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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka gymnasielever och deras syn på de kroppsideal de möter i 

sociala medier. Studien syftar även till att undersöka elevers erfarenheter om och hur 

undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers framställningar av kroppsideal. 

Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 

 Vilka kroppar exponeras i sociala medier enligt gymnasieelever?  

 Påverkar exponeringen från sociala medier gymnasieelevers kroppsuppfattning och i 

så fall på vilket sätt?  

 Upplever gymnasieelever att exponeringen av kroppsideal i sociala medier tas upp och 

bearbetas i undervisningen i ämnet idrott och hälsa?  

Metod 

Tre fokusgruppsintervjuer genomfördes på gymnasielever i Stockholms län. Intervjuerna har 

analyserats genom en tematisk analys där resultatet har kategoriserats utifrån bestämda teman. 

Resultat 

Intervjuerna påvisade att exponeringen från bilder av kroppsideal på sociala medier i stor 

utsträckning påverkar ungdomar samt att det på olika sätt kan leda till konsekvenser. Vidare 

verkar det vara ett ämne som varken diskuteras eller behandlas inom skolan i ämnet idrott och 

hälsa trots att det står med i läroplanen. 

Slutsats 

I studien framkommer det att sociala medier förmedlar ett kroppsideal som för många är långt 

ifrån hur ens egen kropp ser ut. Ett ouppnåeligt ideal skapas där föreställningar och attityder 

till de kroppar som inte ser ut som idealet påverkar ungdomar som i värsta fall kan leda till 

negativa konsekvenser. Detta är vad det verkar inget som behandlas speciellt mycket inom 

skolan och det finns definitivt en lucka att fylla då det står med i läroplanen för både 

grundskolan och gymnasiet. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Intention and questions 

The intention of the study is to investigate the ideal body that upper secondary school students 

come across in social media. The study also aims to inquire students experiences on how the 

subject of physical education and health takes discussing in body images and ideal in social 

media. From the purpose of the study, these questions formulations are presented. 

Which types of bodies are exposed in social media according to the students? 

Do the exposure from social media affect the student own body image linked to physical 

training, if yes, in what way? 

Do the students experience the exposure of physical training and body image in social 

medias are adapted and worked on in the pedagogy subject of physical education and 

health? 

Method 

Three focus group interviews were implemented on secondary school students in the district 

of Stockholm. The interviews have been analysed through a thematic analysis and the results 

have been categorised according to pre-arranged themes. 

Results 

The interviews illuminated that the exposure of images of the ideal body in social media 

effects youths to a great extent and can lead to consequences. Further on this seems to be a 

subject that is not discussed or dealt with in school, particularly not in the subject of physical 

education and health even though it is a part of the curriculum. 

Conclusion 

In the study it seems to emerge that social media is transmitting a body image that seems far 

away from how your own body appears.  An unachievable ideal is created where conceptions 

and attitudes to the bodies that does not look like the ideal effects youths which in worst cases 

can lead to very damaging consequences. This seems particularly to be something that is not 

of high priority in school and there is definitely a gap to fill since it is a part of the curriculum 

in both elementary and upper secondary school.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

Vi lever idag i en tid där sociala medier får ett allt större utrymme och inflytande i vår vardag. 

Mediala plattformar som Instagram och Facebook griper ständigt tag i oss och fångar vår 

uppmärksamhet. Bilder och klipp presenteras och exponerar de senaste idealen för hur vi 

människor bör se ut och vad vi bör eftersträva. Ser vi till dagens ungdomar, befinner många 

sig dagligen på dessa forum. De blir mottagliga användare som löper risken att bli jämförda 

med en orealistisk och filtrerad version av verkligheten. Mot denna bakgrund vill vi i vår 

studie undersöka hur gymnasielever uppfattar de kroppsideal de möter i sociala medier. Vi 

vill även undersöka om, och i så fall i vilken utsträckning eleverna upplever att 

undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers framställningar av kroppsideal. 

Detta då kursplanen i gymnasieskolan bland annat uttrycker att eleverna ska kunna ”beskriva 

hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället 

i övrigt”. (www.skolverket.se) 

1.2 Bakgrund 

Med följande bakgrund ges en inblick i det forskningsfält som ligger till grund för den här 

studien. Inledningsvis kommer vi belysa Elina Sundströms tankar kring den hälsohets som 

hon ser råda i samhället med en strävan att uppnå det kroppsliga idealet. En hets som hon 

menar att medierna i stor utsträckning orsakar. Sedan presenterar vi Andreassons och 

Johanssons tankar kring den perfekta kroppen ur deras bok ”Fitnessrevolution”, där de menar 

att det inom gymkulturen råder ett fenomen de kallar ”de missnöjdas logik”. En logik som vi i 

samma rubrik kopplar samman med Zanker och Gards reflektion kring en föreställning att 

fysisk aktivitet gör oss till bättre människor. Vidare tar vi upp Mikael Quennerstedts studie 

om hur hälsa gestaltar sig i ämnet idrott och hälsa. Av styrdokumenten att döma och lärarnas 

sätt att prata om hälsa framkommer här en dominerande diskurs i ämnet, nämligen den 

”fysiologiska diskursen”. För att skapa en förståelse för i vilken utsträckning ämnet kan och 

ska behandla frågor som rör kroppsideal i relation till sociala medier, ger vi en inblick i vad 

kursplanerna för ämnet idrott och hälsa, både för grundskolan och gymnasiet, innehåller. 

Slutligen ges en begreppsförklaring av vad sociala medier är samt en förklaring av begreppen 

utseendekultur och kroppsuppfattning. 

https://www.facebook.com/
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1.2.1 En hälsohets i dagens samhälle 

På vårt Instagramflöde, i den senaste hälsorapporten och på löpsedlarna runt om i landet blir 

vi matade med den, jakten på den perfekta, vältränade och ”hälsosamma kroppen”. Citat som 

”Så här får du din drömkropp” och ”träningen som ger dig en hård mage och fast rumpa inom 

6 veckor” gör oss ständigt påminda om varför vi bör träna och hur detta ska gå till. Elina 

Sundström belyser detta i sin bok Hälsohets (2015). Enligt Sundström råder det en jakt i 

samhället på en hälsosam livsstil, en hälsohets som kan innebära en stress och ett lidande för 

många människor. Somliga känner en oro och ångest då de inte lever upp till idealet, menar 

Sundström, medan andra utvecklar självskadebeteenden så som ätstörningar och andra 

psykosomatiska sjukdomar. Hetsen syns sällan i personens yttre, således kan den finnas både 

hos den vältränade och otränade, underviktiga eller överviktiga personer. (Sundström 2015, s. 

22) Vidare skiljer Sundström på hälsohets och en hälsofokus. Att fokusera på hälsa som vi 

mår bra av, är sunt och lustfyllt, medan hetsen bidrar till en inre kamp som blir negativ för 

oss. Den skapar måsten kring vår träning och inger skam och dåligt samvete när vi inte når 

upp till de krav som tycks ställas på oss. (ibid. s. 22-23) Även vi själva är med och 

upprätthåller dessa schablonbilder, menar Sundström. Det tycks nämligen ha blivit viktigare 

för oss att visa upp ett fint yttre i form av en vältränad och sund kropp än att innerst inne 

trivas med vår träning och med dem vi är. Detta får till följd att fysisk träning sällan lyfts fram 

som lustfyllt och roligt, utan snarare som ett sätt att passa in och vara en duktig, genom att 

uppnå ett ideal av en hälsosam kropp och livsstil (ibid. s. 23). 

1.2.2 Den perfekta kroppen  

Andreasson och Johansson presenterar i sin bok ”Fitnessrevolution” (2015) att det råder en 

föreställning om vad som utmärker ”den perfekta kroppen” i dagens samhälle. En 

föreställning som har starka kopplingar till vår tids kulturella och visuella medielandskap, där 

ideal sätts och ”perfekta kroppar” exponeras i form av fotomodeller, skådespelare, 

sportstjärnor och allmänt vältränade individer. (Andreasson & Johansson 2015, s. 110) En 

central kulturform där dessa ideal skapas och upprätthålls är gymkulturen. Andreasson och 

Johansson menar att det inom gymkulturen lätt kan uppstå ett missnöje över den egna 

kroppen. Ett fenomen de kallar ”de missnöjdas logik”, vilken innefattar en föreställning att det 

alltid finns något att åtgärda eller förbättra på sin kropp, men att målet sällan uppnås. Detta, 

menar författarna, kan i värsta fall leda till ett kroniskt missnöje med sig själv och sin kropp 

(ibid. s. 100-101). 
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I ljuset av Andreasson och Johanssons tankegångar om vårt missnöje med våra kroppar menar 

Zanker och Gard i sin artikel Fatness, Fitness and the Moral Universe of Sport and Physical 

Activity (2008) att samhället idag har skapat en ohälsosam ”cocktail” som innebär ett hat mot 

feta kroppar som mixas med en moralisk övertygelse om att fysisk aktivitet gör dig till en 

bättre människa. Budskapet att hälsa är lika med frånvaro av fetma och att vara smal 

förmedlas ständigt till de unga. Den fysiskt aktiva människan anses således vara smart, 

vacker, populär, smal, framgångsrik och ha god karaktär. (Zanker & Gard 2008) 

1.2.3 En inblick i kursplanerna för grund- och gymnasieskolan 

Nedan följer några exempel på innehållet i kursplanerna för grundskolan och gymnasieskolan 

med inriktning idrott och hälsa. De utvalda citaten ur kursplanerna har valts då dessa 

representerar de teman gällande kroppsuppfattning, kroppsideal och en hälsosam livsstil som 

vi behandlar i vår studie. Detta för att skapa en bredare förståelse i vilken utsträckning ämnet 

idrott och hälsa kan verka för att behandla dessa områden. 

