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Sammanfattning 
 

Hur en människas yttre bör se ut styrs av rådande normer i samhället vilket skapar ideal som 

människor eftersträvar. Att vara hälsosam och ha ett attraktivt utseende är av vikt för 

ungdomar (Frisén & Hwang, 2017). Sökandet efter hälsa i relation till kropp och livsstil blir 

således väsentligt för dem. Ett lättillgängligt medel att ta till i sökandet är sociala medier 

eftersom hälsorelaterat material finns tillgängligt där. Detta material kan förespråka en snäv 

hälsosyn gällande kropp och livsstil vilket kan skapa ett dilemma för lärare i idrott och hälsa 

eftersom ämnet ska förse eleverna med kunskap om vad hälsa är. Med detta dilemma som 

utgångspunkt blir således syftet med studien att undersöka vad hälsorelaterat material på 

sociala medier har för betydelse för ungdomars syn på hälsa. Denna studie är en systematisk 

litteraturstudie eftersom vi systematiskt sökt efter vårt empiriska material, granskat detta och 

slutligen sammanställt det (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Studiens 

huvudsakliga resultat påvisar att den rådande fitnesskulturen på sociala medier förmedlar 

budskap om att en smal kropp bestående av tonade muskler är en attraktiv kropp samt att en 

fysiskt aktiv livsstil innehållandes en god kosthållning är hälsosam. Ungdomar engagerar sig i 

detta material i form av att vara medvetna och påverkbara konsumenter samt 

normupprätthållande producenter och de jämför sina kroppar i relation till både 

fitnessmodeller och jämlikar. Detta material ser vissa som motiverande och inspirerande, 

andra ser det som stressande och vissa är kritiska och tar avstånd. Studiens slutsats blir 

följaktligen att sociala medier ytterligare är en arena där ungdomar engagerar sig i 

hälsorelaterat material som påverkar dem och deras syn på hälsa vilket därav blir väsentligt 

för lärare i idrott och hälsa att ta i beaktning i undervisningen.  
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1. Introduktion 

 

Hur en människas yttre bör se ut styrs av rådande normer i samhället vilket skapar ideal som 

människor eftersträvar. Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014) lyfter fram att människor 

bedömer sig själva och andra utifrån de rådande idealen. Det sker således en jämförelse 

mellan kroppar. Människors intresse för kroppen är stort och den blir ett projekt som ska 

underhållas i syfte att skapa ett attraktivt yttre. Kroppen ligger i förgrund i ungdomars 

identitetsskapande vilket i tonåren är ett väsentligt arbete eftersom det är dags att lämna 

barndomen och övergå till vuxenlivet (Frisén & Hwang, 2017). En betydande del i ungas 

identitetsskapande, för att bli omtyckt av andra, är att ha ett attraktivt utseende vilket skapar 

en tro om att förändrar man sitt utseende blir man således mer omtyckt (Frisén & Hwang, 

2017; Frisén et al., 2014). Vilka utseendeideal som är rådande och hur dessa kan uppnås blir 

därav väsentligt för unga att söka efter. 

 

Det finns olika platser där unga individer exponeras för normer och värden gällande vad som 

anses eftersträvansvärt och hälsosamt angående kropp och livsstil, vilket vidare i studien 

kommer att benämnas som hälsorelaterat material. En plats där unga spenderar större delen av 

sin vakna tid är i skolan. Således blir skolan en plats där unga strävar efter att bli omtyckta 

och socialt accepterade av jämnåriga. Traditionella medier, i form av exempelvis tv, tidningar, 

reklam och filmer, är en plats där detta material sedan en lång tid tillbaka framställts och 

förmedlats via envägskommunikation. En relativt ny plats där detta material skildras och 

möjliggör förmedling via tvåvägskommunikation är sociala medier. Ungdomar är aktiva 

användare av detta fenomen i form av att interagera dels med andra, dels med hälsorelaterat 

material (Jong & Drummond, 2016).  

 

Ungdomars jakt efter hälsa på sociala medier kan innebära att de möter hälsorelaterat material 

som enbart förespråkar vissa normer och värden gällande kropp och livsstil som anses 

hälsosam. Denna hälsosyn som förespråkas kan ge ungdomar en snäv bild av vilken kropp 

och livsstil som är hälsosam. Skolverket (2011) framför att undervisningen i idrott och hälsa 

har som syfte att förse eleverna med kunskap om livsstilens betydelse och att skapa 

förutsättningar för eleverna att utveckla hälsomedvetenhet. Vidare ska undervisningen även 

motverka stereotyper gällande kön samt uppmärksamma olika kroppsideal (Skolverket, 
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2011). Är det en snäv syn på hälsa gällande den kropp och livsstil som anses vara hälsosam på 

sociala medier skapas därigenom ett dilemma för idrottslärare med tanke på de tidigare 

belysta delarna i skolämnets syfte som undervisningen ska beröra.  

 

1.1 Syfte 	
 

Med dilemmat mellan en snäv syn på hälsa som förmedlas via sociala medier och vad idrott 

och hälsa syftar till att belysa i undervisningen som utgångsläge blir det av intresse att 

undersöka vilket material i relation till hälsa unga möter på sociala medier. Även hur deras 

förhållningssätt ser ut till detta. Syftet med studien är således att undersöka vad hälsorelaterat 

material på sociala medier har för betydelse för ungdomars syn på hälsa. Följande 

frågeställningar kommer utifrån detta syfte att söka besvaras: 

	

1.1.1 Frågeställningar 	

 

• Vilken kropp och livsstil förespråkas som hälsosam på sociala medier och skiljer det 

sig åt mellan män och kvinnor? 

	
• På vilka sätt engagerar sig unga i hälsorelaterat material på sociala medier?  

	
• Vilka synpunkter och upplevelser har unga av hälsorelaterat material på sociala 

medier? 

	
	

2. Bakgrund 
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I följande del kommer bakgrundsinformation som berör forskningsområdet presenteras. Detta 

i syfte att kontextualisera forskningsområdet samt att framföra vad tidigare forskning kommit 

fram till.  

	

2.1 Kropp och identitet i samhället 	

 

Intresset för kroppen har alltid varit en central del i samhället men har enligt Shilling (2003) 

gått från ett kollektivt intresse för en funktionell fysisk kropp till att det idag har blivit ett 

individualistiskt intresse där oro över den egna hälsan och utseendet dominerar. Om intresset 

för kroppen blivit individualistiskt bör det trots det generera ett gemensamt strävande efter 

normerna kring kroppen och dess utseende. I varje tid och kultur existerar olika ideal gällande 

utseende och kropp där dessa varit ouppnåeliga för majoriteten av människor (Frisén & 

Hwang, 2017; Frisén et al., 2014). Frisén och Hwang (2017) framför även att människor 

möter dessa kroppsideal som är tydligt framställda för de olika könen där kvinnor bör se ut på 

ett visst sätt och män på ett annat. Idag är idealet detaljerat och betonar smalhet och sexighet 

vilket med hjälp av dagens moderna teknologi även kan manipuleras till perfektion genom 

exempelvis retuschering (Frisén et al., 2014). 	
	
I det moderna samhället blir kroppen enligt Shilling (2003) alltmer central för individens 

känsla av självidentitet. Eftersom hälsan, kroppsformen och utseendet uttrycker identiteten 

blir kroppens position i samhället individualistisk genom att fler och fler är bekymrade över 

detta. Därigenom blir kroppen ett individuellt projekt och specifika karaktärsdrag i form av 

ungdomlighet, en tränad kropp samt ett vackert yttre värderas och eftersträvas (Shilling, 

2003). Utseendeidealet som råder idag används inte enbart för att bedöma den egna kroppen, 

utan även andras (Frisén et al., 2014). Denna bedömning av andras egenskaper relateras till 

kroppen och dess utseende samt storlek och form (Shilling, 2003). Ett vackert yttre förknippas 

med positiva egenskaper och indikerar därmed på god hälsa, lycka, hög kompetens och 

framgång (Frisén et al., 2014). Viljan att förknippas med positiva egenskaper bör således 

motivera strävan efter ett attraktivt yttre. Shilling (2003) belyser att folkhälsan försämras 

globalt och att individer blir uppmanade till att ta ansvar över den egna kroppen och hälsan 

genom strikta medel för att hålla sig frisk. Utifrån detta övervakar individer konstant den egna 

kroppen i form av att äta rätt och träna. Genom att olika trender i samhället träder i kraft med 
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starka budskap kring kropp och utseende resulterar det i att individer börjar ifrågasätta det 

egna utseendet och livsstilen (Shilling, 2003). 	
	
Samhället har idag enligt Frisén et al. (2014) förändrats i form av att tidigare fasta traditioner, 

normer och värden fallit bort vilket resulterat i att individen behöver söka sin egen väg i livet. 

I och med detta har samhället blivit mer individualistiskt eftersom människor står inför en 

mängd olika val, inte minst valet om vilken kropp som bör eftersträvas. Därav väljer 

människor att sträva efter de rådande utseendeideal i tron om att de är uppnåeliga om rätt 

mängd tid spenderas på kroppen. Utifrån att försöka uppnå dessa ideal kan således externa 

motiv skapas till träning, det vill säga att träning utförs av den anledningen att förbättra 

utseendet (Frisén et al., 2014). Frisén et al. (2014) menar vidare att flertalet studier framför att 

utseenderelaterade träningsmotiv, vilket är en del av externa motiv, i högre grad bidrar till 

kroppsmissnöje, ätstörningar och sämre självförtroende. Detta till skillnad från interna motiv 

där syftet med träning är av lustfyllda skäl som kommer inifrån individen (Frisén et al., 2014). 

Utifrån vad kroppen och identiteten har för betydelse i samhället blir det även väsentligt att 

belysa ungas syn på kropp och identitet.   

	

2.2 Ungas syn på kropp och identitet 	

 

Rädslan för att inte passa in eller att utseendemässigt inte känna sig tillräckligt attraktiv är 

påtagliga orosmoment hos unga människor (Frisén & Hwang, 2017). Frisén och Hwang 

(2017) menar vidare på att unga människor befinner sig under tonåren i ett stadium i livet där 

identitetsskapandet blir en väsentlig del i och med pubertetens inträffande. Dessa tidigare 

nämnda orosmoment blir därav vitala för unga att söka undvika i identitetsskapandet. Under 

denna period är man även som mest utsatt och mottaglig för yttre påverkan från andra 

människor, speciellt jämnåriga, i och med de kroppsliga och mentala förändringarna som sker 

(Vårdguiden, 2012). 	
	
Festinger (1954) menar med teorin om social jämförelse att människor har en inre strävan 

efter att ständigt jämföra sig med andra i syfte att värdera och bedöma sig själv. Även Frisén 

et al. (2014) framför att människor vid värderingen av sig själv jämför sitt utseende med 

andra. Unga har en vilja att likna jämnåriga (Vårdguiden, 2012), eftersom det finns en stark 
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strävan efter att passa in, vilket således leder till att de jämföra sig själva med andra. Vid 

jämförelsen blir utseendet det primära eftersom dagens kultur är betydligt mer kroppsfixerad 

till skillnad från vad den tidigare varit (Frisén & Hwang, 2017). Jämförelser sker med en rad 

olika aktörer såsom idealbilder i media och inte minst jämnåriga där de sistnämnda anses mer 

lättillgängliga att identifiera sig med (Frisén et al., 2014). Vad individer i kompiskretsen har 

för åsikter och attityder om den egna kroppen har därför en stor inverkan på hur man själv ser 

på sin kropp (Frisén & Hwang, 2017). Inom dessa kretsar skapas en kultur som förstärker och 

upprätthåller normer, förväntningar och beteenden som är relaterade till kropp och utseende. 

Ungdomarna påverkas därför av denna utseendekultur de tillsammans skapat (Frisén et al., 

2014). 	
	
Skolan är en arena där ungdomar spenderar större delen av sin vardag. Denna arena 

presenterar Frisén et al. (2014) som en social värld beståendes av jämnåriga och kamrater där 

strävan efter att bli bekräftad och accepterad är stark. Den sociala statusen i denna kontext är 

av stor betydelse då unga jämför sig med andra för att bedöma sin egna position i den sociala 

hierarkin. Ungas sociala kompetens, deras självförtroende relaterat till deras utseende är 

faktorer som hjälper dem att hamna högre upp i denna hierarki (Frisén et al., 2014). Ett 

skolämne där kroppen mestadels är det primära redskapet är i idrott och hälsa. Ämnets syfte i 

både grundskolans och gymnasiets kursplan framför att ämnet idrott och hälsa “[...] ska syfta 

till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor [...]” (Skolverket, 2018, s. 47) och “[...] 

ska syfta till att eleverna utvecklar sin kroppsliga förmåga [...]” (Skolverket, 2011, s. 83). 

