medier påverkar intervjupersonernas kroppsuppfattning genom att de 
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ändrar sina kostvanor och tankemönster rörande mat i en strävan att uppfylla idealet. Detta 

förhållningssätt kan leda till både psykisk ohälsa och ätstörningar. 

 

Vidare beskriver intervjupersonerna, oavsett ålder att de vet om att de påverkas av det 

kroppsideal som framställs på sociala medier och till följd av detta försöker de välja bort sidor 

eller personer att följa. De menar dock att det påverkats mindre ju äldre de blivit. Jag reflekterar 

över om det kan vara så att när sociala medier var nytt var intervjupersonerna inte medvetna om 

konsekvenserna som exponeringen av bilder på kroppar som ser ut enligt idealet medför. 

Studiens resultat visar att samtliga intervjupersoner oavsett medvetenheten samt deras försök 

till att skydda sig från denna negativa påverkan ändå påverkas negativt av det kroppsideal som 

råder. Denna tolkning sker på grund av att intervjupersonerna säger att vissa bilder gör att de 

vill träna mer eller äta bättre. Vidare beskriver de att deras vänner är väldigt påverkade och att 

vännerna ofta jämför sina kroppar med andras på sociala medier. Utifrån intervjupersonernas 

samlade beskrivningar visar studien att intervjupersonerna upplever att synen på den egna 

kroppen försämras när de exponeras för bilder av den idealiska kroppen via sociala medier. 

Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning som visar att exponeringen av bilder på 

kroppar som framställer idealet har en negativ påverkan på kroppsuppfattningen (Brown & 

Tiggermann, 2016; Fardouly et al, 2015). 

 

6.1 Slutsatser 
Avslutningsvis presenteras de slutsatser studien har lett fram till. Det ska besvaras huruvida 

materialet är tillräckligt för att underbygga slutsatserna och svara mot problemet samt föreslå 

lösningar (Burell & Kylén, 2003). 

Studiens resultat visar att det inte bara är ett kroppsideal som visas upp på sociala medier utan 

ett generellt ideal. Detta ideal innebär att individer till exempel ska vara lyckliga, roliga, snygga, 

ha ett spännande liv samt vara en bra förälder och gärna allt på samma gång. Intervjupersonerna 

jämför sig mot detta ideal vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Studien visar att de i en 

strävan att efterlikna detta ideal ändrar sina tränings- och kostvanor samt visar upp ”det perfekta 

livet” på sociala medier. Intervjupersonernas sätt att styra andras intryck av dem via deras 

presentationer på sociala medier överensstämmer med deras upplevelser av övriga medlemmars 

presentationer. Detta innebär att användarna av sociala medier tillsammans skapar och 

upprätthåller en ram för vad som förväntas platsa där. Intervjupersonerna i studien bidrar 

därmed till den negativa påverkan som de menar att sociala medier medför.  

 

Studiens resultat visar att användandet av sociala medier kan ha en negativ inverkan på 

intervjupersonernas kroppsuppfattning men också på deras självbild. Resultatet har bidragit till 

en förståelse för hur unga kvinnor förhåller sig till det övergripande ideal som framställs på 

sociala medier samt hur detta ideal inverkar på deras kroppsuppfattning och självbild. Studien 

kan även ha viss giltighet för hur unga kvinnors kroppsuppfattning påverkas av exponeringen 

för kroppsideal på sociala medier. Detta då resultatet stämmer överens med tidigare forskning 

(Brown & Tiggermann, 2016; Fardouly et al, 2015). Studien bör dock inte generaliseras då den 

endast behandlar sju kvalitativa intervjuer, utan bör istället fungera som inspiration till framtida 

forskning på området. 

 

Sociala mediers påverkan är en ny generations problematik och det är användarna av sociala 

medier som bär ansvaret för att tala om konsekvenserna av dem.  
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6.2 Framtida forskning 

Under studiens gång har psykisk ohälsa kommit på tal under samtliga intervjuer. Det hade därför 

varit intressant att studera psykisk ohälsa i relation till sociala medier. Ett perspektiv hade 

kunnat vara att studera om intervjupersonerna upplever att deras psykiska hälsa har försämrats 

sedan de blivit aktiva på sociala medier. Vid närmare efterforskningar har en hel del studier 

gjorda på ämnet hittats. Istället väcktes intresset av att studera en ny typ av anorexi som ökar 

bland unga och som går under benämningen ortorexi eller den nya ”träningssjukdomen” 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Ett perspektiv hade då kunnat vara att studera ortorexi i relation 

till sociala medier. 

 

Vidare finns en upplevelse av att nästintill all tidigare forskning behandlar kvinnors tankar och 

upplevelser kring kroppsideal i relation till sociala medier. Därav är ett förslag på framtida 

forskning att undersöka hur unga män upplever att manligt kroppsideal framställs på sociala 

medier samt hur detta ideal påverkar deras kroppsuppfattning och hur de sedan förhåller sig till 

detta.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Informantbrev 

 

Förfrågan om deltagande 

Hej. 