I grundskolans syftesbeskrivning för ämnet idrott och hälsa står det bland annat att: ”Eleverna 

ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska 

aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil”, 

samt att undervisningen ska [...]”bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och 

tilltro till sin egen fysiska förmåga” (Skolverket 2011). Inom tolkningsramarna för ämnet 

finns här ett utrymme för att behandla sociala medier och deras påverkan på ungdomar 

gällande kroppsideal.  Eleven ska ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hälsa och 

livsstil samt utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin fysiska förmåga. Då sociala 

medier har en stark ställning bland ungdomar och sannolikt påverkar deras förståelse för 

omvärlden blir frågor som rör hälsa och livsstil i relation till sociala medier angelägna att ta 

upp och problematisera i undervisningen. Att sedan arbeta med att stärka den egna 

kroppsuppfattningen och tilltron till den fysiska förmågan kan både indirekt och direkt beröra 

elevens på förhand givna föreställningar om kroppar som förmedlas på sociala medier. Vidare 

ska ämnets centrala innehåll innefatta; ”kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt”. 

(Skolverket 2011) Här står det uttryckligen att undervisningen ska behandla kroppsideal som 

florerar i samhället. Att då belysa sociala mediers framställningar av dessa ideal blir då 

angeläget för eleverna. Frågan är i vilken utsträckning elever uppfattar att så sker i 

undervisningen? 
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I gymnasieskolans syftesbeskrivning för ämnet idrott och hälsa kan läsas följande: 

”Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar hälso- och miljömedvetenhet” 

liksom att undervisningen ska ”medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om 

vad som anses vara manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal.” 

(www.skolverket.se) Även här står kroppsideal uttryckligen i kursplanen samt att stereotypa 

föreställningar kring vad som anses vara manligt och kvinnligt ska behandlas och att en 

hälsomedvetenhet ska implementeras. Här finns ett stort utrymme för att behandla frågor som 

rör sociala medier samt ge eleverna förutsättningar att ställa sig kritiska till den schablonbild 

som florerar kring olika kroppsideal. En relevant fråga är därför att belysa elevers erfarenhet 

av att möta ett sådant innehåll i ämnet idrott och hälsa. 

Slutligen ska eleverna på gymnasiet även bedömas i deras förmåga att ”översiktligt beskriva 

hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället 

i övrigt”. (www.skolverket.se) Det är således inte endast ett område som ska finnas med i 

undervisningen, utan den ska även ligga till grund för en bedömning i ämnet.  

1.2.4 Sociala medier 

För att ge läsaren en inblick i det mediala område som studien undersöker ges nedan en 

förklaring av sociala medier.  

Nationalencyklopedin definierar sociala medier som ”Samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud” (NE). Sociala medier innefattar således en arena där flertalet 

människor möts och interagerar med varandra. Exempel på sådana arenor, ”sajter”, är; 

Facebook, Instagram, Twitter och Snapchat. I samband med att utvecklingen har gått framåt 

har sociala medier blivit allt större och fått ett starkare inflytande på oss människor idag. Inte 

minst när det gäller att förmedla ett kroppsideal. (Frisén, Gattario & Lunde 2014, s. 51) Tar vi 

Instagram som exempel, som är ett socialt medium där ett stort fokus ligger på att lägga ut 

bilder och videos, blir kroppen ständigt exponerad och värderad vilket ökar risken för att 

kroppsideal stärks och vidmakthålls, särskilt med tanke på att många alltid har tillgång till 

dessa forum genom mobiler. Denna framväxt av sociala medier och förmedlandet av 

kroppsideal, anser vi, styrker motiven för denna studie. 
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1.2.5 Dagens utseendekultur och kroppsuppfattning 

En utseendekultur kännetecknas av att ett visst utseendeideal förstärks och vidmakthålls. 

Idealen, som ofta är snävt definierade, utesluter den större massan vilket får till följd att få 

människor kan leva upp till idealen även om de försöker. Idealen framhäver även en tro på att 

den ”perfekta kroppen” säger något om individens lycka och framgång. Således tror sig 

många bli mer omtyckta och värdefulla, bara om de kunde ändra på sitt utseende. (Frisén, 

Gattario & Lunde, 2014, s. 16)  

Kroppsuppfattning är ett brett och mångfacetterat begrepp som innefattar upplevelser, 

känslor, attityder och beteenden i förhållande till våra kroppar. Upplevelser kan röra allt från 

hunger och mättnad till det vi ser när vi tittar oss i spegeln. Känslorna uppstår i en strid ström 

och kan variera från känslor av stolthet och tillfredsställelse till skam och hopplöshet. 

Attityderna i sin tur inbegriper de inställningar vi har gentemot de kroppsideal som råder samt 

vilken vikt vi lägger vid att uppnå dessa ideal. Till sist omfattar vårt beteende alla de 

handlingar som vi gör utifrån våra upplevelser, känslor och attityder gentemot våra kroppar 

(Frisén, Gattario & Lunde, 2014, s. 17). Vidare ska inte kroppsuppfattning förstås som något 

statiskt eller oföränderligt. Sett över tid kan en människas uppfattning gällande sin kropp 

förändras då det sker en ökad känslomässig, kognitiv, social och fysisk mognad. 

Kroppsuppfattningen varierar även beroende på situation och sammanhang. Exponeras 

exempelvis den egna kroppen i ett badhus, iklädd badkläder, så tenderar vi att uppleva en 

starkare kroppsmedvetenhet än om vi är fullt påklädda. Slutligen kan kroppsuppfattningen 

variera mellan olika grupper. Ser vi till grupperna män och kvinnor så finner vi vissa 

generella olikheter i hur dessa grupper upplever sina kroppar. En variation som kan förstås 

utifrån de kroppsideal som skiljer sig mellan könen och på så sätt skapar olika förhållningssätt 

och tolkningsramar (Frisén, Gattario & Lunde 2014, s. 18).  

1.3 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer tidigare studiers metod och resultat som är av relevans för ämnet i 

denna studie presenteras. De tidigare studierna berör sociala medier, kroppsideal, 

kroppsuppfattning och dagens hälsostress. 

I Sarah Louise MacIsaac doktorsavhandling “We are the selfie generation!” (2016) 

presenteras resultatet av den forskning hon har gjort gällande ungdomars engagemang i 

sociala medier och hur det påverkar deras kroppsuppfattning och upplevelse av att interagera 
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med sina kroppar i idrott- och hälsa undervisningen. (MacIsaac 2016, s. 64) Metoden för 

studien var intervjuer och observationer på ett skotskt gymnasium, där både elever och lärare 

har fått delge sina tankar och erfarenheter. MacIsaac lyfter fram att det inom sociala medier 

råder en exponering av kroppar där vissa framställs som idealiska, socialt accepterade och 

privilegierade. Ett elittänkande som i sin tur skapar en föreställning om de övriga kropparna 

som ovärdiga och marginaliserade, med behov av förbättring. Personen med den idealiska 

kroppen blir den dedikerade med rätten att uppleva stolthet, medan de som faller utanför 

ramen är lata och förtjänar sina skuldkänslor. (ibid. s. 63) MacIsaac menar vidare att dessa 

föreställningar kan stärkas när kroppen också anses vara representativ för hälsan och för 

individens förmåga att ta hand om sig själva på ett ansvarsfullt och för samhället nyttigt sätt. 

Utseendet blir en viktigare hälsoindikator än att uppleva sin kropp som hälsosam. Sociala 

medier blir genom detta en inflytelserik samlingsplats där ungdomar lär sig om hälsa och om 

kroppen. Således blir skolan inte den enda plats som unga människor engagerar sig i, 

interagerar inom och granskar och dömer varandra. (ibid. s. 65) 

I intervjuerna med eleverna framkommer en trend att skapa en online identitet och forma den 

utifrån den respons man får av sin omgivning. Som aktiv på sociala medier blir eleverna 

ständigt betraktade och bedömda, både av dem själva och av andra. En konsekvens av detta 

blir att eleverna lägger på filter och fotoshoppar sig själva, allt för att framställa sig själv i 

bättre dager. De skapar och upprätthåller en identitet som är svår att bibehålla i det dagliga 

livet. Det blir lätt en uppdelad identitet, en online och en off-line. Då den förstnämnda 

identiteten uppvisar en hälsosam livsstil och kropp löper offlineidentiteten risken att tappa 

kontrollen, speciellt under idrott- och hälsa undervisningen. Det kan innebära en stress och 

oro för eleverna då de riskerar att tappa sin image. (MacIsaac 2016, s. 190) Slutligen lyfter 

MacIsaac fram olika överväganden och framtida möjligheter för lärare att få till en förändring 

i ungdomarnas attityder till deras kroppar och mot dominanta normer och värderingar 

gällande densamma. En av de möjligheter som hon här kommer fram till kallar hon en 

”kroppsfokuserad undervisning”. Den handlar om att skapa en social och trygg miljö i 

undervisningen, vilket innebär att som lärare uppmuntra till positiva och empatiska relationer 

där eleverna ska kunna vara sig själva utan att bli utsatta för yttre negativa påtryckningar och 

värderingar. Den handlar också om att betona den fysiska upplevelsen samt utveckla en 

vördnad och respekt för den egna kroppen. Idrott och hälsa har en unik möjlighet att uppnå 

detta och därigenom skapa goda erfarenheter av att vara i sin kropp och förstå hälsa ur ett 

bredare perspektiv. (ibid. s. 212) 
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I en översiktsartikel som tar upp ett flertal studier där man undersökt relationen mellan 

användandet av sociala medier och kroppsideal framgår att Facebookanvändare tenderar att i 

större uträckning vara drivna av de kroppsideal som finns samt uppvisa ett större 

kroppsmissnöje än icke användare. Denna artikel är från 2016 och visar att Facebook, som är 

världens största plattform inom social medier, ligger i fokus för den forskning som finns gjord 

inom detta område i relation till kroppsideal. Sociala medier växer och utvecklas ständigt, 

Instagram och Snapchat är två relativt nya plattformar som är populära i Sverige. Dessa 

plattformar är mycket mer bildbaserade än Facebook och ger allt fler möjligheter för dagens 

ungdomar att jämföra sig med varandra. Slutligen belyser författarna att mer forskning inom 

detta område, med de nya plattformarnas påverkan, behövs. (Fardouly & Vartanian 2016, s. 1-

3) 

I artikeln ”Healthism and looking good: Body ideals and body practices in Norway” (2010) 

inleder Mari Rysst sin diskussion och resultatdel med att resonerar kring hur kroppsideal 

framställs i fyra norska magasin. Magasinen, eller tidskrifterna, har valts ut utifrån att de har 

en tydlig hälsoinriktad agenda med fokus på dominanta idéer kring träning, kropp och hälsa. 