Utifrån detta kan sägas att elevernas kroppar ständigt exponeras, inte minst vid ombyte innan 

och efter undervisningstillfället, i idrott och hälsa. Denna exponering kan därmed bidra till att 

ungdomar jämför sina kroppar och sitt utseende med klasskamraterna. I och med det kan 

negativa kommentarer eller ageranden från klasskamrater kring kroppen och utseendet uppstå 

(Frisén et al., 2014). Detta menar (Frisén et al. (2014) är något som kan ges i uttryck både 

direkt, exempelvis genom indikationer från andra gällande att man bör förändra utseendet, 

eller indirekt, genom att exempelvis bli vald sist på idrotten. Detta kan hos eleven upplevas 

som att utseendet således inte accepteras av de andra. Dessa beteenden har visat sig ha en stor 

påverkan på ungdomars kroppsuppfattning (Frisén et al., 2014). Normer kring kroppen 

upprätthålls med andra ord i skolan men det finns även andra platser där de gör det, 

exempelvis genom traditionella medier.  
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2.3 Traditionella medier  

 

Traditionella medier i form av exempelvis tv-program, reklam och tidningar är inflytelserika 

förmedlare av rådande normer och kroppsideal. Den moderna teknologin kan även genom 

manipulering framställa utseendeideal i dess fulla perfektion (Frisén et al., 2014). Utifrån 

Fredrickson och Roberts (1997) objektifieringsteori objektifieras kroppen på olika sätt i 

traditionella medier. Något som vanligtvis framhävs genom dessa medier är specifika 

kroppsdelar vilket utifrån teorin innebär en indikation på sexuell objektifiering (Fredrickson 

& Roberts, 1997). Genom framställningen av kroppar skapas således normer kring hur dessa 

och mer specifikt hur dess kroppsdelar bör se ut. De normer som traditionella medier 

förespråkar upprätthåller sedan många människor. Vid ungdomars identitetsskapande och i 

och med deras mottaglighet för yttre påverkan tar således även de del av normerna (Bohlin, 

Malm, Saura & Erlandsson, 2014). 

	
Traditionella medier framställer inte sällan ouppnåeliga och orealistiska kroppsideal vilket 

medför en rad negativa konsekvenser. Talbot, Gavin, van Steen & Morey (2017) lyfter att 

tidigare forskning har belyst hur traditionella mediers framställning av idealkroppen bidrar till 

sämre kroppsuppfattning, ätstörningar, depressiva symtom och låg självkänsla för att nämna 

några. Frisén et al. (2014) menar att utseenderelaterade medier bidrar till att människor jämför 

sig med dessa ideal vilket även leder till liknande negativa konsekvenser. Den forskning som 

hittills genomförts har främst riktat in sig på att undersöka effekterna av att bli exponerad för 

modeller och kändisar som står för idealkroppen i traditionella medier (Brown & Tiggemann, 

2016). Till skillnad från dessa medier, i och med sociala mediers framfart, kan även 

vardagliga människor stå för dessa ideal (Sherlock & Wagstaff, 2018). Likheter mellan 

traditionella- och sociala medier går att urskilja i form av att normer och värden gällande 

kropp och livsstil upprätthålls inom de båda. Konsumtionen av hälsa och kroppsideal genom 

traditionella medier är mer av passiv karaktär, i form av envägskommunikation, medan 

sociala medier även möjliggör för människor att själva producera material. Eftersom sociala 

medier på senare tid expanderat har även intresset för dess påverkan på ungdomar ökat 

(Talbot et al., 2017). 	
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2.4 Sociala medier	

 

Sociala medier är en arena som möjliggör konstant uppkoppling och är en plats där många 

människor befinner sig dagligen. Carrotte, Prichard och Su Cheng Lim (2017) menar att en 

uppskattning på 79% av unga människor använder sociala medier dagligen. Ungdomar kan 

utifrån det sägas vara den grupp inom populationen som bör vara mest aktiv där vilket även är 

i enlighet med Goodyear, Armour och Wood (2018). Sociala medier är lättåtkomliga eftersom 

dessa finns närvarande i vardagliga artefakter såsom mobiltelefoner, surfplattor och datorer 

för att nämna några exempel. På dessa medier är de primära avsikterna att konsumera och 

producera information samt kommunicera med andra i syfte att knyta kontakter 

(Nationalencyklopedin). Sociala medier skapar, till skillnad från traditionella mediers 

envägskommunikation, möjligheten att uttrycka sig på olika sätt för att sedan få tillbaka 

reaktioner på det från andra människor. Genom exempelvis kommentarsfält och likes (gilla-

funktionen) möjliggörs dessa reaktioner vilket även skapar möjligheter för människor som 

troligen inte skulle göra detta utbyte i verkligheten att göra det. Sociala medier, främst 

bildbaserade sådana, skapar även en möjlighet för ungdomar att i relation till andra de ser 

definiera sig själva (Bohlin et al., 2014). Unga använder sociala medier för att konstruera och 

presentera sig själva där som extra tilltalande och dölja sina oönskade egenskaper (Sorbring, 

Bohlin, Andersson & Lundin, 2014). 	
	
På sociala medier är kroppen högst närvarande och presenteras inom olika trender vilket 

formar kulturer. Dessa trender finns tillgängliga via hashtags vilket ökar möjligheten att nå ut 

till så många användare som möjligt. En hashtags funktion syftar till att öka spridningen av 

inlägg eftersom den möjliggör för fler användare att hitta materialet som lagts upp på det 

specifika kontot. Trendernas syfte är att motivera ett visst ideal samt att inspirera individer till 

att eftersträva dessa (Carrotte et al., 2017). En del trender presenterar olika kroppar där 

smalhet, viktnedgång och utstickande benstruktur är framträdande vilket enligt Talbot et al. 

(2017) indikerar på ätstörningar. Andra trender presenterar en livsstil innehållandes fysisk 

aktivitet och hälsosam kosthållning vilket trenderna anser resulterar i smalhet och en 

vältränad kropp vilket är det eftersträvansvärda (Boepple, Ata, Rum & Thompson, 2016). 

Konsekvenserna av att bli exponerad av innehåll som exempelvis återfinns i dessa trender på 

sociala medier har på senare tid fått ett ökat intresse hos forskare (Talbot et al., 2017). 	
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Traditionella medier har under lång tid varit den främsta aktören som förmedlar normer och 

material om vad som anses hälsosamt och eftersträvansvärt gällande kropp och livsstil. 

Tidigare forskning har som tidigare nämnt visat på att det är en snäv bild av kroppens 

utseende som förespråkas och att denna bild har en negativ inverkan på bland annat 

kroppsuppfattningen (Frisén et al., 2014). Genom sociala mediers framfart och dess 

popularitet bland ungdomar är det därav av intresse att undersöka sociala medier som 

ytterligare en arena som förmedlar normer gällande kropp och hälsa. Utifrån detta är intresset 

således att undersöka vilken kropp och livsstil som anses hälsosam på sociala medier, hur 

unga engagerar sig i denna information samt hur deras synpunkter och upplevelser av detta 

är.   	
	
	

3. Metod	
 

Studien är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att empiriskt material systematiskt 

söks fram vilket sedan granskas kritiskt och slutligen sammanställs (Eriksson Barajas et al., 

2013). Vi har strävat efter att systematiskt identifiera relevant empiri inom forskningsområdet 

som berör vilken kropp och livsstil som förespråkas vara hälsosam på sociala medier i relation 

till ungdomars engagemang i detta material. 	
	

3.1 Sökmetod och strategi 	

 

Studiens startpunkt utgick ifrån sökningar efter empiriskt material som berör 

forskningsområdet. Detta i form av en osystematisk sökning, genom fritextsökningar, i både 

tidskrifter och databaser i syfte att hitta lämpliga sökord att använda. När vi funnit användbara 

sökord sökte vi systematiskt efter material utifrån valda begränsningar i form av inklusions- 

och exklusionskriterier, som krävs i en systematisk litteraturstudie, för att hitta relevant 

material utifrån studiens syfte (Eriksson Barajas et al., 2013). Urvalet utifrån träffarna gjordes 

sedan i två steg. Det första urvalet utgjorde läsning av rubriker för att utifrån det kunna avgöra 
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om det kan vara av relevans för studien. Det andra urvalet utgjorde läsning av abstract med 

avsikten att kunna besluta om innehållet är av relevans för att kunna besvara studiens syfte. 

Detta resulterade sedan i de artiklar som inkluderats i studien. 	
	
Vi började sökningen i tidskriften Sport education and society med hjälp av sökordet: social 

media. Detta resulterade i nästintill 300 artiklar där majoriteten inte involverade sociala 

medier utan istället hade fokus på sociala fenomen vilket inte är av intresse i relation till syftet 

med studien. Av den anledningen valde vi att använda oss av en frassökning med avsikten att 

avgränsa antal träffar. Utifrån sökordet: “social media” fick vi ett mer begränsat antal träffar, 

nämligen 42 stycken. Efter första urvalet var nio artiklar av intresse och efter andra urvalet 

fann vi två användbara artiklar (se bilaga 1). 	
	
Vid genomläsningen av dessa två artiklar som vi ansåg vara relevanta utifrån syftet valde vi 

därför att ta inspiration av deras nyckelord i nästa sökning. Denna sökning genomfördes i 

databasen PubMed och det nyckelordet vi fann av intresse var: body image som vi sedan 

kombinerade med vårt sökord: “social media”. Kombinationen: “social media” AND body 

image resulterade i 36 träffar. Första urvalet genererade i åtta artiklar som sedan efter andra 

urvalet summerades i sex stycken (se bilaga 1). Vid läsningen av dessa artiklar upptäcktes 

utifrån deras nyckelord att “fitspiration” var en gemensam benämning. Eftersom vi fann detta 

ord av intresse valde vi därav att laborera med detta i syfte att finna fler relevanta artiklar 

utifrån frågeställningarna. Fortsättningsvis i databasen PubMed testade vi därigenom att 

kombinera: “social media” AND fit*. Vi valde att göra en trunkering av fitspiration av den 

anledningen att undersöka om detta kunde generera i artiklar som även slutade på andra 

ändelser som kunde vara av intresse. Sökningen blev en aning bredare och vi fick 106 träffar. 

Utifrån det första urvalet fann vi tio artiklar av intresse vilket avslutningsvis efter andra 

urvalet blev två artiklar vi valde att inkludera (se bilaga 1). Nästa sökning gjordes i databasen 

PsycINFO. Där sökte vi efter: “social media” AND fitsp* och fick 10 träffar. Första urvalet 

genererade i två intressanta artiklar som även efter andra urvalet var de som valdes ut (se 

bilaga 1). Nästa sökning gjordes fortsättningsvis i databasen PsycINFO med sökorden: “social 

media” AND fitness där vi fick 38 träffar. Elva stycken var av intresse efter första urvalet och 

detta genererade slutligen i två användbara artiklar efter andra urvalet (se bilaga 1). 	
	
Vid genomläsning av de artiklarna vi hittills anträffat fann vi även ett flertal av dess 

referenser av intresse vilka vi därigenom undersökte i form av snöbollssökningar. Vi fann 
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utifrån denna metod totalt fem artiklar vi valde att inkludera studien (se bilaga 2). 

Avslutningsvis efter att ha analyserat och tematiserat det empiriska materialet var vi i behov 

av ytterligare en artikel. Dels för att finna den totala artikelmängd vi eftersträvade, dels för att 

få ytterligare empiriskt underlag om ungdomars engagemang samt synpunkter. Av den 

anledningen eftertraktade vi en kvalitativ studie. Vi valde att använda sökorden: “social 

media” AND body image på PsycINFO och fick 145 träffar. Eftersom vi eftertraktade en 

kvalitativ studie valde vi att begränsa sökningen i form av att lägga till sökordet: qualitative 

study. Vi fick därigenom 3 träffar och valde slutligen att inkludera en av dessa för att komma 

upp i vår slutliga artikelmängd, det vill säga 20 stycken (se bilaga 1).  

	

3.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier	

 

Utifrån framtagandet av sökorden vi använde oss av: “social media”, body image, fitsp*, fit*, 

och fitness, även qualitative study, förhöll vi oss till de inklusion- och exklusionskriterier som 

valts ut. Vi valde att endast inkludera originalartiklar som var peer reviewed av den 

anledningen att vara försäkrade om att de är av god kvalitet samt är etiskt granskade. Ett annat 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle ha publicerats inom loppet av tio år, det vill säga 

artiklar publicerade efter år 2009. Detta på grund av att sociala medier är ett relativt nytt 

fenomen vilket därav har genererat i forskning av fenomenet på enbart senare tid. Vid 

sökningen i tidskriften Sport education and society var ett inklusionskriterie att den skulle 

vara publicerad i den specifika tidskriften (in journal). Språket i artiklarna skulle vara på 

engelska och vi inluderade både kvantitativa och kvalitativa studier. Detta i syfte att få 

material som kan besvara alla tre frågeställningar utifrån resonemang av djupare karaktär.	
	