Med detta brev tillfrågas du om att delta i min studie där jag vill undersöka sociala medier i 

relation till kroppsuppfattning. Jag söker dig som är mellan 18-30 år och definierar dig som 

kvinna samt att du aktivt använder sociala medier som till exempel Facebook, Instagram eller 

Snapchat. Jag som skriver arbetet heter Ida Persson. Jag läser sista året på sociologiprogrammet 

vid Luleå Tekniska Universitet och arbetar just nu med mitt examensarbete. Syftet med studien 

är att förstå hur individen förhåller sig till det kroppsideal som framställs på sociala medier samt 

hur detta inverkar på individens kroppsuppfattning. 

 

Jag söker 6-8 personer som är villiga att delta i studien. Medverkandet innebär att du kommer 

att delta i en intervju som uppskattas ta mellan 40-60 minuter. Intervjuerna kommer i samråd 

med dig att genomföras på överenskommen tid och plats, jag föredrar v.16-17. Jag kommer 

under intervjun att ställa frågor till dig utifrån användandet av sociala medier i relation till 

kroppsuppfattning. Intervjun kommer att spelas in och raderas efter studiens avslut. Studien 

följer de forskningsetiska reglerna för samhällsvetenskaplig forskning. Detta innebär bland 

annat att det är frivilligt att delta i studien och du kan avbryta ditt deltagande utan förklaring. 

Då studien eftersträvar största möjliga konfidentialitet kommer intervjumaterialet att 

avidentifieras och dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer enbart att 

behandlas av mig som uppsatsskrivare samt endast användas för studiens ändamål. Uppsatsen 

kommer att publiceras på Luleå Tekniska Universitets hemsida vilket innebär att vem som helst 

har rätt att läsa resultatet och du som deltagare får mer än gärna ta del av det färdiga arbetet vid 

intresse. 

 

 

Min handledare för uppsatsskrivandet är Fredrik Sjögren, lektor vid Luleå Tekniska universitet. 

Vid frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta mig via mail Idaepo-

5@student.ltu.se alternativt vända dig till min handledare fredrik.sjogren@ltu.se 

Tack för ditt deltagande. 

 

Vänliga hälsningar 

Ida Persson 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

•Namn? 

• Ålder? 

 

Sociala medier  

•Vilka sociala medier använder du mest? Facebook, Snapchat, Instagram? 

-Hur länge har du varit aktiv på sociala medier? 

-Vad är dina tankar om sociala medier? 

 

•Hur kom det sig att du valde att gå med i sociala medier?  

-Hur mycket tid spenderar du i dessa? 

-Hur och vad använder du sociala medier till? Ge exempel. (kontakt med vänner?) 

-Skulle du kunna vara utan sociala medier? Om inte, i så fall varför? Om ja, Hur länge? 

 

•Väljer du hur du presenterar dig i sociala medier? Hur? 

-Vilken bild hoppas du förmedla av dig själv? 

-Finns det förväntade sätt att framställa sig på? Ge exempel. 

-Hur tänker du kring andras uppfattningar om dig via sociala medier? 

-Och omvänt, hur uppfattar du övriga medlemmars presentationer av sig själva? 

-Brukar du reflektera över den bild du förmedlar på sociala medier? 

-Finns det någon skillnad mellan hur du presenterar dig i sociala medierna jämfört med i 

verkligheten? I så fall, hur? Har du funderat över detta fenomen? 

 

•Är det viktigt att ha många följare/vänner på sin sida? I så fall, varför? 

-Vad ger det för för- och nackdelar? och hur påverkar det dig? 

-Följer du andra än dina vänner? Om ja, hur väljer du vilka du ska följa? 

 

•Vad är det som avgör om du gillar eller kommenterar någon annans 

inlägg/kommentar/bild/status? 

-Tror du att kommentarer/statusar/likes/bilder påverkar dig som aktiv medlem i sociala 

medier? I så fall, på vilket sätt? 

 

 

• Vid vilka tillfällen delar du med dig av bilder? Vad tar du kort på då? Ge exempel 

-Använder du filter? Om ja, varför? Och hur väljer du filter? 

-Finns det något som är mer eller mindre viktigt att visa upp? Ge exempel 

-Har du någon gång velat publicera en bild av dig själv men avstått? I så fall varför? 

-När du ser bilder på sociala medier tänker du på att bilderna kan vara redigerade? (Utöver 

filter) 

 

Kroppsideal  

•Beskriv din uppfattning om hur sociala medier framställer kroppsideal? 

-Vad anser du om sociala mediers framställning av kroppsideal? Bra, dåligt, ge exempel? 

-Hur förhåller du dig till det kroppsideal som framställs på sociala medier? Tränar mer, äter 

nyttigare? 

 

•Jämför du din kropp med andras kroppar på sociala medier? Hur? 

-Inverkar kroppsidealet på din egen kroppsuppfattning? Hur? Ge exempel 
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-Anser du att sociala medier bidrar till det rådande kroppsidealet? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, motivera? 

-Anser du dig bidra till detta ideal genom dina bilder och uppdateringar? I så fall hur? Om 

inte, motivera? 

 

Avslutande frågor 

• Anser du att det finns risker med det kroppsideal som framställs på sociala medier?  

-Om ja, vilka är riskerna? 

 

•Är det något du vill tilllägga, något jag missat som du tycker är viktigt att få med? 

 

Intervjuaren sammanställer i stora drag vad som sagts under samtalet. Fråga intervjupersonen 

om det är en rättvis bild samt om det är något som de anser borde betonas mer eller mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