Två av de fyra utvalda magasinen är även lästa av större delen av den norska befolkningen. 

Rysst menar att ett stort fokus ligger på att förbättra utseendet, inte hälsan. Träningen ska 

syfta till att forma en kropp, beklädd med muskler och fri från fett. Att vi sedan ska må bra av 

vår träning samt finna njutning, hamnar i skymundan. Med andra ord blir förändringen av 

kroppens utseende viktigare än upplevelsen av aktiviteten. (Rysst, 2010, s. 74). Rysst 

upplever även att magasinen presenterar ett dubbelt budskap. Å ena sidan ska det njutas av 

”onyttig” god mat, å andra sidan ska en känna ett ansvar och en skyldighet att hålla sig 

vältränad och i trim. Den slutliga bilden vi får av träning blir en strävan efter ett kroppsideal 

som tenderar att skapa missnöje hos dem som faller utanför idealets ramar med ohälsosam 

träning och kroppsfixering som följd. (ibid. s. 75)  

Vidare i artikeln presenterar Rysst tjugo intervjuer som hon har genomfört gällande norska 

personers tankar kring kroppsideal. I intervjuerna framkommer både en medvetenhet kring 

och en önskan att uppnå de rådande kroppsidealen. Informanterna vittnar om att motiven och 

engagemanget till deras träning ofta bottnar i en strävan att uppnå en ”snyggare” kropp. 

(Rysst 2010, s. 75) Detta framställs starkast hos kvinnorna i studien, som i större utsträckning 

än männen uttrycker ett missnöje med sitt yttre. (ibid. s. 76) Dock var det inte alla i studien 

som upplevde en vilja att uppnå idealen. Främst var de studiedeltagare som var äldre och som 

inte tränade i lika stor utsträckning mer avslappnade i sin hållning. Där framträdde snarare 
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personligheten som viktigare än att uppnå en hälsosam och estetisk kropp. (ibid. s. 77) Till 

sist sammanfattar Rysst att det i Norge troligen ses som två centrala mål att vara hälsosam och 

snygg. Tränade kroppar är således ett starkt ideal bland den norska befolkningen. (ibid. s. 78) 

Även om alla informanter inte delade uppfattningen att det var viktigt att träna för att hålla sig 

hälsosamma och passa in i idealen, så ansåg samtliga att de borde träna (ibid. s. 79). Att ha 

den muskulösa kroppen, menar Rysst är således en symbol för hälsa och skönhet i Norge 

(ibid. s. 80). 

I artikeln ”The Panopticon of physical education: pretty, active and ideally white” skriven av 

Azzarito (2009) undersöktes i USA gymnasieelevers föreställningar om den perfekta kroppen 

för pojkar och flickor. Ett 30-tal pojkar och flickor intervjuades samt exponerades med olika 

bilder från fitness- och sporttidningar. I resultaten framgick det att den ideala kroppen för 

pojkar och flickor fokuserar på fysisk form, storlek, utseende, mode och muskulatur. Den 

idealiska kroppen för en flicka presenteras av gymnasieleverna i ett smalt val av bilder som 

visade den sexualiserade slanka kroppen, den vita feminina smala kroppen. För pojkar 

presenterades ett större urval för den ideala kroppen där muskelmassa, styrka och fysisk form 

kunde vara olika beroende på vilken aktivitet som utövades även om den muskulösa 

maskulina kroppen framgick som det tydligaste idealet. Dessa föreställningar bidrar till 

flickornas ökande antal fall med anorexi liksom pojkarnas besatthet för ökad muskelmassa. 

(Azzarito 2009) Azzarito menar att dessa resultat kräver en större kroppsfokus i skolan och att 

ämnet idrott och hälsa kan vara plattformen för detta. (ibid) Att arbeta med kroppsideal där 

könsbestämda och stereotypa synpunkter på den idealiska kroppen, behöver implementeras i 

skolorna. Då denna studie är ca tio år gammal och belyser vikten av att medvetandegöra 

elever kring rådande kroppsideal tänker vi att arbetet förmodligen har gått framåt i skolan 

under de senaste tio åren. Samtidigt som dagens tekniska förutsättningar har ökat 

sannolikheten att utsättas för dessa kroppsideal i exempelvis sociala medier. Därför blir det av 

stor vikt att undersöka ämnet vidare för att se hur idealen ser ut idag men också hur skolan 

arbetar inom dessa områden. 

I en undersökning genomförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på uppdrag av 

ProViva under början av december 2013 undersöktes hur och vilka av svenskarna som är 

stressade på grund av interna såväl som externa krav på den egna hälsan. Undersökningen 

genomfördes med 1001 webbintervjuer av 542 män och 459 kvinnor i åldrarna 15-74 år.  
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Intressanta slutsatser som framgår i studien är att Instagram är den sociala plattform som ger 

upphov till mest hälsostress. Drygt hälften av de som använder Instagram känner sig stressade 

över att deras livsstil inte är tillräckligt hälsosam. Vidare framgår att unga i åldrarna 15-29 år 

drabbas mest. Hälften av alla 15–29-åringar har, det senaste året, känt sig stressade över att 

deras livsstil inte är tillräckligt hälsosam. Det är dubbelt så många som bland 65–74-åringar. 

Hos de unga är kopplingen mellan hälsostress och sociala medier också stark. Över 80 procent 

av svenskarna i åldersgruppen 15-29 har vänner som statusuppdaterar om mat och träning, 

och närmare 45 procent i ålderskategorin 15-29 känner sig stressade av dessa uppdateringar. 

(Sifo 2014) 

I en studie av Gayle R. Bessenoff (2006) undersöktes hur effekterna av exponering från bilder 

med det ”smala idealet” i media påverkade 112 kvinnor i åldrarna 17-39 år. Studiens syfte var 

att se om effekten från exponeringen av bilder varierade hos de deltagande kvinnorna. 

Deltagarna delades in i två grupper utifrån låg eller hög nivå av självdiskrepans och 

kroppsuppfattning, detta baserades på ett frågeformulär de gjort innan proceduren startade.  

Sedan exponerades deltagarna med olika bilder och fick sedan fylla i samma frågeformulär 

igen. Studiens slutsats är att exponering av bilder med ”smala ideal” hade negativa effekter på 

kvinnornas oro över sin vikt, välmående, självförtroende och depression. Kvinnor med höga 

nivåer av självdiskrepans och kroppsuppfattning tenderade i mycket större utsträckning 

uppvisa dessa symptom och en ovilja att göra en social jämförelse med andra. De med låga 

nivåer fick istället ett ökat självförtroende i och med jämförelsen. 

Mikael Quennerstedt presenterar i boken ”Att lära sig hälsa” (2006) en studie där han 

diskuterar och problematiserar ämnesinnehållet i skolämnet idrott och hälsa på grundskolan. 

Hans primära fokus riktas mot hur hälsofrågor hanteras i ämnet. Av styrdokumenten att döma 

och lärarnas sätt att prata om hälsa framkommer en dominerande diskurs i ämnet, nämligen 

den ”fysiologiska diskursen”. Handlingar som här premieras delar Quennerstedt in i tre 

huvudsakliga områden: att stimulera eleverna till goda vanor, att utföra fysisk träning samt ge 

kunskaper om fysisk träning. (Quennerstedt 2006, s. 171) Motiven till fysisk aktivitet bottnar 

främst i fysiologiska förklaringsmodeller där den fysiska aktivitetens främsta syfte blir att 

stärka kroppen. Fokus ligger på de biologiska och individuella aspekterna av människan som 

en kroppslig varelse. Ur ett hälsoperspektiv blir det således aktiviteternas påverkan på den 

biologiska kroppen som blir central.(ibid. s. 171) Viktiga element i de handlingar som präglar 

diskursen i relation till hälsa blir styrketräning, träning av kondition och rörlighet samt en god 

kosthållning. Quennerstedt exemplifierar detta genom att referera till ett utdrag ur kursplanen 
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i idrott och hälsa från 1994, där det står att: ”eleven ska förstå vikten av konditionsträning/rätt 

kost och motion för det fysiska välbefinnandet.” (ibid. s. 171) Ytterligare en central del av 

hälsan i den fysiologiska diskursen är att de handlingar som uppmuntras ska stimulera 

eleverna till att skapa och vidmakthålla ett bestående intresse för regelbunden fysisk aktivitet, 

genom en viljestyrd och lustbaserad inställning till fysisk aktivitet (ibid. s. 172). 

Sammanfattningsvis tänker vi att den här studien ger oss motiv att undersöka i vilken 

utsträckning kroppsideal ges plats i undervisningen, då den fysiologiska aspekten av hälsa 

tycks dominera ämnesinnehållet. 