Våra exklusionskriterier bestod av artiklar innehållande webbsidor (det vill säga sidor som 

inte räknas som sociala medier som exempelvis Google) samt appar och andra anordningar 

till för att övervaka den egna hälsan (som exempelvis Fitbits och appar likt Runkeeper). Vi 

exkluderade även studier där sociala medier som fenomen överlag studerats samt artiklar som 

berörde sjukdomar.	
	

3.2 Analysprocess 	



 11 
 
 
 

 

Efter att ha insamlat det empiriska underlaget i form av våra artiklar granskades och 

sammanfattades dessa sedan. Det gjordes med avsikten att begränsa textmängden för att 

underlätta vårt fortsatta arbete. Detta material komprimerades sedan ytterligare i form av en 

artikelmatris där det mest centrala i varje artikel presenteras. Samtliga artiklar finns 

tillgängliga i den bifogade artikelmatrisen (se bilaga 3). Utifrån artikelmatrisen som skrevs ut 

i pappersform kodades sedan artiklarna genom användning av olika färger i syfte att finna 

likheter och skillnader artiklarna emellan. De koder vi fick fram utifrån detta var: trender på 

sociala medier, utseende, könsskillnader, vad unga söker efter på sociala medier, vad unga 

lägger upp på sociala medier samt effekter på människors psykiska hälsa utifrån att bli 

exponerade för hälsorelaterat material. Artiklarna delades utifrån detta in i kluster beroende 

på dess syfte vilket resulterade i tre olika sådana. Den första gruppen fokuserar på att 

undersöka hur hälsorelaterat innehåll framställs på sociala medier, den andra gruppen på vad 

ungdomar gör på sociala medier och den sista gruppen undersöker primärt effekter av att bli 

exponerad för hälsorelaterat innehåll. 	
	
Utifrån koderna kartlades nio olika kategorier i form av: trender på sociala medier, kroppens 

framställning, träning och nutrition, jämförelser med varandra, konsumenter av hälsa, 

producenter av hälsa, stress och press, motiverande och inspirerande samt utseendefixering. 

Utifrån dessa underkategorier skapades tre huvudteman vilka blev: 1) Normer och värden 

kring en hälsosam kropp och livsstil 2) Ungas beteenden på sociala medier 3) Ungas 

erfarenheter och åsikter. De tre underkategorier som slutligen omformulerats och placerats 

under första huvudtemat är: trender på sociala medier, kroppens framställning och den aktiva 

livsstilen. De tre som placerats under andra huvudtemat är: jämförelsen med andra, 

konsumenter av hälsa och producenter av hälsa. De sista tre är: Stress och press, motiverande 

och inspirerande samt ungas kritiska reflektioner.  

	

3.3 Etiska aspekter 	

 

Eriksson Barajas et al. (2013) lyfter fram att etiska överväganden bör göras vid en systematisk 

litteraturstudie. Det första de nämner är vikten av att enbart välja studier som har fått tillstånd 

från etisk kommitté eller visar noggranna etiska överväganden (Eriksson Barajas et al., 2013). 
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För att följa detta har vi därför valt artiklar som är granskade och publicerade i tidskrifter. 

Vidare är det av stor vikt att allt resultat som upptäckts presenteras (Eriksson Barajas et al., 

2013). Därför har vi valt att presentera allt relevant resultat som artiklarna lyfter fram. Utöver 

detta presenterar Eriksson Barajas et al. (2013) tre kvalitetsbedömnings-kriterier som vi har 

strävat att efterfölja i studien. Det första kriteriet handlar om att bedöma kvaliteter utifrån 

helheten. Detta innebär att vi tar hänsyn till perspektiven studierna utgår ifrån och vilken 

förförståelse författarna har vid genomförandet av sin forskning. Det andra kriteriet handlar 

om att bedöma kvaliteten i resultaten vilket innebär att vi har bedömt artiklarnas 

innehållsrikedom, struktur och teoritillskott. Det tredje är rimlighetskriteriet vilket handlar om 

att vi bedömt trovärdigheten och rimligheten i resultaten artiklarna kommit fram till.  

	
	

4. Resultat 

 

I följande avsnitt kommer frågeställningarna besvaras med hjälp av tre huvudteman samt dess 

underkategorier. Dessa tre huvudteman kommer att framföras enligt följande: 1) Normer och 

värden kring en hälsosam kropp och livsstil 2) Ungas beteenden på sociala medier och 3) 

Ungas erfarenheter och åsikter. Som avslutning efter varje huvudtema och dess 

underkategorier kommer varje frågeställning att sammanfattas. 

	

4.1 Normer och värden kring en hälsosam kropp och 

livsstil	

 

Vad en hälsosam kropp och livsstil är påverkas av samhällets rådande normer som har tydliga 

riktlinjer för det manliga och kvinnliga utseendet. En möjlig arena där detta skapas är på 

sociala medier eftersom sociala medier möjliggör för människor att både söka efter och själva 

producera material. Utifrån detta skapas trender som har i syfte att motivera och inspirera 

människor till att sträva efter specifika kroppsideal och livsstilar. Tre trender som förespråkar 

olika kroppsideal och levnadssätt kommer att presenteras nedan med avsikt att belysa 
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skillnader och likheter dem emellan. Trenden fitspiration kommer läggas fokus på eftersom 

det är den senast uppkomna och för tillfället största trenden samt att den inte enbart 

förespråkar en viss kropp utan även en livsstil. Vad denna trend förespråkar kommer nedan att 

belysas. 

	

4.1.1 Trender på sociala medier	

	
På sociala medier cirkulerar olika trender som förespråkar vissa kroppsideal som är rådande i 

samhället samt hur ett hälsosamt liv bör levas. Talbot et al. (2017) fokuserar på tre trender 

som förespråkar olika kroppsideal på sociala medier vilka är fitspiration, thinspiration och 

bonespiration. De kom fram till att innehållet i thinspiration och bonespiration hade likheter 

med varandra i form av att båda presenterade en extremt smal kropp samt att exponering av 

halva kroppar dominerade. Innehållet i bonespiration bestod till större del av synligt 

framhävda benstrukturer (exempelvis revben och ryggkotor) jämfört med de andra trenderna. 

Bonespiration var den trend som innehöll minst muskler, därefter thinspiration och slutligen 

fitspiration som innehöll mest muskler jämfört dessa tre emellan (Talbot et al., 2017). 	
	
Alberga, Withnell och von Ranson (2018) och Harris, Men, Shevick, Krauss och Cavaroz-

Rehg (2018) jämför innehållet av thin- och fitspiration på sociala medier och kommer fram 

till skillnader och likheter trenderna emellan. Båda studiernas resultat visar att thinspiration 

innehåller betydligt mer kvinnor och den har större fokus på extremt smala kroppar där det 

inte sällan är synliga benstrukturer som framhävs samt specifika kroppsdelar till skillnad från 

fitspiration (Alberga et al., 2018; Harris et al., 2018). Resultatet i Harris et al. (2018) visar 

även på att thinspiration förespråkar beteenden som indikerar på ätstörningar och att det 

enbart är privatpersoner som postar inlägg i trenden. Både Alberga et al. (2018) och Harris et 

al. (2018) tar fram att till skillnad från thinspiration innehåller fitspiration mer män även om 

majoriteten fortfarande är kvinnor och kropparna som framställs är mer muskulösa och 

förespråkar fysisk aktivitet och styrka. Harris et al. (2018) framför även att innehållet i 

fitspiration dessutom består av mat och inläggen postas inte enbart av privatpersoner utan 

även utav organisationer och företag. Likheter som Alberga et al. (2018) framtagit trenderna 

emellan är att innehållet av bilderna dominerar av kvinnliga kroppar som är lättklädda och 

poserar samt att båda förespråkar reducerat matintag.  
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Majoriteten av innehållet i fitspiration består av helkroppsbilder av kvinnor som har en smal 

och atletisk kropp som främst poserar för att visa upp kroppen snarare än att faktiskt utöva 

någon form av fysisk aktivitet (Simpson & Mazzeo, 2017). Även Deighton-Smith och Bell 

(2018) belyser att innehållet i fitspiration främst består av helkroppsbilder av kvinnor som har 

smala och muskulösa kroppar. Dessa bilder dominerar främst av individer som poserar 

framför kameran istället för att vara fysiskt aktiva på bilderna (Deighton-Smith & Bell, 2018). 

Deighton-Smith och Bell (2018) tar även fram att en slimmad kropp, som anses vara sexuellt 

attraktivt, är det eftersträvansvärda vid utövande av fysisk aktivitet. För att uppnå denna 

fitnesskropp krävs eget ansvar som kräver smärta och hårt arbete i relation till träning vilket 

skamliggörs om detta inte följs. Har man inte en smal och atletisk kropp nedvärderas man 

eftersom man inte passar in i fitspirationgemenskapen och anses därigenom som underordnad 

de som utseendemässigt passar in (Deighton-Smith & Bell, 2018).   

	

4.1.2 Kroppens framställning	

	
De olika trenderna som nämns ovan innefattar olika värderingar kring hur kroppen bör se ut. 

Fokus ligger på fitspiration eftersom trenden dels är den som fått stort genomslag på sociala 

medier, dels för att den marknadsför en livsstil som anses hälsosam i form av fokus på fysisk 

aktivitet och nutrition. Kvinnliga och manliga kroppar presenteras i form av ideal inom olika 

ramar. Resultat i studierna Simpson och Mazzeo (2017), Carrotte et al. (2017) och Deighton-

Smith och Bell (2018) visar att bilder på kvinnor dominerar i trenden fitspiration. Carrotte et 

al. (2017) tar fram att bilderna i fitspiration som enbart framställer kvinnor innehåller mer 

helkroppsbilder till skillnad från den manliga kroppen som presenteras i form av fler 

halvkroppsbilder. De visar även att den kvinnliga kroppen sexualiseras mer än den manliga 

men att sexualiseringen fortfarande förekommer hos båda könen (Carrotte et al., 2017). Det är 

vanligare att mäns ansikten synliggörs i bilderna till skillnad från bilder på kvinnor (Carrotte 

et al., 2017). Resultatet i studien av Simpson och Mazzeo (2017) visar att det är vanligt 

förekommande att inläggen främst innehåller bilder på kvinnors kroppar där huvudet och 

ansiktet inte är synligt.  
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Både Deighton-Smith och Bell (2018) och Simpson och Mazzeo (2017) visar att den 

kvinnliga kroppen som presenteras i fitspiration är smal och atletisk, med synliga muskler. 

Deighton-Smith och Bell (2018) framtar även att den kvinnliga kroppen framställs i 

avslöjande/sexuell klädsel. De kroppsdelar som är mest framhävande på kvinnokropparna i 

jämförelse med de manliga kropparna utifrån studien av Deighton-Smith och Bell (2018) är 

ben och rumpa. Den manliga kroppen som presenteras i fitspiration utifrån resultatet i 

Deighton-Smith och Bell (2018) är muskulös och de kroppsdelar som främst framhävs i 

förhållande till kvinnokropparna är ansikte, armar och bröst samt att kroppen främst 

presenteras i bar överkropp. Både de manliga och de kvinnliga kropparna i fitspiration hade 

lågt kroppsfett (Deighton-Smith & Bell, 2018). Studien av Alberga et al. (2018) visar att både 

den manliga och den kvinnliga kroppen poserar för att framhäva specifika kroppsdelar i syfte 

att manipulera bilderna så att kropparna framstår som mer smala eller muskulösa. Simpson 

och Mazzeo (2017) visar på att även kroppar som hade genomgått en stor transformering 

delades med för- och efterbilder i syfte att belysa kroppens resultat efter fysisk aktivitet.  

	

4.1.3 Den aktiva livsstilen 

 

Fitnesstrenden på sociala medier skapar en kultur gällande vad som anses hälsosamt och 

eftersträvansvärt kroppsmässigt samt påvisar hur det sedan kan uppnås. Jong och Drummond 

(2016) konstaterar att fitnesskulturen associerar vikt och kroppsform med hälsa vilket 

därigenom visar ett inriktat fokus på utseende. Om kroppens utseende är i enlighet med den 

kropp som framställs som hälsosam påvisar detta att individen tagit ett moraliskt och 

ansvarstagande livsstilsval vilket anses positivt (Jong & Drummond, 2016). Även Deighton-

Smith och Bell (2018) kom fram till att en fysisk atletisk kropp mäts utifrån utseendet som 

sedan enbart kan åstadkommas genom människans beslutsamhet och där ursäkter ses som ett 

misslyckande. Att uppnå detta ansågs vidare vara individens eget val och ansvaret för att se 

till att skapa en atletisk kropp ligger endast på individen själv (Deighton-Smith & Bell, 2018). 

Eleverna i studien av Johnson, Gray och Horrell (2013) påstod likaså, att det är ett individuellt 

ansvar att se till att upprätthålla en god kosthållning och utövande av fysisk aktivitet. Killarna 

i studien beskrev att de tränade hårdare om de gått miste om ett träningspass i syfte att 

kompensera det de missat (Johnson et al., 2013).	
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Att övervinna sin egen kropp genom tävling mot det egna jaget med hjälp av träning och 

disciplin som vapen krävs vid strävandet efter att bli atletisk vilket resultatet i studien av 

Deighton-Smith och Bell (2018) visar. Deltagare i studien av Raggatt et al. (2018) menar i 

enlighet med detta att alla har möjligheten att uppnå sitt mål gällande det ideala utseendet, det 

som krävs är hårt arbete genom beslutsamhet, ansträngning och disciplin. Jong och 

Drummond (2016) tar fram att det individuella ansvaret att söka åstadkomma det atletiska 

idealet är ett djupt förankrat budskap som förmedlas genom det hälsorelaterade materialet 

som finns på sociala medier. Inlägg med detta budskap försöker förändra individers beteenden 

genom att instruera hur de bör leva, vilket är i form av träning och nutrition. Populära 

användare försöker lära sina följare hur de ska äta hälsosamt, hur de ska träna, hur de ska 

upprätthålla motivationen och självdisciplinen samt hur de sätter upp egna mål vilket driver 

individer till att arbeta med sina kroppar (Jong & Drummond, 2016).  

 

4.1.4 Sammanfattning: Vilken kropp och livsstil förespråkas som 

hälsosam på sociala medier och skiljer det sig åt mellan män och 

kvinnor? 

 

Den rådande fitnesstrenden i dagens samhälle är fitspiration som förespråkar träning och 

nutrition som hälsosamt. Det blir inom denna trend påtagligt vem som är hälsosam vilket 

bedöms utifrån individens utseende. Den kropp som associeras med hälsa presenteras inom ett 

nålsöga där en manlig kropp ska vara muskulös (Deighton-Smith & Bell, 2018) medan en 

kvinnlig kropp ska vara smal med synligt tonade muskler (Deighton-Smith & Bell, 2018; 

Simpson & Mazzeo, 2017). Specifika kroppsdelar framhävs olika mellan könen i förhållande 

till varandra. De mest framträdande kroppsdelarna på kvinnokroppen i fitnesstrenden är ben 

och rumpa medan de på den manliga kroppen är ansikte, armar och bröst (Deighton-Smith & 

Bell, 2018). En hälsosam livsstil består oavsett kön av upprätthållandet av en god kosthållning 

samt utövande av fysisk aktivitet vilket kräver ett individuellt ansvar (Johnson et al., 2013). 

Det är med andra ord inte enbart ett vackert yttre som förespråkas i den rådande 

fitnesskulturen på sociala medier utan även en aktiv livsstil.   

 

4.2 Ungas beteenden på sociala medier	
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Unga människor är aktiva användare av sociala medier. Fitspirationtrenden framställer där en 

hälsosam kropp och livsstil som en smal och atletisk sådan som utövar fysisk aktivitet och har 

en god kosthållning. Eftersom unga är aktiva på sociala medier möter de material denna trend 

förespråkar. Hur ungdomar jämför sin kropp med idealkroppen och med sina jämlikar 

kommer inledningsvis att presenteras. Vad de gör med detta hälsorelaterade material som 

fitspiration förespråkar, det vill säga på vilket sätt de konsumerar detta kommer sedan att 

framföras. På vilka sätt ungdomar själva är medskapare av dessa normer gällande vad en 

hälsosam kropp och livsstil är kommer slutligen att presenteras.  	
	

4.2.1 Jämförelsen med andra 

 

På sociala medier blir ungdomar exponerade för information som anses hälsosam, inte minst i 

form av kroppar. Detta möjliggör för ungdomar att värdera andras utseende men även det 

egna utseendet genom att ifrågasätta sin egen kropp. Raggatt et al. (2018) belyser att 

majoriteten av deltagarna i deras studie rapporterade att de jämförde den egna kroppen med 

kroppen som presenterades i fitspirationtrenden. Även Sherlock och Wagstaff (2018) lyfter 

fram i deras studie att deltagarna vid exponering för fitspirationbilder, främst de med 

utseenderelaterat fokus, jämförde sig själva med individerna på bilderna. Kroppen mättes i 

förhållande till idealet i syfte att söka avgöra om man närmade sig det (Sherlock & Wagstaff, 

2018). Raggatt et al. (2018) visar att idealkroppen som presenteras sätter upp riktlinjer kring 

vad som är eftersträvansvärt vilket ungdomar således strävar efter vid konsumtionen av dessa 

inlägg. Bilder på vardagliga människor samt människor som genomgått stora 

kroppsförändringar finns presenterade i denna trend. Det gör att unga jämför den egna 

kroppen med dessa personer eftersom de anser att dessa former av inlägg är mer 

sanningsenliga då individer i sammanhanget kan vara vem som helst (Raggatt et al., 2018).  

	
Flera av studierna belyser att ungdomar visar tendenser till att jämföra sig med både kändisar 

och jämlikar vilket de gör på sociala medier som främst är bildbaserade (Brown & 

Tiggemann, 2016; Burnette, Kwitowski & Mazzeo, 2017; Tiggemann & Zaccardo, 2015). 

Studien av Wiklund, Jonsson, Coe och Wiklund (2019) visar att ungdomar själva lägger upp 

bilder på sina egna kroppar vilket de gör för att jämföra sig med sina jämlikar. Burnette et al. 
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(2017) framför att en del ungdomar i deras studie anser sig vara medvetna om att jämförelsen 

med andra på sociala medier kan bidra med negativa konsekvenser. De ansåg att de själva inte 

jämförde sig med andra men studiens resultat visar på att det fanns indikationer på att de 

gjorde det (Burnette et al., 2017). 	
	

4.2.2 Konsumenter av hälsa	

 

Sociala medier är en plattform unga använder som forum för kommunikation med andra samt 

där de möter oändligt med hälsorelaterat material. Jong och Drummond (2016) och Leary et 

al. (2019) framför att unga främst vänder sig till sociala medier vid sökandet efter 

hälsorelaterat material. Carrotte, Vella och Lim (2015) och Goodyear et al. (2018) lyfter att 

det material unga framför allt möter relateras främst till fysisk aktivitet, nutrition och 

kroppsideal, ofta i form av kroppsförändringar som visar resultat av detta. Studien av 

Goodyear et al. (2018) visar på att sociala mediers funktion som syftar till att rekommendera 

material till sina användare bidrar till att ungdomar, oavsett om de söker aktivt eller inte, 

exponeras för detta. Det material ungdomarna sedan väljer att använda sig av är det de anser 

är relevant för deras hälsa. Detta i form av inlägg som främst är relaterade till motivation för 

fysisk aktivitet samt tips på övningar och rätt kost, innehåll som fitspiration förespråkar. 

Hälften av ungdomarna i studien menar att detta material påverkar de starkt eftersom de 

förändrar sitt beteende utefter materialet (Goodyear et al., 2018).	
	
Populariteten av inlägg har visat sig spela en stor roll vid förtroendet för dess innehåll. Inlägg 

av officiella organisationer, kändisar och andra konton/trender som har många följare och 

likes inom fitnesskulturen accepteras och argumenteras som relevanta och sanningsenliga av 

den anledningen att de är populära. Ett exempel på detta som studien av Goodyear et al. 

(2018) belyser är “FitTea”, vilket är ett te som anses vara hälsosamt eftersom det utifrån dess 

popularitet associeras med hälsa. Deltagare i Raggatt et al. (2018) framför att fitspiration är en 

populär trend på sociala medier som följs av många och att den därför påverkar de till att vilja 

bli mer hälsosamma. Deltagare i studien av Easton, Morton, Tappy, Francis och Dennison 

(2018) menar i motsättning till detta att de är medvetna om att engagemang i fitspiration kan 

bidra till negativa konsekvenser, men att de trots det ändå väljer att engagera sig i den. 	
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Wiklund et al. (2019) framför att unga är väl medvetna om vilken fitnesstrend som är rådande 

och populär, vilket bidrar till att de vet vilka ideal som är eftersträvansvärda. Idealbilden 

konsumeras sedan av unga vilket resultatet i Raggatt et al. (2018) visar vilket därav blir något 

de strävar efter att uppnå. Sociala medier visade sig utifrån deltagare i studierna av Wiklund 

et al. (2019) och Leary et al. (2019) vara den plattform som presenterar standarden för 

kroppens utseende eftersom många möter bilder på idealkroppen från en mängd olika aktörer, 

inte minst från kamrater och jämlikar. 	
	

4.2.3 Producenter av hälsa	

	
Upprätthållandet av normer gällande vad som anses vara en hälsosam livsstil och kropp sker 

inte enbart av fitnessmodeller och kändisar utan även utav vardagliga människor, till stor del 

unga människor. Unga människor är inte enbart passiva konsumenter av hälsorelaterat 

material på sociala medier utan producerar även material vilket upprätthåller normer. Raggatt 

et al. (2018) belyser att majoriteten av deltagarna i deras studie som engagerar sig i 

fitspirationinnehåll på sociala medier rapporterade att de gör detta passivt men att strax under 

hälften av deltagarna även rapporterade att de själva bidrar med eget material. Även Goodyear 

et al. (2018) presenterar att en fjärdedel av deltagarna rapporterade att de skapar innehåll på 

sociala medier relaterat till fysisk aktivitet, nutrition och kroppsideal. Materialet består 

framför allt av bilder på deras egna kroppar i form av “selfies” och anledningen till att man 

själv bidrar med material är främst i uppmärksamhetssökande syfte (Goodyear et al., 2018). 

Även Vaterlaus, Patten, Roche och Young (2014) belyser att det är vanligt förekommande att 

unga människor lägger ut träningsselfies på sociala medier. 	
	
Wiklund et al. (2019) visar att det bekräftelsesökande gällande kroppen och mängden 

utövande av fysisk aktivitet blir påtagligt utifrån ungdomarnas regelbundna inlägg, 

kommentarer och bilder som tydliggör deras livsstil. Detta egenskapta material har en vid 

spridning vilket enligt deltagarna i studien ger påföljden att de ser ofantligt mycket material 

skapat av människor i sin egen ålder. Flera deltagare är även måna om de tendenser som finns 

att man dömer varandras utseende. Det gör att de medvetet väljer i vilken kontext de 

exponerar sin kropp och sitt levnadssätt, där den atletiska kroppen väljs att visas upp på 

sociala medier (Wiklund et al., 2019). I enlighet med en deltagare som hade många följare i 
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studien av Jong och Drummond (2016) rapporterades att hon valde att dela bilder som 

föreställer den idealkropp hon eftersträvar i syfte att visa sina följare vad hon vill uppnå. 	
	
Jong och Drummond (2016) visar att den kommunikation som finns på sociala medier i form 

av likes och delningar kan ses som strategier med avsikt att marknadsföra kroppsideal och 

hälsorelaterat material, även användandet av hashtags. Goodyear et al. (2018) framför att likes 

kan mellan unga individer användas som en social process. Detta om en ung individ likear en 

annan ung individs inlägg vilket genom denna handling skapar indikationer på att 

inläggsinnehavarens kroppsform bekräftas av den individen som likear. Får den unga 

individen som likeat originalinlägget ingen like tillbaka ses detta som att den individens 

beteende eller kroppsform inte bekräftas tillbaka. Likes kan även användas med avsikt att 

bekräfta en social närvaro. Detta genom att ge inlägget en like vilket därigenom påvisar att 

inlägget setts. Det fanns även deltagare som menade att likes kan vara falska och att innehåll 

som var likeat inte gjorde särskild stor skillnad på deras egna hälsorelaterade beteenden 

(Goodyear et al., 2018).  

 

4.2.4 Sammanfattning: På vilket sätt engagerar sig unga i 

hälsorelaterat material på sociala medier?  

	
Utifrån det hälsorelaterade material som framställs på sociala medier jämför sig unga med 

varandra och med idealkroppen. Jämförelsen med idealkroppen är ett sätt att mäta sin egen 

kropps progression i förhållande till det uppsatta målet vilket är idealet (Raggatt et al., 2018). 