1.3.1 Sammanfattning av forskningsläge 

Som tidigare nämnts finns det ett flertal studier som behandlar hur kroppsideal framställs i 

sociala medier samt hur de påverkar ungdomar att sträva efter dessa ideal som ofta tenderar få 

negativa konsekvenser. Kroppsfixering, oro över sin vikt, välmående, självförtroende, 

depression samt att det enda motivet till att ägna sig åt fysisk träning är för att få en snyggare 

kropp är exempel på negativa effekter som denna exponering kan leda till. Då flera av dessa 

studier sträcker sig några år tillbaka i tiden och med dagens tekniska utveckling blir det därför 

av intresse att undersöka detta vidare för att se hur den ökande exponeringen genom sociala 

medier påverkar ungdomars kroppsuppfattningar. 

Vidare framgår det att inom ämnet idrott och hälsa är den dominerande diskursen den 

fysiologiska. Forskaren McIsaac menar att ämnet idrott och hälsa har en unik möjlighet att 

skapa undervisning som handlar om att betona den fysiska upplevelsen samt utveckla en 

vördnad och respekt för den egna kroppen och genom att uppnå detta skapa goda erfarenheter 

av att vara i sin kropp och förstå hälsa ur ett bredare perspektiv. Det blir därför av intresse att 

undersöka hur elever upplever att exponeringen av kroppsideal i sociala medier tas upp och 

bearbetas i undervisningen i ämnet idrott och hälsa.  

1.4 Teoretiska utgångspunkter  

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska begrepp som vi kommer att analysera vårt 

material utifrån. Vi kommer att beskriva följande teorier; självdiskrepans, social jämförelse 

och självscheman. Dessa teorier, som är hämtade ur den socialpsykologiska forskningen, är 

närbesläktade med varandra och ska hjälpa oss att förstå hur elevernas kroppsuppfattning i 

den här studien påverkas av sociala medier.  
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I boken ”Projekt perfekt” skriven av Frisén et al. (2014) diskuteras det hur vi människor är 

aktiva i relationen till media samt hur vi hanterar det som vi blir exponerade för i media.  

Författarna tar upp tre olika teorier som kan förklara hur vår kroppsuppfattning påverkas 

negativt när denna bearbetning av exponeringen är i centrum hos oss själva. Den första teorin 

är självdiskrepans som handlar om idén att vi människor har ett realistiskt själv, ett borde- 

själv och ett ideal- själv vilket kan översättas till vår uppfattning av oss själva, det individen 

känner att den borde göra med sitt utseende samt den person vi önskar att vi vore. Det är 

skillnaden mellan dessa områden som leder till lidande för individen men också en negativ 

kroppsuppfattning. Den andra teorin är social jämförelse som handlar om att människor 

värderar sitt utseende baserat på jämförelser med andra. Denna jämförelse kan ofta leda till en 

känsla av obehag och negativ kroppsuppfattning på grund av att man själv inte anser att man 

håller måttet i relation till de ideal som finns, vilket de individer man jämför sig med tycks 

göra i hög grad. Den tredje teorin som försöker förklara medias påverkan av 

kroppsuppfattningen är självscheman som handlar om hur vi individer utvecklar egna 

kognitiva strukturer. Dessa strukturer innehåller information om utseendet och en värdering 

görs i huruvida det är viktigt eller oviktigt för individen. Dessa scheman skiljer sig från 

individ till individ. Men kan förklaras som att de som tycker att det är viktigt med utseendet 

har starka utseendescheman vilket också gör dem mer intresserade av utseenderelaterad media 

och således mer mottagliga för dess budskap. Detta kan även leda till en större sårbarhet för 

en negativ kroppsuppfattning. Dessa scheman kan bidra till en större förståelse varför vissa 

påverkas mer av utseenderelaterad media än andra. (Frisén et al 2014, s. 52) 

1.5 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka gymnasielever och deras syn på de kroppsideal de möter i 

sociala medier. Studien syftar även till att undersöka elevers erfarenheter om och hur 

undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers framställningar av kroppsideal. 

Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 

 Vilka kroppar exponeras i sociala medier enligt gymnasieelever?  

 Påverkar exponeringen från sociala medier gymnasieelevers kroppsuppfattning och i 

så fall på vilket sätt? 

 Hur upplever gymnasieelever att exponeringen av kroppsideal i sociala medier tas upp 

och bearbetas i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 
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2. Metod 

I följande avsnitt kommer metoden för den här studien att presenteras. Nedan redogörs val av 

metod, urval och genomförande. Vidare diskuteras etiska aspekter, databearbetning och 

analysmetod samt studiens validitet och reliabilitet.   

2.1 Metodval 

För att besvara studiens frågeställningar har vi använt oss av en kvalitativ metod för att skapa 

en bred förståelse utifrån elevernas egna erfarenheter och synvinklar. Den kvalitativa metoden 

fokuserar även på att ta reda på människors känslor, upplevelser och beteenden (Kvale & 

Brinkmann 2009). Metoden som har används är en fokusgruppintervju som är en 

datainsamlingsmetod där flera deltagare i grupp intervjuas samtidigt. Syftet med denna 

intervjuform är att öppna upp till diskussion mellan deltagarna kring ett visst ämne samt lyfta 

fram deras personliga åsikter och uppfattningar inom ämnet (Ibid). Som stöd till intervjuerna 

har vi utformat en semistrukturerad intervjuguide. Guiden är strukturerad med färdiga frågor 

med utrymme för följdfrågor. Till intervjuguiden har vi även använt oss av en bild, se länk i 

bilaga 2, som informanterna har fått utgått ifrån då de har diskuterat vilka kroppar som 

exponeras på sociala medier. 

2.2 Urval 

I studien har ett bekvämlighetsurval använts genom att de två första intervjugrupperna valdes 

ut i en för oss närliggande skola samt att vi tog de grupper som vi först blev tilldelade på den 

skolan. Fördelarna med detta urval är att det är enkelt och bekvämt, då informanter väljs ut 

utifrån närhetsprincipen samt att det går relativt snabbt att få tag på intervjupersoner. En 

nackdel med bekvämlighetsurvalet är att det riskerar att skapa en icke representativ 

undersökningsgrupp för studien, vilket vi kommer att problematisera senare i 

metoddiskussionen. (Hassmén & Hassmén 2008 s. 109) Vidare har vi även använt oss av ett 

målinriktat urval i valet av vår tredje och sista intervjugrupp. Denna urvalsmetod 

kännetecknas av ett medvetet val av informanter baserat på vissa egenskaper eller 

karaktärsdrag hos dessa personer.(ibid. s. 110) I vårt fall valde vi en grupp kvinnliga elever 

som läser sista året på gymnasiet. Då de första två grupperna endast innehöll manliga elever 

ville vi också ha den kvinnliga sidan representerad i studien. Kontakten med dessa elever togs 

via en gemensam bekant. Vi har valt gruppen gymnasieelever då dessa ungdomar troligtvis 
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har en längre erfarenhet av sociala medier än grundskoleelever samt att de har tagit del av 

idrott- och hälsa undervisningen, både på grund- och gymnasieskolan. Sammantaget har vi 

intervjuat fjorton gymnasieelever i åldrarna 17 till 18 år. De två första grupperna läste tredje 

året på väktarprogrammet och bestod endast av killar och den sista gruppen bestod av tjejer 

som läste tredje året på en estetisk linje.  

I urvalet av studiens teoretiska underlag har vi utgått från tidigare forskning samt 

socialpsykologiska teorier hämtade från böcker och elektroniska källor. Vi började med att 

identifiera de olika nyckelorden för studien. Dessa blev: Kroppsideal och kroppsuppfattning, 

hälsohets, sociala medier, body image, body ideal samt idrott och hälsa undervisning. 

Sökmotorerna som vi har använt oss av är ”Pubmed”, ”Discovery” och ”Google Scolar”. Då 

nyckelorden var många resulterade det i en stor mängd sökträffar. Vi hanterade detta genom 

att vi avgränsade oss till det som var vetenskapligt granskat, ”peer reviewed”, samt till de 

studier som vi av syftesbeskrivningen att döma upplevde relevanta och användbara. Detta 

ledde fram till ett teoretiskt underlag baserat på mestadels engelska artiklar. Utöver den 

tidigare forskningen har data rörande statistik samlats in via Svenska institutet för 

opinionsundersökningar.  

2.3 Genomförande 

I studien genomfördes tre gruppintervjuer med elever på gymnasiet. Kontakten med de två 

första intervjugrupperna togs via mail med ansvarig idrott- och hälsa lärare. Vi berättade att vi 

var studenter vid Gymnastik- och Idrottshögskolan och att vi sökte informanter till vårt 

examensarbete som skulle handla om kroppsideal och sociala medier. Det två intervjuerna 

genomfördes i den utvalda skolans lokaler under den schemalagda idrott- och hälsa 

undervisningen. Den tredje intervjugruppen fick vi kontakt med via en anhörigs bekanta. 