Unga individer är medvetna och påverkbara konsumenter samtidigt som de är 

normupprätthållande producenter av hälsorelaterat material på sociala medier. Sociala medier 

är enligt ungdomar den dominerande plattform de vänder sig till i syfte att söka efter 

hälsorelaterat material (Goodyear et al., 2018). Detta material skapas av både individer inom 

fitspiration och jämlikar vilket ungdomar konsumerar i form av att söka återskapa den livsstil 

och kropp som anses hälsosam genom att förändra den egna livsstilen (Goodyear et al., 2018). 

Ungdomar är även normupprätthållande producenter av hälsorelaterat material genom att de 

både upprätthåller och själva skapar normer kring vad som anses vara en hälsosam kropp och 

livsstil. Detta i form av att lägga upp material, främst bilder på den egna kroppen men även 

bilder på idealkroppen. Även olika former av strategier likt likes och delningar används vilka 
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fungerar som sociala koder ungdomar emellan (Goodyear et al., 2018; Jong & Drummond, 

2016). 	
	

4.3 Ungas erfarenheter och åsikter	

 

Att ungdomar engagerar sig i fitnesskulturen genom att både producera och konsumera 

hälsorelaterat material på sociala medier kan fastställas. Vad ungdomarna har för åsikter och 

upplevelser av detta kan sedan skilja sig. Nedan kommer dessa att presenteras i form av 

ungdomar som känner stress och press samt ungdomar som menar att materialet är 

motiverande och inspirerande. Ungdomars kritiska reflektioner kommer avslutningsvis att 

presenteras.  

	

4.3.1 Stress och press 	

 

Wiklund et al. (2019) lyfter i deras studie fram att ungdomars uppfattning av hälsa inte enbart 

involverar fysiska aspekter utan även sociala och psykiska. Ungdomarna menar vidare på att 

optimal hälsa innebär att man utövar fysisk aktivitet, äter nyttig mat och kan träna utan press 

samt att det är okej att unna sig ibland utan att behöva få skuldkänslor av det (Wiklund et al., 

2019). Denna hälsodefinition går även att finna i resultatet i studien av Johnson et al. (2013). 

Dock har ungdomar olika erfarenheter och upplevelser av fitnesskulturen i relation till kropp 

och hälsa där stress i många fall är närvarande. Wiklund et al. (2019) lyfter att ungdomars 

upplevelse av den rådande fitnesskulturen är att den förespråkar en livsstil som involverar 

fysisk aktivitet, nutrition och kroppsideal vilket de beskriver sig vara ständigt omgivna av. De 

menar vidare på att trenden förespråkar orealistiska träningsförhållanden som har ett extremt 

fokus på fysisk aktivitet och nutrition. Det existerar även en konstant press på att utöva fysisk 

aktivitet vilket upplevs som ett “måste” för alla vilket även resulterar i ett tävlingsfokus 

gentemot andra. Denna press är närvarande via bilder på sociala medier eftersom 

fitnesskulturen sätter normen för den mängd fysisk aktivitet som bör utövas vilket leder till att 

unga tränar mer än de egentligen vill (Wiklund et al., 2019). Leary et al. (2019) presenterar att 

ungdomar är fysiskt aktiva i syfte att uppnå en smal figur men om de stundtals är inaktiva 
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upplevs skamkänslor. Även Vaterlaus et al. (2014) belyser de skamkänslor som uppkommer 

hos deltagare vid exponering för träningsselfies på sociala medier.  

	
Raggatt et al. (2018) lyfter fram att deltagare upplever att de känner sig otillräckliga när de 

uttrycker sig om sitt utseende då många kvinnliga deltagare strävar efter att uppnå ett mer 

attraktivt utseende i förhållande till deras nuvarande. Både Sherlock och Wagstaff (2018) och 

Leary et al. (2019) visar att exponering för utseendeideal hos ungdomar skapar känslor av 

avundsjuka, otillräcklighet samt ångestkänslor över det egna utseende i förhållande till 

idealet. Deltagare i Raggatt et al. (2018) och i Easton et al. (2018) lägger skulden på sig själva 

om de upplever att de inte hade uppnått idealet vid jämförelsen med fitspirationkulturen och 

höjer därav sina personliga mål i strävan att uppnå detta. Fitnesskulturen skapar stress hos 

ungdomar i studien av Wiklund et al. (2019) över att ständigt söka uppnå kroppsidealet inom 

trenden vilket genererar i att motiven till att utöva fysisk aktivitet blir utseenderelaterade. De 

upplever även att fysisk aktivitet skiftat från att utövas med avsikt att förbättra hälsa till att 

förbättra utseendet (Wiklund et al., 2019). Att ha ett attraktivt utseende är således viktigt 

eftersom studierna av Johnson et al. (2013) och Raggatt et al. (2018) framför att ungdomar 

associerar hälsa med utseendet. Om det uppsatta målet, relaterat till utseendet, som 

eftersträvas hos deltagare i Raggatt el al. (2018) inte uppnås bidrar detta till att de ifrågasätter 

sitt värde som person.	
	
Ungdomar i studierna av Johnson et al. (2013) och Leary et al. (2019) upplever att kroppen 

bör vara inom ramen för det som anses vara ett hälsosamt utseende för att undvika att bli 

exkluderad och mobbad. Ungdomar i Johnson et al. (2013) menar vidare på att de känner en 

press över att vara fysiskt aktiva eftersom ett vackert yttre bidrar till att man blir mer 

accepterad av andra. Wiklund et al. (2019) lyfter i likhet med detta fram att ungdomar menar 

att ett vackert yttre bidrar till man får en större social acceptans av sin omgivning. Utseendet 

skapar en social hierarki mellan ungdomar menar deltagare i Johnson et al. (2013) där de som 

befinner sig närmare idealet är placerade högre upp i hierarkin.  

	

4.3.2 Motiverande och inspirerande 	
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Till skillnad från ungdomars upplevelser i form av stress och press finner även vissa 

fitnesskulturen på sociala medier som något inspirerande och motiverande. Många ungdomar 

i studierna av Raggatt et al. (2018), Jong och Drummond (2016), Vaterlaus et al. (2014) och 

Leary et al. (2019) menar att fitnesskulturen fungerar som en motivationsfaktor och inspirerar 

dem till att bli mer fysiskt aktiva och äta mer hälsosamt. Ett flertal deltagare i Jong och 

Drummond (2016) och i Easton et al. (2018) är överens om att fitnesskulturen är en effektiv 

källa kring hälsoinformation som förespråkar fysisk aktivitet och hälsosam kost. Ungdomar i 

Raggatt et al. (2018) upplever även att de ideal som fitnesskulturen förespråkar är uppnåeliga 

av alla, bara man är bestämd i sin strävan efter dessa genom hårt arbete och disciplin. En 

deltagare i Jong och Drummond (2016) menar även att oavsett vad fitnesskulturen förespråkar 

så leder det till att man blir hälsosammare. 	
	
Att uppnå idealet kopplas samman med framgång och lycka hos de kvinnliga deltagarna i 

Raggatt et al. (2018) och inställningen till fitspiration är god eftersom deltagarna anser 

trenden som positiv. Resultatet i studien tar även fram att kvinnors kroppsideal förändrats från 

att enbart förespråka smalhet till att även förespråka en slimmad och muskulös kropp vilket 

lovordas och anses av deltagarna som mer hälsosam (Raggatt et al., 2018). En motsättning till 

detta belyser Wiklund et al. (2019) genom att de kvinnliga deltagarna i deras studie upplever 

denna skiftning av idealet som ouppnåelig eftersom detta ideal skapar en paradox mellan att 

ha en smal kropp men även en fysiskt presterande kropp. Trots denna paradox försöker dessa 

deltagare uppnå båda dimensionerna av detta ideal (Wiklund et al., 2019).  

	
Deltagarna i studien av Raggatt et al. (2018) som är positivt inställda till fitspiration menar att 

trenden består av en gemenskap innehållandes andra likasinnade individer som delar samma 

intresse för fysisk träning och hälsa. Att söka uppnå idealet anses som något man gör 

tillsammans inom denna gemenskap. Fitnesskulturen på sociala medier ses som fördelaktig 

eftersom det anses enklare att interagera med andra och bli inspirerade av andra människor 

där än i verkliga livet (Raggatt et al., 2018). Cirka hälften av deltagarna i Jong och 

Drummond (2016) medger att de finner glädje i att lära sig om hälsa och träning inom denna 

gemenskap som fitnesskulturen skapar.  

	

4.3.3 Ungas kritiska reflektioner 	
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Många ungdomar väljer att engagera sig i hälsorelaterat material på sociala medier medan 

andra ställer sig kritiska till det. Ett fåtal deltagare i studierna av Burnette et al. (2017), Easton 

et al. (2018) och Raggatt et al. (2018) har ett kritiskt förhållningssätt till fitspiration och 

menar att det förespråkade idealet har negativa effekter på kroppsuppfattningen samt att det är 

ouppnåeligt. Även ungdomar i Wiklund et al. (2019) har ett kritiskt förhållningssätt till bilder 

som förespråkar detta ideal eftersom de menar att dessa kan vara manipulerade samt att de 

främst gestaltar smala kroppar vilket inte speglar verkligheten. Dock framfördes att de på 

olika sätt ändå blir påverkade av detta eftersom det har inverkan på deras bild av sig själva 

och andra (Wiklund et al., 2019). Liimakka (2014) framför att ungdomar upplever att det 

råder en norm i samhället som innebär att det är viktigt att bry sig om den egna kroppen vilket 

dock flertalet deltagare gör motstånd emot i form av att inte bry sig om detta. Liimakka 

(2014) belyser vidare att ungdomar inte alltid relaterar utseendet till hälsa. Ungdomar i denna 

studie menar att individer med ett attraktivt utseende inte behöver vara hälsosamma utan att 

det beror på vilka motiv till fysisk aktivitet de har. Är motiven hälsorelaterade är man enligt 

dem mer hälsosam men de menar dock att det är svårt att skilja på hälsa och utseende 

eftersom utövande av fysisk aktivitet med dessa motiv även ofta leder till förbättringar 

utseendemässigt (Liimakka, 2014).	
 

4.3.4 Sammanfattning: Vilka synpunkter och upplevelser har unga av 

hälsorelaterat material på sociala medier?  

 

Ungdomar söker efter hälsorelaterat material främst i syfte att bli motiverade och inspirerade 

till att förändra sin livsstil vilket de även anser att de blir (Raggatt et al., 2018; Jong & 

Drummond, 2016). Ungdomars inställning till fitspiration ser olika ut. En del upplever 

trenden som en fördelaktig motivationsfaktor vid strävandet efter att bli mer hälsosam 

(Raggatt et al., 2018) medan andra menar att de upplever en konstant press på att utöva fysisk 

aktivitet samtidigt som att de menar att träningsförhållandena och kroppsidealen är 

orealistiska (Raggatt et al., 2018; Wiklund et al., 2019). Det uppstår även stress och press i 

form av att ett tävlingsfokus skapas dels gällande vem som har det mest attraktiva utseendet 

och dels vem som lever den mest hälsosamma livsstilen (Wiklund et al., 2019). En del 

ungdomar anser även att det bidrar till utseenderelaterade motiv till fysisk aktivitet vilket kan 
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leda till ohälsa (Liimakka, 2014). De ungdomar som konsumerar hälsorelaterat material har 

främst utseenderelaterade träningsmotiv och vill uppnå ett attraktivt yttre, vilket de förknippar 

med hälsa, för att minimera risken för exkludering och mobbning (Johnson et al., 2013; Leary 

et al., 2019). Ungdomar upplever skamkänslor när de inte utövar fysisk aktivitet tillräckligt 

och känner sig även otillräckliga när det egna utseendet är långt ifrån idealet (Raggatt et al., 

2018; Wiklund et al., 2019). De ungdomar som har ett kritiskt förhållningssätt till fitspiration 

anser att trendens förespråkade innehåll har negativa effekter på kroppsuppfattningen samt att 

det kan leda till hetsträning samt strikt kostintag (Raggatt et al., 2018; Wiklund et al., 2019). 

Många hävdar att bilder inom fitspiration kan vara manipulerade men att de trots det medger 

att dessa påverkade deras självbild samt syn på andra (Wiklund et al., 2019). 	
	
	

5. Diskussion	
 

I följande avsnitt kommer inledningsvis studiens tre frågeställningar diskuteras i relation till 

bakgrunden i form av en resultatdiskussion. Svagheter och styrkor samt svårigheter som 

uppkommit i bearbetningen av studien kommer därefter lyftas i en metoddiskussion. Vad 

resultatet med studien har för betydelse för lärare i idrott och hälsa samt vilken slutsats som 

kan dras utifrån studien kommer slutligen diskuteras vilket även genererar förslag på vidare 

forskning.  

	

5.1 Resultatdiskussion	

 

Resultatet av studien visar att en fitnesskultur som präglas av ett fokus på utseende har stor 

plats på sociala medier. Ungdomar engagerar sig i denna kultur i form av att både agera som 

medvetna och påverkbara konsumenter men även som normupprätthållande producenter. 

Ungdomarna har både positiva och negativa upplevelser av fitnesskulturen på sociala medier 

vilket påverkar deras syn på hälsa samt deras hälsorelaterade beteenden. 	
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Traditionella medier har utifrån tidigare forskning visat sig vara en plattform där kroppar till 

stor del exponeras vilket utifrån objektifieringsteorin bidrar till att de även objektifieras 

(Fredrickson & Roberts, 1997). I och med att även sociala medier visat sig sätta standarden 

för hur man bör se ut har därigenom ytterligare en plattform skapat möjligheten för 

objektifiering av kroppar. Eftersom den kvinnliga kroppen dominerar i fitnesskulturen, 

sexualiseras och avpersonifieras, i form av den vanliga förekomsten att kroppen visas utan 

ansikte, i högre grad kan det innebära att den kvinnliga kroppen objektifieras mer sexuellt än 

den manliga. Eftersom kvinnans kropp fokuseras mer i fitnesskulturen på sociala medier kan 

det tolkas som en återspegling av ett mansdominerat samhälle. Oavsett vilket kön kropparna 

som presenteras i fitnesskulturen har är det tydligt framträdande att kroppen och utseendet är 

det centrala. Det är inte enbart individer som anses vara långt bort från det egna jaget utan 

även jämlikar som exponeras på sociala medier vilket till skillnad från traditionella medier 

gör idealet mer trovärdigt och uppnåeligt. Den kropp som förespråkar smalhet och synligt 

tonade muskler är en kropp som kan konstateras befinna sig inom en snäv ram för vad som 

anses attraktivt av andra. Wiklund et al. (2019) framför att dessa två dimensioner av det 

rådande idealet skapar en paradox som framförallt tjejer står inför eftersom de förväntas 

uppnå dessa. Detta kan resultera i beteenden där smalheten försöks åstadkommas genom 

restriktivt matintag medan överdriven mängd fysisk aktivitet utövas i syfte att bli starkare 

(Wiklund et al., 2019). Dessa beteenden kan tillsammans leda till ett ohälsosamt levnadssätt 

eftersom en fysiskt aktiv livsstil, till skillnad från en inaktiv, kräver mer näringstillförsel för 

att den fysiska styrkan ska kunna förbättras. Att söka uppnå båda dessa dimensioner kan 

därav bli problematiskt om hälsosamt beteende eftersträvas av ungdomar.  

	
Ungdomars engagemang i fitnesskulturen på sociala medier kan dock även medföra fördelar. 

Detta instämmer många ungdomar med eftersom de ser kulturen som motiverande vilket leder 

till att de utövar fysisk aktivitet samt förbättrar nutritionen med anledningen att sträva efter en 

mer hälsosam livsstil. Tidigare forskning visar dock på att motiven till fysisk aktivitet är av 

betydelse eftersom externa motiv visat sig bidra till negativa konsekvenser i form av 

exempelvis sämre kroppsuppfattning och självförtroende (Frisén et al., 2014). Trots att många 

ungdomar är medvetna om att de interna motiven är mer fördelaktiga påverkas de ändå av 

fitnesskulturens tonvikt på utseendet (Wiklund et al., 2019). De väljer även att själva 

producera material med fokus på utseende vilket således gör att de själva upprätthåller dessa 

normer som fitnesskulturen på sociala medier förmedlar. 	
	



 27 
 
 
 

Utifrån vad teorin om social jämförelse menar kan sägas att ungdomar jämför sig med andra 

för att värdera och bedöma sig själv (Festinger, 1954), inte minst på sociala medier. 	
Eftersom ungdomar möter kroppar på sociala medier som de jämför sig med skapas således 

ytterligare en plattform där denna jämförelse kan utspela sig. Jämförelsen sker med andra ord 

inte enbart i form av fysiska möten med andra individer eller via traditionella medier. När 

även jämlikar står för kroppsidealen på sociala medier blir viljan att likna dessa starkare än att 

inta det kritiska förhållningssättet många har tillgängligt till kroppsidealen. Eftersom det är av 

stor vikt att bli omtyckt och socialt accepterad av ungdomar i sin omgivning väljer de av den 

anledningen att upprätthålla de rådande normerna (Johnson et al., 2013). Avslutningsvis kan 

sägas att ungdomar både är medvetna och påverkbara konsumenter samt normupprätthållande 

producenter av hälsa på sociala medier.	
	

5.2 Metoddiskussion 	

 

I studien har vi både dragit nytta av tidigare kunskaper och erfarenheter inom 

forskningsområdet men även stött på svårigheter under processens gång. Studien innehåller 

därigenom både svagheter och styrkor som nedan kommer att presenteras. 	
	
I och med att sociala medier är ett tämligen nytt fenomen är mängden bedriven forskning 

inom detta område relativt begränsat. Därav har vi stött på vissa svårigheter gällande att hitta 

artiklar som är av relevans för studiens syfte. Vi upptäckte exempelvis att begreppet “social 

media” existerar i form av flera olika benämningar på samma fenomen. Detta kan således ha 

uteslutit relevanta artiklar med andra benämningar vilket kan ses som en svaghet med studien. 

Vi bestämde oss för att enbart söka i databaserna PubMed och PsycINFO på grund av att 

dessa berör ämnet idrottsvetenskap där relevanta artiklar i andra databaser även här kan ha 

uteslutits. Vid dessa sökningarna märkte vi att många av forskarna av de artiklar vi sedan 

inkluderat i studien refererar till varandra. I och med detta kan samma perspektiv på vårt 

forskningsområde ha intagits av samtliga forskare vilket kan ses som en svaghet. Vid 

genomläsningen av artiklarna uppmärksammades två teorier, teorin om social jämförelse samt 

objektifieringsteorin, vi fann av intresse som därav valdes att involveras i studien. I och med 

inkluderandet av dessa kan andra perspektiv på vårt forskningsområde ha uteslutits vilket kan 

ses som en begränsning med studien. En begränsning gällande könsaspekter kan vara att 
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artiklarna antingen inkluderat enbart tjejer eller båda könen men ingen som enbart inkluderat 

killar. 	
	
Att forska om detta område kan ses som en styrka med studien eftersom vi har kunskaper om 

hur sociala medier fungerar. Vi har således en förförståelse gällande vilket hälsorelaterat 

material som florerar på sociala medier eftersom vi själva stöter på detta. Med hjälp av vår 

artikelmatris har vi även skapat en tydlig överblick över alla artiklars resultat vilket bidragit 

till att förväxling mellan dem har undvikits. Detta bör ha ökat kvaliteten på studiens resultat 

vilket är ytterligare en styrka. Fördelen med att ha genomfört en systematisk litteraturstudie 

på detta forskningsområde är att studien blir unik eftersom dessa tjugo valda artiklar ej 

sammanställts på detta sätt tidigare. Detta har genererat i ny kunskap inom området som även 

är av relevans för lärare i idrott och hälsa vilket kan ses som en styrka.  

	

5.3 Didaktisk diskussion och slutsats	

 

Hälsorelaterat material på sociala medier påverkar ungdomars syn på hälsa vilket därigenom 

blir av betydelse för lärare i idrott och hälsa att ta i beaktning eftersom undervisningen enligt 

Skolverket (2011) ska beröra hälsa i relation till kropp och livsstil. Utifrån att ungdomar dels 

är normupprätthållande producenter och dels är medvetna och påverkbara konsumenter av 

hälsa är det av vikt att idrottslärare är medvetna om dessa beteendemönster. Det kan 

följaktligen vara fördelaktigt att idrottslärare uppmärksammar eleverna om deras 

konsumtions- och produktionsmönster på sociala medier i syfte att skapa en medvetenhet hos 

dem gällande dessa. Eftersom ungdomar är mottagliga för yttre påverkan, inte minst av 

jämlikar är det således viktigt att i undervisningen lyfta att de både påverkas själva men även 

påverkar andra utifrån deras engagemang i hälsorelaterat material. Deras konsumtionsmönster 

kan bidra till att de själva utvecklar ohälsosamma beteenden och deras produktionsmönster 

kan generera att andra utvecklar ohälsosamma beteenden.  

 

Potentiella konsekvenser av engagemanget i hälsorelaterat material på sociala medier kan 

även vara att eleverna ser detta material som trovärdigt. I synnerhet om det är material skapat 

av jämlikar vilket således kan ses som mer sanningsenligt och ges mer respekt exempelvis 

gentemot det idrottsläraren framför i undervisningen. Eftersom undervisningen i idrott och 
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hälsa ska belysa olika kroppsideal och konsekvenser av dessa (Skolverket, 2011) är det därav 

väsentligt att klarlägga att en kropp som befinner sig utanför idealet kan vara en hälsosam 

sådan och att en kropp som befinner sig inom ramen för idealet även kan vara ohälsosam. Det 

blir således viktigt att medvetandegöra eleverna om att kroppsidealet som fitnesskulturen 

förespråkar befinner sig inom en snäv ram och att strävandet efter detta ideal kan medföra 

ohälsosamma beteenden och en begränsad syn på kropp och hälsa.  

 

Den manliga och den kvinnliga kroppen i fitnesskulturen på sociala medier framställs utifrån 

skilda föreställningar om hur kroppen för de olika könen bör se ut. Det är viktigt att 

uppmärksamma detta i undervisningen samt påvisa hur framställningen skiljer sig mellan 

könen gällande att kvinnokroppen i större omfattning sexualiseras, objektifieras och 

avpersonifieras i förhållande till den manliga kroppen i fitnesskulturen. Eftersom kursplanen i 

idrott och hälsa framför att undervisningen ska ”[…] medvetandegöra och motverka 

stereotypa föreställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt […]” (Skolverket, 

2011, s. 83) är det av vikt att belysa skillnaden mellan den kvinnliga och den manliga 

kroppens framställning inom fitnesskulturen och i samhället överlag samt söka motverka 

dessa föreställningar. Utifrån den paradox gällande det kvinnliga kroppsidealet som 

förespråkar både smalhet och tonade muskler i fitnesskulturen kan externa träningsmotiv 

skapas om detta ideal eftersträvas. Som lärare i idrott och hälsa blir det därav väsentligt att 

belysa vilka negativa konsekvenser externa motiv till träning kan medföra på hälsan samt att 

interna motiv förespråkas och att dess positiva konsekvenser betonas.  

 

Som lärare i idrott och hälsa bör vikt även läggas på att tillgodose eleverna med kunskap om 

hur ett kritiskt förhållningssätt som behjälpligt verktyg vid hanterandet av det hälsorelaterade 

materialet de möter på sociala medier kan användas. Oavsett om det är fitnessmodeller eller 

jämlikar eleverna blir exponerade för bör de ta till detta verktyg. Detta eftersom bilder på 

kroppar kan vara manipulerade på olika sätt, exempelvis genom viss posering, för att den ska 

framstå som mer attraktiv vilket sällan återspeglar kroppens egentliga framställning i 

verkligheten. Att förhålla sig kritiskt i mötet med hälsorelaterat material på sociala medier blir 

viktigt i syfte att undvika att en felaktig bild av vad hälsa är i relation till kropp och livsstil 

skapas. Vidare är det väsentligt att lärare i idrott och hälsa framhäver att hälsa inte bör 

reduceras till att syfta på kroppen och dess utseende utan att begreppet bör ses utifrån ett 

bredare perspektiv där även de psykiska och sociala aspekterna ingår. 
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Avslutningsvis kan sägas att ur ett idrottslärar- samt samhälleligt perspektiv är det av vikt att 

ungdomar blir medvetna om sina beteendemönster på sociala medier. Dels bör de förhålla sig 

kritiskt till det hälsorelaterade materialet som florerar där och dels skapa sig en förståelse för 

vad deras engagemang i relation till de cirkulerande normerna med dess fokus på ett attraktivt 

yttre kan få för medföljande konsekvenser. Studiens slutsats blir därigenom att sociala medier 

är ytterligare en arena där ungdomar engagerar sig i hälsorelaterat material som påverkar dem 

och deras syn på hälsa vilket blir av vikt för lärare i ämnet idrott och hälsa att ta hänsyn till i 

sin undervisning. 