Intervjun genomfördes hemma hos en av informanterna då deltagarna i gruppen kände 

varandra väl. Vi inledde varje intervju med att i korthet berätta om syftet med vår studie och 

att deltagarna skulle vara anonyma. Eleverna blev informerade om att samtalen skulle spelas 

in och i efterhand transkriberas. Transkriberingen skulle de sedan få ta del av om de ville samt 

uppsatsen i sin helhet. Vi berättade även att de i samtalet kunde prata om ungdomar i 

allmänhet och inte nödvändigtvis om deras egna erfarenheter. Tiden för intervjuerna varierade 

mellan 25 och 35 minuter. Vid alla de tre intervjuerna utgick vi från en och samma 

intervjuguide.  
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2.4 Etiska aspekter 

Som informant i en undersökning som denna befinner man sig i en beroendeställning. Man 

ska vara öppen för att delge både  tankar, åsikter och personliga erfarenheter. Detta förutsätter 

ett visst mått av tillit och förtroende till den som intervjuar. En förtroendeställning som vi har 

försökt att tillgodose genom de etiska aspekter som Bill Gillham redogör för i sin bok 

Forskningsintervjun (2008). Han skriver bland annat att informanten ska ges möjlighet att se 

en utskrift av intervjun, något som deltagarna i vår studie har fått tillgång till (Gillham 2008, 

s. 34). Vi har även, i enlighet med nyttjandekravet, klargjort vem som kommer att ta del av 

det färdiga arbetet och av vilka anledningar. Vidare har vi presenterat syftet med vår studie 

och förtydligat både vår roll som forskarstudenter samt vad som förväntas av dem som deltar, 

vilket är i linje med informationskravet (ibid. s. 31). Vi har också talat om deltagandet är 

frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan, detta enligt kravet på samtycke. 

Slutligen har deltagarna blivit informerade om sin anonymitet i studien, vilket innebär att 

enskilda individer inte ska kunna identifieras av utomstående, vilket svarar upp mot kravet på 

konfidentialitet. (ibid. s. 33)  

2.5 Databearbetning och analysmetod 

Vi har i uppsatsen valt att bearbeta och analysera våra intervjuer utifrån tematisk 

analysmodell. Denna metod har till syfte att strukturera upp data utifrån teman som bestämts i 

förväg. En metod som lämpar sig bra när en studie har ett specifikt fokus utifrån en teori eller 

annan forskning, som i det här arbetet. (Hassmén & Hassmén 2008, s. 118)  

Mot bakgrund av ovanstående har vi som ett första moment i vår analys satt oss in i vårt 

material genom att läsa igenom de transkriberade intervjuerna ett flertal gånger. Därefter har 

vi kodat texten genom att ta ut de meningsbärande enheterna som ger svar på våra 

frågeställningar. Vidare har vi sammanställt dessa enheter i olika teman som slutligen har fått 

utgöra rubrikerna under frågeställningen rörande sociala mediers påverkan på 

gymnasieelever.  

2.6 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning avser i vilken grad mätinstrumentet är tillförlitligt. Vid en 

hög reliabilitet bör därför resultatet vara detsamma vid upprepande mätningar. Resultatet ska 

således kunna reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Hassmen och 

Hassmen menar i sin bok ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” (2008) att det inte är helt 
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enkelt att bedöma reliabiliteten i en kvalitativ studie. Då forskaren gör egna tolkningar och 

reflektioner kan det vara svårt att återge dessa vid andra tillfällen. De vi gjorde för att vår 

studie skulle ha en hög reabilitet var att använda oss av gruppintervjuer som metod för att få 

svar på våra frågeställningar. I gruppintervjuer har deltagarna möjlighet att fördjupa sina 

tankar och resonemang samt att de får möjlighet att lyssna på varandra och utmana varandras 

åsikter. Under en intervju kan vi som forskare ställa följdfrågor och informanterna får 

möjlighet att utveckla sina svar samt att de i sin tur kan ställa frågor om något känns oklart. 

Viktigt här är att vara tydlig med de frågor som ställs, ge tid till att lyssna samt att låta alla 

komma till tals, något vi upplever att vi gjorde. I vår intervju utgick vi även från en 

intervjuguide som vi omarbetade ett flertal gånger för att den på bästa sätt skulle ge svar på 

det ämne vi undersökte. Nackdelen med en gruppintervju kan vara att deltagarna faller för ett 

grupptryck och inte vågar delge sina åsikter samt att vissa kommer fram mer än andra. Vår 

lösning på detta var att intervjua personer som alla hade kände varandra relativt väl vilket 

förhoppningsvis ledde till att de kände ett stöd hos varandra snarare än en påtvingad vilja att 

tycka likadant, då de förmodligen vara vana vid att prata med varandra. 

Validiteten i en studie handlar om hur pass väl forskaren fångar upp det som är avsett att 

undersökas. Kroppsideal kan upplevas som ett känsligt ämne, vilket kan resultera i att den 

intervjuade inte delar med sig av alla sina åsikter och tankar. Risken finns då att 

informationen inte blir tillräckligt sanningsenlig. Det är därför viktigt att beakta detta och 

arbeta utifrån denna komplexitet. Det vi gjorde för att våra informanter skulle våga delge sina 

sanningar var genom att skapa ett gott samtalsklimat byggt på tillit och tydlighet. Detta gjorde 

vi bland annat genom att belysa syftet med vår studie, att samtliga deltagare var anonyma 

samt att de alla hade rätt till att i efterhand läsa intervjuerna för eventuella ändringar eller 

förtydliganden. Vi visade även informanterna respekt genom att vi var tysta när de pratade, 

bemötte deras åsikter med nickningar och nyfikna blickar samt visade vår tacksamhet för 

deras deltagande både före och efter samtalen.  

 

3 Resultat 

I följande del kommer resultaten från studien att presenteras. Först behandlas exponeringen av 

kroppsideal från sociala medier, följt av den påverkan som informanterna i studien upplever 
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att sociala medier ger. Slutligen behandlas hur sociala medier och kroppsideal kommer till 

uttryck i undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

3.1 Exponering 

3.1.1 Vilka kroppar syns på sociala medier enligt gymnasieelever 

I följande resultatdel kommer en redogörelse för vilka kroppar som informanterna upplever 

exponeras i sociala medier. Under intervjuerna fick eleverna bland annat svara på vilka 

kroppar de ser mest av på sociala medier. De fick utgå från en bild, se länk i bilaga 2, och ta 

ställning till i vilken utsträckning de två inre kropparna exponeras.  

I frågan om personerna med de inre kropparna på bilden lägger upp bilder på sina kroppar på 

sociala medier blev det spontana svaret ”Oja!” och ”Absolut, till hundra procent”, i samtliga 

intervjugrupper. En av informanterna svarar på följande sätt: 

Det man ser är att killar ska ha muskler, magrutor, man ska se tränad ut. Tjejer ska se slimmade 

ut, ha en smal midja och rätta kurvor. Det får inte vara för smalt och inte för tjockt. 

Citatet belyser en bild av den typiskt manliga och kvinnliga kroppen som syns på sociala 

medier. Ett, enligt informanterna, uppmålat ideal som stämmer väl överens med de inre 

kropparna som syns på den ovanstående bilden. Bilderna framhåller kroppar där männen ska 

se vältränade ut genom att framhäva muskulösa kroppar samt att kvinnorna ska visa upp ett 

slimmat ideal med ”rätta” kurvor. En balansgång med risken att antingen se för smal eller 

tjock ut. Vidare berättar informanterna att det kroppsliga idealet ständigt synliggörs på sociala 

medier:   

Vart du än går, Snapchat, Instagram, och Facebook, ja allting så ser du personer som har dom 

här kropparna. Dom är hela tiden där. 

Slutligen lyfter informanterna fram i en av intervjuerna att idealen oftast skapas och befäst 

genom modeller och kända personer samt av så kallade influensers. En av informanterna 

berättar: 

Kroppsidealen kommer ju ifrån kända personer, modeller och influensers. Det är dom man ser 

upp till och då vill man se ut så typ. 
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Informanten talar om hur olika kända personer blir till förebilder för människor. De 

representerar ett ideal som blir eftersträvansvärt i betraktarens ögon och då vill man uppnå 

det.  

3.1.2 Vilka kroppar syns inte på sociala medier enligt gymnasieelever   

Vid frågan om personerna med de yttre kropparna lägger upp bilder på sig själva på sociala 

medier fick vi omgående svar som ”aldrig” och väldigt sällan” från samtliga intervjugrupper. 

Informanterna var tydliga med att de yttre kropparna på bilden avvek från det rådande idealet 

och att det var mycket ovanligt att se dessa kroppar bli representerade på sociala medier, och 

medier i stort. En av informanterna berättar: 

Ska du se dom kropparna [kroppen på utsidan på bilden] måste du göra det medvetet. Om man 

bara går in och kollar allmänt i samhället och på sociala medier så syns absolut inte överviktiga 

kroppar lika mycket nånstans, utan man måste verkligen anstränga sig. 

Med citatet belyser informanten en verklighet där de överviktiga kropparna, som här kopplas 

samman med de yttre kropparna på bilden, är svåra att se både i samhället i stort och på 

sociala medier. Ett osynliggörande som endast kan motverkas genom att betraktaren aktivt 

söker upp dessa överviktiga kroppar.  

Vidare berättar en av informanterna att det inte endast är människor med överviktiga eller 

smala kroppar som inte får synas på sociala medier, utan det gäller även personer med 

funktionsnedsättningar.  

 [...] hela det här idealet i media, dom raderar människor med funktionshinder eller med 

funktionsnedsättningar liksom på olika sätt [...]det finns ingen representation och på samma sätt 

där […]  jag tycker hela sättet som media fungerar är bara så himla fel, för det är bara 

förmånsfullt för de människorna som ser ut sådär och så raderar det allt som inte ser ut så och då 

tror människor på det och man tror att det är rätt bild av det. 

Informanten uttrycker här sitt missnöje med sociala medier och menar att idealet av hur en 

kropp ska se ut raderar bort människor med olika funktionsvariationer. Det skapar i sin tur en 

skev bild av verkligheten där det enda som exciterar är det utmålade idealet. 

Sammanfattningsvis berättar informanterna att sociala medier förmedlar ett kroppsideal där 

det manliga idealet är en muskulös och vältränad kropp samt att det kvinnliga idealet är att se 

slimmad ut, med smal midja och rätta kurvor. Det är ett ideal som ständigt florerar på olika 

sociala medier och som ofta skapas och befästs genom modeller, kända personer och 
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influensers som blir till förebilder för människor. Vidare berättar informanterna om de 

kroppar som avviker ifrån detta ideal. Det är kroppar som antingen är för smala eller för 

tjocka och som sällan syns på sociala medier. Även människor med olika 

funktionsnedsättningar tillhör den här gruppen av exkluderande kroppar. 

3.2 Påverkningar  

I följande resultatdel kommer vi redogöra för hur informanterna upplever att exponeringen av 

bilder i sociala medier påverkar dem själva och ungdomar i allmänhet. Utifrån detta ställde vi 

frågan om informanterna tror att ungdomar påverkas av dessa bilder och fick följande 

reaktioner ”Absolut”, ”Mycket” och ”Gud ja”. Utifrån svaren är alla överens om att bilderna 

påverkar, men på vilket sätt det påverkar finns det flera olika uppfattningar om och 

förklaringar till. Nedan försöker vi klargöra hur informanterna förmedlar dessa förklaringar 

utifrån fyra olika teman som kan bidra till en bredare förståelse för detta. 

3.2.1 Föreställningar och attityder  

I följande tema kommer vi att redogöra för de föreställningar och attityder som informanterna 

uttrycker kring de kroppar som både syns och inte syns på sociala medier. Som nämnts 

tidigare fick vi ett enhetligt svar på att de kroppar som avvek från idealet sällan exponerades.  

I frågan om varför personen med den yttre kroppen på bilden inte lägger upp bilder på sociala 

medier, fick vi följande reaktioner ”Nej, dom skäms”, ”Det är inte fint”, Tjejer gillar inte det 

där” och ”Ingen kommer att gilla det”. Dessa svar speglar förställningar och attityder som dels 

utgår från en upplevelse som informanterna tror att dessa personer känner till sina kroppar 

samt en föreställning om hur omgivningen kommer att reagera på dessa. Att inte tillhöra 

idealet likställs således med en utsatthet och en känsla av skam. En av informanterna berättar:  

Asså man ser det på sociala medier, ingen är stolt över att ha en överviktig kropp. Och därför 

lägger man inte ut det.  

Med citatet menar informanten att det inte ligger någon stolthet i att ha en kropp som avviker 

från idealet, vilket blir anledningen till att dessa kroppar inte exponeras på sociala medier. Det 

vi istället bör eftersträva är det fina och populära idealet.  

I frågan om varför personen med den inre kroppen på bilden lägger upp bilder på sin kropp 

var informanterna ense om att dessa personer känner stolthet och lycka över sin kropp. De har 
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börjat ta hand om sig själva och satsar på sitt yttre. Problemet, som en av informanterna 

uttrycker det, är borta och nu träder den nya, vältränade kroppen fram.  

Asså har man en tränad kropp så vill man ju såklart visa den. Man ska visa den. Aah jag har 

tränat. Jag har allt. 

En idealisk kropp blir således ett kvitto på framgång, ett uppnått resultat som har all anledning 

att visas upp och bli uppskattat. Vidare berättar en av informanterna på frågan om ungdomar 

påverkas av exponeringen på dessa idealkroppar följande: 

[…] En effekt av att hela tiden influeras av dom här kroppsidealen, är att man kan börja tycka 

att, även fast det inte är ens åsikter så kan man börja tycka att människor som är större eller har 

icke normativa kroppar är lite vulgära eller lite äckliga […] det blir bara en jättegiftig tankemiljö 

hos individen. 

Citatet ovan sammanfattar och förklarar hur det kan skapas en negativ tankemiljö hos en 

individ för vad som anses vara den rätta kroppen vilket vi även kan se i citat från andra 

informanter. 

3.2.2 Ett ouppnåeligt ideal 

I följande del presenteras hur informanterna diskuterar och lyfter fram hur det har skapats ett 

kroppsideal i dagens samhälle som egentligen inte går att nå upp till. På frågan om vad de 

tänker på när de hör ordet kroppsideal berättar en informant: 

Jag tänker på typ förvrängning, att det har blivit en sån sjuk grej. Det blir bara mer och mer 

extremt i media, influensers som liksom, folk tror att man ska nå upp till. Fast det egentligen inte 

är något man kan nå upp till. 

En annan informant håller med och bygger vidare på detta resonemang och berättar: 

Till och med dom som ser ut som idealet säger ju själva att dom inte ser ut så. Egentligen typ så 

det är ju det som är det sjuka att det existerar inte ens. 

Med dessa citat poängterar informanterna att det näst intill är omöjligt att nå upp till det 

kroppsideal som förmedlas på sociala medier. Även de personer som tycks ha uppnått 

idealkroppen har i själva verket inte gjort det, enligt dem själva. Insikten i detta får en av 

informanterna att i en spontan reaktion uttrycka; ”Hur fan ska man vara då??” 
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Vidare belyser en av informanterna att man som individ riskerar att aldrig bli nöjd. På frågan 

hur dessa kroppsideal som förmedlas påverkar ungdomar berättar hen: 

Det finns ju inget mål egentligen, det finns inget stopp. Man kan alltid komma längre. Men man 

kommer aldrig till sitt mål för man lägger alltid nya, så man kommer aldrig fram. 

Avslutningsvis tar informanterna upp att idealkropparna som exponeras på sociala medier allt 

som ofta är photoshoppade och retuscherade. En av informanterna berättar: 

Man poserar, flexar och letar efter den bästa vinkeln [...] det är inte en sann bild över hur de 

egentligen ser ut. Men det är det man tror så man blir typ lurad. 

Med ovanstående citat menar informanten att personerna med idealkropparna på sociala 

medier inte ger en sann bild av hur de egentligen ser ut. De retuscherar sina bilder och fotar 

sig själva i vinklar som på bästa sätt framhäver det som är idealt. Således blir bilderna 

overkliga och betraktaren riskerar att bli lurad att tro att det är så de faktiskt ser ut.   

3.2.3 Konsekvenser  

I det följande presenteras hur informanterna upplever att exponeringen från bilder på 

kroppsidealen kan leda till konsekvenser som psykisk ohälsa, inre press, negativ självbild, 

bestraffning, mobbning och hat. På frågan hur exponeringen av de rådande kroppsidealen 

påverkar ungdomar berättar en informant: 

Alltså det blir ju psykisk ohälsa. För att man inte har den ideala kroppen och så kanske man 

försöker träna och äta bättre men inte orkar göra det hela vägen. Man orkar inte hålla i och då 

blir det ju bara att man ser ner på sig själv och tycker att man är dålig för det. 

En annan informant berättar vidare: 

Det blir bara som nån såhär press, att man måste, även fast man verkligen inte måste. Det är bara 

nåt man typ får för sig att nej men jag måste göra såhär för det är det rätta. 

Med citaten ovan belyser informanterna den press och känsla av misslyckande som kan 

infinna sig när idealet inte uppnås. En tillvaro byggt på måsten som i längden kan leda till en 

negativ självbild där individen riktar skulden mot sig själv. Två informanter utvecklade dessa 

tankegångar och delade med sig av egna erfarenheter i frågan. Den ena informanten berättar: 

 [...] Jag började hata mig själv för att jag hamnade just i det mindsetet att åh nej jag kan inte äta 

sån här lunch idag för då blir jag för tjock eller jag förtjänar inte att äta det här, jag typ 
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bestraffade mig själv om jag inte gick och gymmade och såhär, hela mitt värde blev en siffra på 

en våg istället. 

Den andra instämmer och delar med sig av sin berättelse: 

{...] När jag var typ elva, tolv nånstans blev jag, alltså dan jag fyllde tretton åkte jag till gymmet 

[...] jag hade jättemycket dolda avsikter med det, för jag tänkte ju inte att jag skulle gå till 

gymmet för att jag skulle få bra kondition eller för att må psykiskt eller fysiskt bra, utan nu ska 

jag gå till gymmet för att gå ner i vikt. Så jag tror att det är svårt att, eller det är lätt att hamna i 

den här fällan att man intalar sig själv att man gör det för att må bra fast man egentligen gör det 

för att straffa sig själv.  

Citaten ovan indikerar att dessa två informanter utvecklat en skev bild och relation till träning 

där det snarare handlar om att träna eller äta en viss mat för att bestraffa sig själv, istället för 

att träna eller äta för att må bra. 

Avslutningsvis berättar två av informanterna vilka konsekvenser det kan få om man som 

överviktig synliggör sin kropp på sociala medier. Ena informanten berättar: 

Jag skulle kalla det för en inlärd typ intolerans mot folk som är tjocka eller är överviktiga, det 

finns jättemycket människor som tänker nu känner jag mig liksom fin, idag jag vill lägga upp en 

bild, och så har man typ shorts på sig och direkt är det folk som börjar kommentera gud vad du 

är överviktig, att det där är farligt för din hälsa, det blir såhär ba helt begravd i hat. 

Den andra informanten berättar motsatt reaktion  

Så blir det tvärtom att folk blir överdrivet gud vad du är modig att du liksom lägger upp det hära 

asså typ trots att liksom normen inte är så [...] önskad reaktion [...] aah det blir värsta grejen 

oavsett, så det ses aldrig som normalt.  

Citaten ovan belyser problematiken kring övervikt på sociala medier. Informanterna 

diskuterar hur vissa bilder kan ge starka reaktioner. 

3.2.4 Beror på individen  

Det avslutande temat utgör de tankar som informanterna lyfte fram angående att det i stor 

utsträckning beror på individen själv hur mycket en person påverkas av de rådande 

kroppsidealen på sociala medier. En informant berättar:  
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Till slut angår det hur personen tänker, vad man har för känslor [...] många har inte tryggheten i 

sig själv, att man kan va stolt över sin egen kropp som den är. Då påverkas man kanske lättare, 

så det är väldigt olika beroende på personen.  