	

5.3.1 Förslag till vidare forskning	

 

Att utifrån ett lärarperspektiv ta reda på vilka erfarenheter lärare i idrott och hälsa har samt 

hur de förhåller sig till elevers engagemang i hälsorelaterat material på sociala medier kan 

vidare forskning förslagsvis fokusera på. Upplevs detta engagemang som en problematik 

idrottslärare möter i undervisningen eller inte? Ytterligare ett förslag till vidare forskning 

skulle kunna vara i form av att undersöka hur exponering för och engagemang i 

fitnesskulturen på sociala medier påverkar människors hälsa i ett längre perspektiv. Detta 

skulle förslagsvis kunna genomföras i form av interventionsstudier.	
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Body Image, 23(2017), 114-

125. PsycINFO 

 
 
 

Burnette, B. C., Kwitowski, 

A. M., & Mazzeo, E. S. 

(2017) 

 

“I don’t need people to tell 

me I’m pretty on social 

media:” A qualitative study 

of social media and body 

image in early adolescent 

girls 
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7.2 Bilaga 2: Snöbollssökning  
 
Tidskriftens 

namn, vol. (nr), 

sidor  

Författare (årtal) Artikelns namn Funnen i artikel  

Discourse: 

Studies in the 

Cultural Politics 

of Education, 

34(3), 457-473 

Johnson, S., Gray, 

S., & Horrell, A. 

(2013) 

’I want to look like 

that’: healthism, the 

ideal body and 

physical education in 

a Scottish secondaty 

school 

’Strong is the new 

skinny’: navigating 

fitness hype among 

teenagers in northern 

Sweden 

Journal of Health 

Psychology, 

19(2), 230-241 

Liimakka, S. 

(2014) 

Healthy appearances 

- disorted body 

images? Young 

adults negotiating 

body motives 

’Strong is the new 

skinny’: navigating 

fitness hype among 

teenagers in northern 

Sweden 

Leisure Studies, 

35(6), 758-770 

Jong, T. S., & 

Drummond, N. M. 

(2016) 

Exploring online 

fitness culture and 

young females  

”Fitspiration” on social 

media: a content analysis 

of gendered images 

Computers in 

Human Behavior, 

45, 151-157 

Vaterlaus, M. J., 

Patten, V. E., 

Roche, C., & 

Young, A. J. 

(2014) 

#Gettinghealthy: the 

perceived influence 

of social media on 

young adult health 

behaviors 

“I aspire to look and feel 

healthy like the post 

convey”: engagement 

with fitness inspiration 

on social media and 

perceptions of its 

influence on health and 

wellbeing 

Body Image, 19, 

37-43 

Brown, Z., & 

Tiggemann, M. 

(2016) 

Attractive celebrity 

and peer images on 

Instagram: effect on 

women’s mood and 

body image. 

Consumption of health-

related content on social 

media among adolescent 

girls: mixed-methods 

pilot study 
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7.3 Bilaga 3: Artikelmatris  

 
Artikel Syfte Metod Resultat Bedömning 
A content analysis of 
thinspiration, 
fitspiration, and 
bonespiration 
imagery on social 
media (2017). 
Catherine Victora 
Talbot, Jeffrey 
Gavin, Tommy van 
Steen & Yvette 
Morey. 

Att undersöka 
särdragen i 
bonespiration i relation 
till thin- och 
fitspiration. Samt hur 
fitspiration skiljer sig 
från thin- och 
bonespiration. 

Design: Kvantitativ studie. 
 
Metod: Innehållsanalys av 
bilder på sociala medier. 
 
Population: 999 bilder. 
 
Urval: 734 bilder. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

Thin-och bonespiration innehöll mer 
smala, objektifierade kroppar till 
skillnad från fitspiration. Fitspiration 
innehöll mer muskulösa kroppar. 
Bonespiration innehöll mer 
utstickande benstruktur och innehöll 
mindre muskler i jämförelse med 
thinspiration. 

Relevant.  

Attractive celebrity 
and peer images on 
Instagram: Effect on 
women’s mood and 
body image. (2016). 
Zoe Brown & 
Marika Tiggemann. 

Att experimentellt 
undersöka vilken 
inverkan exponering för 
bilder på attraktiva 
kändisar och jämlikar 
har på kvinnors 
kroppsuppfattning. 

Design: Kvantitativ studie.  
 
Metod: Experiment. 
 
Population: Kvinnliga 
universitetsstudenter mellan 18-
30 år i Australien.   
 
Urval: 138 kvinnliga 
universitetsstudenter mellan 18-

Exponering för bilder på både 
kändisar och jämlikar visade sig ha 
ökad negativ effekt på kvinnors humör 
och kroppsuppfattning i relation till 
exponering för resebilder. Ingen 
signifikant skillnad visade sig finnas 
mellan bilder på kändisar och 
jämlikar. 

Relevant.  
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30 år på Flinders Universitet, i 
södra Australien. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

Consumption of 
Health-Related 
Content on Social 
Media Among 
Adolescent Girls: 
Mixed-Methods 
Pilot Study. (2019). 
Miriam P. Leary, 
Emily N. Clegg, 
Madison E. Santella, 
Pamela J. Murray, 
Julie S. Downs & 
Melissa D. Olfert.  

Att undersöka 
hälsobeteenden, 
attityder och 
användningen av 
sociala medier hos unga 
tjejer samt hos vuxna. 
Även hur 
hälsorelaterade inlägg 
på sociala medier 
upplevs av unga tjejer 
och vuxna.  

Design: Kvalitativ och 
kvantitativ studie. 
 
Metod: Enkät och 
fokusgruppsintervjuer.  
 
Population: Unga flickor som 
engagerar sig i hälsorelaterat 
material på sociala medier samt 
vuxna i form av föräldrar, lärare, 
tränare.  
 
Urval: 27 flickor mellan 12-18 
år svarade på enkät och ingick i 
fokusgruppsintervjuer. 
Föräldrar, lärare och 
sjukvårdsanställda (totalt 11 
stycken) svarade på enkät.  
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

Ungdomar använder främst sociala 
medier för att kommunicera med sina 
vänner. Dock medger de att de möter 
hälsorelaterat material på sociala 
medier även om de inte söker aktivt 
efter det. Ungdomar litar på det 
material som de möter om de anser 
den vara relevant och allmänt känd.  

Relevant.  

Exploring the 
relationships 

Att undersöka om det 
finns ett samband 

Design: Kvantitativ studie. 
 

Frekvent användning av Instagram 
visade sig ha en korrelation med 

Relevant.  
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between frequency 
of Instagram use, 
exposure to idealized 
images, and 
psychological well-
being in women. 
(2018). Mary 
Sherlock & Danielle 
L. Wagstaff. 
 

mellan användning av 
Instagram och psykisk 
ohälsa samt i vilken 
utsträckning denna 
relation samverkar med 
social jämförelse. 

Metod: Enkät och experiment. 
 
Population: Kvinnor som 
använder Instagram.  
 
Urval: 129 kvinnor mellan 18-
35 år. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

depressiva symptom, självkänsla, 
ångest över utseendet och 
kroppsuppfattningen. Även att detta 
växelverkar med social jämförelse. 
Deltagarnas självuppskattning av sitt 
utseende hade en signifikant sänkning 
vid exponering för skönhets- och 
fitnessbilder. Denna sänkning hade en 
korrelation med ångest, depressiva 
symtom, självkänsla och 
kroppsuppfattning. 

Exploring online 
fitness culture and 
young females. 
(2016). Stephanie T. 
Jong & Murray J. N. 
Drummond. 

Att undersöka budskap 
som fitnesskulturen på 
sociala medier 
förmedlar samt dess roll 
som källa av 
hälsorelaterad 
information. 

Design: Kvalitativ studie. 
 
Metod: Multimetod i form av 
etnografi online (netnografi) 
samt semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Population: Tjejer 18-24 år som 
söker efter hälsorelaterat 
material online och har oro kring 
sin kroppsuppfattning.  
 
Urval: Tjejer 18-24 år i 
Australien. 22 intervjuer. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

Sociala medier används som en 
plattform där information om hälsa 
och fitness samlas och är tänkt att 
generera i kunskap om det. De flesta 
konton visade träning som effektivt 
sätt gällande viktnedgång, 
kroppsförändring och associerar 
smalhet med hälsa. Alla deltagare såg 
fitnesskulturen online som ett effektivt 
sätt att söka efter hälsorelaterad 
information. Det finns en tydlig 
individualistisk diskurs i budskapen 
och ett stort fokus på utseende inom 
kulturen. Större kroppar skamliggörs 
genom för-och efterbilder. Kulturen 
marknadsförs genom likes och 
delningar av materialet. Vid 

Bra.  
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 exponering för fitnesskulturen online 
medföljde känslor i relation till att 
vilja träna, motivation eller att känna 
sig hungrig. Träning inom kulturen är 
främst motiverat av utseenderelaterade 
motiv snarare än hälsosamma och 
lustfyllda sådana. De ser idéer 
kulturen förespråkar som hälsa som 
sanningar. 

Fitspiration and 
thinspiration: a 
comparison across 
three social 
networkning sites. 
(2018). Angela S. 
Alberga, Samantha 
J. Withnell & Kristin 
M. von Ranson. 

Att analysera innehåll 
av fit- & 
thinspirationsinlägg på 
Instagram, Tumblr & 
Twitter. Samt 
undersöka likheter och 
skillnader mellan fit- 
och 
thinspirationinnehåll. 

Design: Kvantitativ och 
kvalitativ studie. 
 
Metod: Enkät med frågor som 
genererar kvantitativa och 
kvalitativa data som användare 
av fitspiration svarade på. Inlägg 
samlades in utifrån hashtags 
kvasi-slumpmässigt. 
Systematiskt värderades 
kvalitativa data (bilder, text & 
hashtags). 
 
Population: Användare från 16 
år som engagerar sig i 
fitspiration samt 
fitspirationmaterial på sociala 
medier.   
 

Fitspiration och thinspiration delar ett 
fokus på utseende, sexuellt lockande 
bilder och restriktivt ätande. 
Thinspiration förespråkade smalhet 
mer än fitspiration. Fitspiration 
innehöll mer skuld gällande 
kroppsform och vikt till skillnad från 
thinspiration. Muskler visades mer i 
fitspiration till skillnad från 
thinspiration. Fitspiration innehöll mer 
fysisk aktivitet och fler män. Beniga 
framhävanden och psykisk sjukdom 
presenterades bara i thinspiration, 
främst på Tumblr och Instagram. 
Positivitet kring kroppen hittades bara 
på Tumblr. 

Relevant.  
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Urval: 180 deltagare svarade på 
enkäten samt 360 inlägg 
granskades.  
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

Healthy appearances 
– distorted body 
images? Young 
adults negotiating 
body motives. 
(2014). Satu 
Liimakka.  

Att undersöka 
ungdomars syn på 
kroppsideal och 
utseende.  

Design: Kvalitativ studie.  
 
Metod: Fokusgruppintervjuer.  
 
Population: 
Universitetsstudenter.  
 
Urval: Ungdomar mellan 19-23 
år. 
 
Etisk godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

Ett hälsosamt yttre kan dölja en 
negativ kroppsuppfattning. Hälsa 
definieras genom motiv till fysisk 
aktivitet som anses de rätta (inre 
motiv). Dock fann ungdomarna att 
hälsa var svårt att skilja från utseendet.  

Relevant.  

Messengers and 
messages for tweets 
that used #thinspo 
and #fitspo hashtags 
in 2016. (2018). 
Jenine K. Harris, 
Alexis Duncan, Vera 
Men, Nora Shevick, 
Melissa J. Krauss & 

Att vilja skapa en bättre 
förståelse för Thinspo 
och Fitspo och vad de 
egentligen innehåller 
och förmedlar. 

Design: Kvantitativ studie.  
 
Metod: Innehållsanalys. 
Samlade in tweets under maj 
månad.  
 
Population: Tweets som 
inkluderade thinpso och fitspo 
under specifika dagar. 

Thinspo och fitspo innehöll olika 
budskap där fitspo handlade om 
träning, styrka, hälsosam kost och 
meditation. Thinspo innehöll budskap 
kring utrensning (göra sig av med 
gifter i kroppen), viktminskning, 
ätstörningar och strävan efter en viss 
kroppsform. Fitspoinlägg delades av 
både företag och privat personer 
medan thinspo främst delades av 

Relevant.  
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Patricia A. Cavazos-
Rehg. 
 

Sammanlagt insamlades 28 941 
tweets under 14 dagar.  
 