Med citatet lyfter informanten fram att alla har olika sätt att förhålla sig till sig själva och till 

sina kroppar. En inbyggd självkänsla som är olika stark hos olika individer. Känner en person 

en otrygghet till sig själv och sin kropp så kommer det också att spegla den påverkan 

individen får av sociala medier.  

Det beror väldigt mycket på individen tänker jag. En del hittar bara brister och fel hos sig själva 

medan andra bryr sig inte på samma sätt. Då blir det olika påverkan.  

Informanten är inne på samma linje som den förgående och kopplar sitt resonemang till den 

inneboende självkänslan som skiljer sig från person till person. En självkänsla som med  åren 

kan stärkas. En av informanterna berättar:  

Förut påverkades jag mer men nu inte lika mycket längre. Jag tror man mognar med åren och får 

en större trygghet till sig själv.  

Här lyfts åldersaspekten fram. Informanten gör en koppling till den egna erfarenheten av att 

ha blivit mer motståndskraftig med åren och drar slutsatsen att i samband med att en person 

blir äldre så sker en mognad. Personen får då en större trygghet till sig själv och har då lättare 

att stå emot påtryckningar från sociala medier.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga informanter upplever att exponeringen av 

kroppsideal i sociala medier påverkar ungdomar. Att personer med kroppar som lever upp till 

de kroppsideal som förmedlas i sociala medier lägger upp bilder beror enligt informanterna på 

att de känner stolthet och lycka över sina kroppar. Att de kroppar som inte lever upp till 

idealet knappt syns på sociala medier beror på skam och att de inte är fina. Att ständigt 

exponeras av dessa bilder kan skapa en giftig tankemiljö och ett ouppnåeligt ideal som ingen 

egentligen kan nå upp till. Konsekvenser som självhat, mobbning, en inre press samt en inlärd 

intolerans mot överviktiga personer är konsekvenser informanterna lyfter fram. Samtidigt som 

det till slut beror på individen själv hur hen påverkas. 

3.3 Kroppsideal och sociala medier i ämnet idrott och hälsa 

I följande stycke redogörs för hur informanterna upplevde att undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa har behandlat temat exponering av kroppsideal i sociala medier genom deras 
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skolgång. Här syns det väldigt tydligt att detta begrepp inte är något som har genomsyrat 

undervisningen i idrott och hälsa. På frågan om de kommer ihåg att de arbetat med 

kroppsideal på idrotten fick vi svar som; ”Ingen aning”, ”Näe aldrig”, ”Näe det tror jag inte” 

Flertalet informanter efterlyser detta i undervisningen och en informant berättar:  

Jag tycker idrotten är ganska dålig på att ta upp det egentligen [...] det är mer såhär sporter och 

sånt, sen har vi hållit på lite med den mentala hälsan men det har inte kommit upp där heller. 

Svaren från informanterna bekräftade och indikerade på deras okunskap inom ämnet. I frågan 

på om de har arbetat med kroppsideal i undervisningen fick vi följande svar från en informant: 

Det enda som jag kommer ihåg är att vi har pratat om vikt å sånt och vad man ska äta och hur 

man bör träna. Typ 30 procent är träning och 70 procent är kost.  

Hen belyser hur majoriteten av undervisningen snarare handlar om den fysiska diskursen och 

näringslära än kroppsideal, vilket kan vara en indikator på att hen inte riktigt förstår vad 

begreppet kroppsideal innebär. Vi ställde även frågan vad informanterna tänkte på när de 

hörde ordet kroppsideal, även här framgick det att flertalet fick svårt att definiera begreppet. 

Avslutningsvis berättar informanterna hur undervisningen i idrott och hälsa kan riskera att 

skapa en hets kring kroppsideal och träning. En informant berättar: 

Vi fick en uppgift i, det var i grundskolan och gymnasiet att vi skulle skriva upp allt vi äter på en 

vecka eller fem dagar, och då var det verkligen såhär, att jag reagerade på att det här är ju jätte 

skevt, för det är ju så man kan få ätstörningar eller liknande, för man får det på papper sådär att 

oj äter jag såhär mycket typ.  

En annan informant håller med och bygger vidare på detta resonemang, Hen berättar: 

Vi hade precis samma uppgift [...] de va såhär jag tog en sked chokladsås, kakor och såhär 

prinsesstårta såhär såna grejer [...] men jag kommer ihåg att jag ljög i slutresultatet för jag 

skämdes för det jag åt, så jag tog bort lite av det och låtsades att java, asså jag vet inte det kändes 

som jag va fel som att jag kommer få sämre resultat om jag skriver det så då tog jag bort och 

ändrade det innan jag lämnade in det. 

Med ovanstående citat menar informanterna att undervisningen inte handlar om kroppsideal, 

träning och sociala medier. Dessa kostdagböcker kan istället bidra till att många elever löper 

en större risk att få en skev bild kring ämnet. Sammanfattningsvis är det tydligt att elevernas 
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erfarenheter av att behandla kroppsideal och sociala medier i undervisningen i ämnet idrott 

och hälsa nästan är obefintlig. 

 

4 Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielever och deras syn på de kroppsideal de 

möter i sociala medier. Studien syftar även till att undersöka elevers erfarenheter om och hur 

undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers framställningar av kroppsideal.  

I den här delen diskuteras resultaten av undersökningen och hur den kan förstås utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna; självdiskrepans, social jämförelse och självscheman. När 

informanterna diskuterade kring vilka kroppar som exponeras på sociala medier berättade de 

att det finns kroppar som inte syns respektive syns på sociala medier. De manliga kropparna 

som blir representerade och synliggjorda på sociala medier är muskulösa och vältränade 

medan de kvinnliga kropparna ser slimmade ut, med smal midja och rätta kurvor. Dessa blir 

idealen för hur vi bör se ut menar informanterna och de kroppar som avviker från detta visas 

inte upp. Kopplat till Azzaritos artikel (2009) stämmer dessa ideal väl överens med de ideal 

som framkommer i hennes undersökning. Vidare berättar informanterna att det kroppsliga 

idealet ständigt synliggörs på sociala medier genom influensers och kända personer som 

ungdomarna ser upp till och vill se ut som. Detta kan tolkas som att exponeringen skapar en 

polarisering. I den ena änden finner vi idealkroppen som identifieras med någon som känner 

stolthet, framgång och lycka över sin kropp. I den andra änden befinner sig de kroppar som 

avviker från idealet och som tvärtom identifieras med skam och misslyckande. Förstår vi detta 

utifrån teorin om självdiskrepans riskerar det realistiska självet att hamna i stor distans till 

idealsjälvet när denna polarisering uppstår, vilket kan skapa lidande och en negativ 

kroppsuppfattning för den som inte uppnår idealet. Vidare menar informanterna att det näst 

intill är ett ouppnåeligt ideal som eftersträvas. Kropparna är allt som ofta retuscherade vilket 

skapar ett ideal som knappt existerar. Detta medför att distansen till idealsjälvet ökar 

ytterligare och individen riskerar att aldrig bli nöjd. En av informanterna lyfter även fram att 

det kan skapas en osund tankemiljö. Att en effekt av den ständiga exponeringen av 

kroppsidealen kan leda till ett fördömande och en känsla av motbjudande mot dem som har de 

icke normativa kropparna. Detta kan vi se exempel på i flertalet av informanternas uttalanden 

och reaktioner på de kroppar som visades på bilden under intervjuerna. Uttryck som ”det är 
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inte fint”, ”det är äckligt” och ”tjejer gillar inte det där” speglar ett förhållningssätt och en 

attityd till de icke normativa kropparna som i sig är en osund tankemiljö.  

Vidare berättar informanterna att den osunda tankemiljön kan riktas inåt, mot sig själv, vilket 

kan resultera i konsekvenser som psykisk ohälsa, inre press, självbestraffning och en negativ 

självbild. Informanterna vittnar om egna erfarenheter där de exempelvis har börjat träna eller 

äta annorlunda med avsikten att bestraffa sig själva. Ett självhat och inre press de kunde 

känna till sig själva och sina kroppar när de upplevde att de inte nådde upp till idealet. Förstår 

vi detta utifrån teorin om självdiskrepans skapas ett starkt ”borde- själv” i form av en inre 

press. En känsla av måste som kan leda till ett ohälsosamt förhållande till träning och till sin 

kropp. 

Vidare berättar informanterna om de kostdagböcker de har fått i uppgift att genomföra i 

undervisningen och att dessa snarare kan skapa och befästa en hets kring kroppsideal och 

träning. Det vi kan fråga oss är om kostdagböcker är det optimala sättet att lära elever vikten 

av hälsosam kost och hälsosamt leverne, speciellt då det inte uttrycks i kursplanerna för 

grund-och gymnasieskolan. I det centrala innehållet för årskurs 7-9 står det att ämnet ska visa 

på samband mellan rörelse, kost-och hälsa, samt att det i gymnasieskolans kursplan står att 

elever ska undervisas i kosthållning (Skolverket 2011). Här tänker vi att undervisningen borde 

ge ett helhetsperspektiv på ett hälsosamt leverne där kost lyfts fram som en del av en 

människas livsstil snarare än att studera sin egen kosthållning på detaljnivå. Vi tror framförallt 

att man ska vara försiktig med detta när det kommer till de målgrupper vi arbetar med inom 

skolan. Viktigt blir här att som lärare i idrott och hälsa vara medveten om detta i sin 

utformning av undervisningen.  

I diskussionen om hur sociala medier påverkar ungdomar lyfter flera informanter fram att det 

i stor utsträckning beror på individen själv i hur mycket en person påverkas av de rådande 

kroppsidealen på sociala medier. Detta kan tolkas utifrån teorin om självscheman, där vi 

genom våra kognitiva strukturer värderar olika i vad som är viktigt för oss (Frisén et al 2014, 

s. 52). För en person med ett starkt utseendeschema blir just utseendet extra viktigt vilket gör 

dem mer intresserade och mottagliga för de kroppsideal som sociala medier förmedlar. 

Kopplat till det informanterna ger uttryck för har de flesta upplevt en påverkan och känsla av 

sårbarhet till sin kropp genom sociala medier. Detta kan förstås som att deras 

utseendescheman är eller kan ha varit starka hos dem. Vidare lyfter informanterna fram att 

åldern är en viktig faktor för i vilken utsträckning exponeringen kan påverka ungdomar. Med 
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åldern följer troligen en mognad och en större trygghet till sig själv, menar informanterna, 

vilket yngre människor förmodligen inte har i lika stor utsträckning. Detta väcker ett stort 

intresse och behov av att fånga upp och behandla frågor rörande kroppsideal och sociala 

medier i tidig ålder. Detta leder oss in på vår frågeställning gällande hur gymnasieelever 

upplever att exponeringen av kroppsideal i sociala medier tas upp och bearbetas i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa. 

När informanterna fick frågan om de hade någon erfarenhet av att kroppsideal på sociala 

medier har behandlats i ämnet idrott och hälsa var budskapet väldigt tydligt. Samtliga ansåg 

att undervisningen härvidlag var obefintlig vilket också avspeglades i den okunskap som flera 

informanter hade inom ämnet. De lyfte fram att undervisningen mer handlar om tränings- och 

näringslära vilket kan kopplas till den fysiologiska diskursen som Quennerstedt behandlar i 

sin bok ”Att lära sig hälsa” (Quennerstedt 2006, s. 171). Ser vi till kursplanerna för grund- 

och gymnasieskolan så står det uttryckligen att kroppsideal och liknande begrepp ska 

behandlas i undervisningen, vilket väcker funderingar kring varför så inte verkar vara fallet. 

En av anledningarna som vi ser kan vara att det råder en diskrepans mellan elevers och lärares 

relation till sociala medier. Då lärarna är betydligt äldre än eleverna skiljer sig också behovet 

och intresset för vad personer väljer att se och följa i sina flöden på sociala medier. Det blir 

två separata världar där lärarnas insyn i elevernas värld blir svår att ta sig an och få en 

uppfattning om. En annan anledning kan vara att det råder en förväntan och inställning hos 

både lärare och elever att idrott- och hälsaundervisningen ska vara praktiskt lagd snarare än 

teoretisk.  Detta kan skapa både en rädsla inför och en motvilja att bedriva teoretiska inslag 

där kroppsideal tas upp och diskuteras. Många elever har endast en timme per vecka för fysisk 

aktivitet. Rädslan att elevers möjlighet till rörelse under skoltid försvinner kan då också vara 

en anledning till att diskussioner och teori kring kroppsideal nedprioriteras. Vi tror slutligen 

att det krävs en större insats i form av att flera ämnen inom skolan går ihop och behandlar 

sociala medier samt kroppsideal och mer därtill. Skolorna måste själva komma fram till hur 

dessa ämnen ska kunna genomsyra hela undervisningen och inte bara lägga det på ett enda 

ämne, Idrott och hälsa. 

Slutligen tänker vi att en övergripande tolkning av resultaten kan göras utifrån teorin social 

jämförelse som ligger till grund för undersökningen. Vi lever i ett samhälle som ständigt 

utvecklas och möjligheterna att ständigt jämföra oss med andra blir allt mer lättillgängliga 

genom sociala medier. Att människor i allt större utsträckning jämför sig med andra kan i 
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värsta fall leda till känslor av obehag, en negativ kroppsuppfattning samt ett flertal andra 

konsekvenser. 

4.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes för att försöka få en djupare förståelse för ämnet kopplat till 

studiens syfte. Valet av fokusgruppintervju tillämpades för att få en gruppdynamik och 

interaktion mellan informanterna som förhoppningsvis gav en djupare diskussion och större 

mängd data än vid enskilda intervjuer och enkäter (Kvale & Brinkmann 2009). Det blir viktigt 

att beakta att kroppsideal kan vara ett känsligt ämne att diskutera kring vilket eventuellt kan 

ha resulterat i att informanterna inte alla gånger delar med sig av alla sina åsikter och tankar. 

Vidare får även grupptryck och risken för att informanterna håller med om varandras åsikter 

även tas i beaktning vid detta tillvägagångssätt. Genom att vi använde semistrukturerade 

intervjuer gavs också möjligheter att följa upp intressanta svar vilket kan leda till en djupare 

förståelse och bredare perspektiv. Ett bekvämlighetsurval som använts i studien är inte den 

mest optimala metoden då den inte ger ett rättvist resultat gällande informanternas olikheter. 

Den visar bland annat inte på en olikartad sociokulturell miljö då eleverna i denna studie 

befinner sig inom samma geografiska område med liknande ekonomisk status, är kompisar 

med varandra och då antagligen delar liknande värderingar och åsikter. Svaren i de 

semistrukturerade intervjuerna kan också visa på ett grupptryck samt en vilja att hålla en fasad 

utåt. Vid större resurser hade ett större samt mer slumpmässigt urval kunnat tillämpas. 

5.1 Vidare forskning 

För att gå vidare med forskning inom detta område vore det intressant att ta reda på om 

avsaknaden, som våra informanter berättar om, av sociala medier och kroppsideal i 

undervisningen i ämnet idrott och hälsa stämmer. Är det så att ämnet sällan diskuteras eller 

lyfts fram inom idrott- och hälsa och vad beror detta på? Är det den förutfattade meningen om 

att idrott- och hälsa är ett ämne där fokus ska ligga på fysisk aktivitet snarare än ett 

diskuterande kring den egna kroppen och dess omgivning? Att intervjua lärare för att se hur 

arbetet kring detta genomförs och om det inte genomförs finns det antagligen en anledning till 

detta. Är förutsättningarna och resurserna tillräckliga? Hur ska arbetet med detta komma till 

uttryck i undervisningen på ett optimalt sätt då det utifrån denna undersökning verkligen 

verkar behövas och är nödvändigt. För att få en rättvis bild av ämnet behövs även en bredare 

bild genom att detaljstudera genusperspektiven, skiljer sig problematiken åt mellan olika 

genusgrupper? 
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5. Slutsats  

Sociala medier växer ständigt och blir bara större och större. I takt med detta förändras det 

som vi dagligen exponeras för. I studien framkommer det att sociala medier förmedlar ett 

kroppsideal som för många är långt ifrån hur ens egen kropp ser ut. Ett ouppnåeligt ideal 

skapas där föreställningar och attityder till de kroppar som inte ser ut som idealet påverkar 

ungdomar och som i värsta fall kan få stora negativa konsekvenser. Att döma av intervjuerna 

verkar det som att detta är ett ämne som sällan tas upp eller behandlas inom ämnet idrott och 

hälsa och att det definitivt finns en lucka att fylla då det står med i läroplanen för både 

grundskolan och gymnasiet.  
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Appendix 

Bilaga 1 - Sökord 

 

Vilka sökord har du använt? 

Ämnesord och synonymer svenska Ämnesord och synonymer engelska 

Kroppsideal, ideal, kropp, idrott och hälsa, 

sociala medier  

body ideal, body image, body, Physical 

education, social media 

 

Var och hur har du sökt?  

Databaser och 

andra källor 

Sökkombination 

Libirs 

 

Google Scholar 

 

Idrott och hälsa + hälsa  

Idrott hälsa + kroppsideal  

Studien syftar till att undersöka gymnasielever och deras syn på de kroppsideal de 

möter i sociala medier. Studien syftar även till att undersöka elevers erfarenheter 

om och hur undervisningen i idrott och hälsa behandlar sociala mediers 

framställningar av kroppsideal. Utifrån syftet ställs följande frågeställningar: 

 Vilka kroppar exponeras i sociala medier enligt gymnasieelever?  

 Påverkar exponeringen från sociala medier gymnasieelevers kroppsuppfattning och 

i så fall på vilket sätt? 

 Hur upplever gymnasieelever att exponeringen av kroppsideal i sociala medier tas 

upp och bearbetas i undervisningen i ämnet idrott och hälsa? 
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GIH:s 

bibliotekskatalog 

 

Kommentarer 

Det var enkelt att hitta den litteraturen som vi behövde. Vi använde oss mycket av Libris 

och GIH:s bibliotek. När vi hittade relevanta källor tog vi hjälp av deras litteraturlistor för 

att få ytterligare litteratur.  
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Bilaga 2 – Bild från intervjuerna 

https://stevencortes.wordpress.com/2013/02/05/marketing-the-perfect-body/ 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 

Bildfrågor 

Vad är det ni ser på bilden? 

Vad sätter den igång för tankar och känslor hos er? 

Kopplat till sociala, lägger den yttre personen upp bilder på sin kropp på sociala medier? 

Varför då?  

Lägger den inre personen upp bilder på sin kropp på sociala medier? 

Varför då?  

Kroppsuppfattning bland ungdomar 

Vilken syn tror ni ungdomar får på sina kroppar när dessa signar förmedlas? 

Varför då?  

Idrott och hälsa undervisningen 

Sammanfatta det vi har talat om (bilden, signalerna, påverkan på ungdomar och motivation till 

träning).  

Har ni jobbat med det här på idrott och hälsa undervisningen i skolan?  

På vilket sätt?  

Vad har ni pratat om?  

 

 