Urval: Av det insamlade 
materialet användes tweets 
slumpmässigt från sju olika 
dagar totalt under maj månad. 
Slumpmässigt urval av 100 
thinspo inlägg och 50 fitspo 
inlägg per dag som sedan 
genererade i 1035 tweets. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

privatpersoner. Fitspo var även mer 
populärt med fler likes och fler följare. 
Fitspo användes även av företag som 
delade ut produkter till användare som 
delade dessa via #fitspo. 

Objectifying fitness: 
a content and 
thematic analysis of 
#fitspiration images 
on social media. 
(2018).  Nova 
Deighton-Smith & 
Beth T. Bell. 
 

Att systematiskt 
undersöka bilder och 
texter inom #fitspiration 
inlägg på Instagram. 

Design: Kvantitativ studie.  
 
Metod: Innehållsanalys. 
Insamling av material på sociala 
medier med #fitspiration. 
Undersökte både bilder och 
budskap.   
 
Population: Hashtags i form av 
#fitspiration.  
 
Urval: 1000 senaste inläggen 
som involverade #fitspiration 
valdes ut, laddades ner och 

Det var vanligt förekommande att det 
är människor som främst var med i 
bilderna. Materialet innehöll smala 
och muskulösa kroppar, vilket 
motsvarar normen kring att va 
attraktiv. De som var med på bilder 
visade upp stora delar av sina kroppar 
och var främst lättklädda. Personerna 
var oftast utan tröja, visade upp 
överkroppen, armarna, benen, rumpan 
och ryggen i olika poser. 
Könsskillnader var befintligt gällande 
hur män och kvinnor avbildades, 
vilket överensstämmer med 

Relevant.  
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printades. Av dessa valdes 56 
inlägg bort eftersom det var 
videoklipp. Slutliga urvalet blev 
944 inlägg. Materialet kodades 
till fem olika teman där ett och 
samma inlägg kunde vara med i 
flera kategorier. 392 inlägg 
innehållandes budskap 
tematiserades i sex teman. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

stereotypen för vad som anses sexuellt 
för de olika könen. Män var oftast utan 
tröja, deras överkropp och armar blev 
således synliga. Kvinnor var främst 
med i helkroppsbilder med avslöjande 
kläder som framhävde benen och 
rumpan. Män visade sina ansikten i 
högre grad till skillnad från kvinnor. 
Enligt objektifieringsteorin anses 
bilder på kroppar utan huvud vara mer 
objektifierade. Således objektifieras 
kvinnor mer än män inom fitspiration.  

Predictors 
of ”liking” three 
types of health and 
fitness-related 
content on social 
media: A cross-
sectional study. 
(2015). Elise R. 
Carrotte, Alyce M. 
Vella & Megan SC. 
Lim.  
 

Att undersöka tre olika 
former av 
hälsorelaterade inlägg 
på sociala medier 
(träning, viktminskning 
och diet) och undersöka 
hur dessa påverkar unga 
tjejer. 

Design: Kvantitativ studie.  
 
Metod: Tvärsnittsstudie. Online 
enkät med 112 frågor.  
 
Population: Folk i Australien 
mellan 15-29 år som 
rekryterades från en annan 
undersökning.   
 
Urval: 1001 deltagare som 
genomförde 
enkätundersökningen. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

Det var vanligt förekommande att 
deltagarna följde och gillade konton 
som inkluderade hälso- och 
träningsrelaterade inlägg, vanligast 
fitspiration. Innehållet var mest riktat 
mot kvinnor. Unga tjejer påverkades 
mest negativt av materialet. Unga 
tjejer söker sig till träningsmodeller 
som förebilder. Svårt att skilja på vilka 
inlägg som är skadliga eller 
motiverande. Dessa inlägg har många 
följare, likes och kommentarer vilket 
innebär att användare är positivt 
inställda till dessa och att innehållet är 
accepterat. 

Relevant. 
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Skinny is not 
enough: A content 
analysis of 
fitspiration on 
Pinterest. (2017). 
Courtney C. 
Simpson & Suzanne 
E. Mazzeo. 

Att undersöka frågorna: 
Vilka 
kroppsuppfattningsstan
dards värderar och 
marknadsför 
fitspiration? Vilka 
beteenden i syfte att 
uppnå kroppsidealen är 
uppmuntrade? Vilka 
förväntade utfall 
förmedlas? Vilka 
karaktärsdrag (etnicitet, 
kroppsform, ålder 
exempelvis) är 
framställda hos 
modellerna? Hur 
engagerar sig 
användarna i 
fitspiration på 
Pinterest? 

Design: Kvantitativ studie.  
 
Metod: Innehållsanalys. De 
använde tre 
nyckelord: ”fitspiration”, ”fitspo
ration” & ”fitspo” för att hitta 
bilder på Pinterest som sedan 
kodades.  
 
Population: Fitspirationmaterial 
i form 
av ”fitspiration”, ”fitsporation” 
och ”fitspo” samlades in på 
Pinterest.  
 
Urval: 1050 inlägg på Pinterest. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Reliabilitet 
framgår.  

Majoriteten av fitspirationinnehållet 
förespråkade vikthantering och 
beteenden som ett sätt att bli smal, fit, 
sexig och vacker. Det är främst 
utseenderelaterade träningsmotiv. Det 
är främst unga kvinnor som ser 
utseenderelaterade media. De flesta 
bilderna innehöll atletiskt byggda 
kvinnor. Engagemanget i fitspiration 
på Pinterest var påtagligt.  

Relevant.  

Young people and 
their engagement 
with health-related 
social media: new 
perspectives. (2018). 
Victoria A. 
Goodyear, Kathleen 

Hur unga förhåller sig 
till hälsorelaterade 
inlägg på sociala 
medier samt hur de 
agerar inom 
plattformen. 

Design: Kvalitativ och 
kvantitativ studie.  
 
Metod: Tre olika faser. 
Deltagande klassrumsaktiviteter, 
intervjuer och onlineenkät.  
 

Unga söker sig till sociala medier för 
att införskaffa sig kunskap om hälsa.  
Unga finner sociala medier som enbart 
något positivt. Det som har många 
likes är detsamma som bra/hälsosamt. 
Unga påverkades negativt av 
grupptryck och likes. Inlägg som 

Bra.  
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M. Armour & 
Hannah Wood.  
 

Population: Unga människor 
mellan 13-18 år i Storbritannien.  
 
Urval: 1296 unga från 10 olika 
skolor i Storbritannien. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

jämlikar delade påverkade unga 
negativt i hög grad. 

Young people’s 
experiences of 
viewing the 
fitspiration social 
media trend: 
qualitative study. 
(2018). Stephanie 
Easton, Katherine 
Morton, Zara Tappy, 
Daniella Francis & 
Laura Dennison.  

Att undersöka hur unga 
människor förhåller sig 
till fitspiration på 
sociala medier. Samt 
hur och varför 
ungdomar engagerar sig 
i trenden och hur deras 
upplevelser är av 
trenden.  

Design: Kvalitativ studie. 
 
Metod: Fokusgrupps- och 
individuella intervjuer. 
 
Population: Unga människor 
som engagerar sig i fitspiration.  
 
Urval: 14 tjejer och 6 killar 
mellan 18-25 år. 
 
Etisk godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

Att engagerar sig inom fitspritation 
kan bidra med kunskap och motivation 
till att utöva fysisk aktivitet. Dock 
finns negativa konsekvenser som 
består av irritation och frustration. 
Fitspirationinnehåll kan bidra med 
positiva och negativa upplevelser som 
kan påverka hälsan.   

Relevant. 

”Exercise to be fit, 
not skinny”: The 
effect of fitspiration 
imagery on women’s 
body image. (2015) 
Marika Tiggemann 
& Mia Zaccardo.  

Att undersöka effekten 
på kvinnors 
kroppsuppfattning 
genom att bli exponerad 
för fitspirationbilder. 
Detta utifrån ramverket 
av social jämförelse. 

Design: Experimentell design.  
 
Metod: Innehållsanalys. 
Delatagarna exponerades för 
fitspirationbilder. Bilderna 
rankades genom en femskalig 
Likertskala. Mätte användandet 

Att bli exponerad för dessa bilder 
resulterade i större kroppsmissnöje 
och ett sämre tillstånd av självkänslan. 
Jämförelsen av utseende sker med 
andra. Man jämförde sig med 
vardagliga kvinnor eller jämlikar. 
Fitspiration visade sig även ha positiv 

Relevant.  
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Forskarna förutsatte att 
det skulle ha en negativ 
inverkan på 
kroppsuppfattningen. 

av sociala nätverkssidor genom 
en sjuskalig Likertskala VAS 
användes vid mätning av 
sinnesstämning och 
kroppsmissnöje före och efter 
exponering för bilderna. SSES 
mätte självkänslan. En sjuskalig 
Likertskala mätte även hur 
inspirerade deltagarna var av 
bilderna. En likadan skala 
användes vid att mäta vad de 
tyckte om sitt utseende efter att 
ha sett bilderna. PACS mätte 
jämförelsen med andra.  
 
Population: Kvinnliga 
universitetsstudenter.  
 
Urval: 130 studerande kvinnor 
mellan 17-30 år på ett universitet 
i Australien. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Framgår 
dock ej i studien.  

effekt genom att vara inspirerande till 
fitness och att äta hälsosamt.  

”Fitspiration” on 
social media: a 
content analysis of 
gendered images. 

Att beskriva och 
identifiera kännetecken 
i innehåll av fitspiration 
på sociala medier och 

Design: Kvantitativ studie.  
 
Metod: Innehållsanalys av 
inlägg med hashtagen #fitspo på 

Enligt hypotesen var de flesta inläggen 
på Instagram & Tumblr. Majoriteten 
var på kvinnor, främst med smalt eller 
atletiskt ideal, även väldigt muskulösa 

Relevant.  
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(2017). Elise Rose 
Carrotte, Ivanka 
Prichard & Megan 
Su Cheng Lim.  

om detta skiljer sig 
mellan könen. 

Instagram, Facebook, Twitter & 
Tubmlr. De tog screenshots av 
materialet och kodade det.  
 
Population: Hälsorelaterat 
material med hashtagen #fitspo. 
476 inlägg samlades totalt.  
 
Urval: 415 inlägg kodades. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Framgår 
dock ej i studien.  

kvinnor. Bilderna på kvinnor 
objektifierades och sexualiserades mer 
genom att visa hela kroppen eller vissa 
kroppsdelar såsom mage och rumpa. 
Bara hälften av bilderna var på 
ansiktet. Männens ansikten var mer 
frekvent med på bilderna, de var 
väldigt muskulösa, magen 
fokuserades. Det var lite om smalhet 
och viktnedgång gällande män. Män 
tillgår mer sällan fitspirationsinnehåll 
än kvinnor. Bara hälften av inläggen 
innehöll aktiv träning. En stor del av 
inläggen fokuserade på kroppar ofta 
poserande på ett sexuellt sätt. 

”I aspire to look and 
feel healthy like the 
posts convey”: 
engagement with 
fitness inspiration on 
social media and 
perceptions of its 
influence on health 
and wellbeing. 
(2018). Michelle 
Raggatt, Cassandra 
J.C. Wright, Elise 
Carrotte, Rebecca 

Att beskriva den form 
av fitspirationinnehåll 
som användare väljer 
att tillgå och vad de gör 
med detta material. 
Även att undersöka 
ätstörningar, 
träningsbeteenden och 
psykiska problem hos 
de som har tillgång till 
fitspiration samt förstå 
den upplevda inverkan 

Design: Kvantitativ (stängda 
svar) och kvalitativ (öppna svar) 
studie. 
 
Metod: Tvärsnittsstudie. 
Onlinenekät De mätte 
deltagarnas psykiska ohälsa med 
K10 (Kessler 10 psycological 
distress scale), ätstörningar med 
EAT-26 och träningsbeteenden 
med (EAI). En deskriptiv 
statistisk analys gjordes för att få 

Deltagare tillgick vanligtvis 
fitspirationinlägg. Majoriteten av 
deltagarna tittade på och gillade 
innehåll passivt men bidrog inte aktivt 
med eget material. Majoriteten av 
deltagarna rapporterade positiva 
fördelar med fitspiration såsom 
motivation, hälsosamt matintag, 
träningstips och att vara delaktig i en 
gemenskap online. Minoriteten av 
deltagarna upplevde negativ inverkan, 
oftast relaterat till att känna sig 
otillräcklig och att misslyckas med att 
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Jenkinson, Kate 
Mulgrew, Ivanka 
Prichard & Megan S. 
C. Lim. 

fitspiration har på hälsa 
och välmående. 

kvantitativa data. Öppna frågor 
analyserades genom kodning.  
 
Population: Människor som har 
tillgång till fitspirationmaterial 
från 16 år i Australien.  
 
Urval: 180 deltagare.  
 
Etiskt godkänd: Ja. Framgår 
dock ej i studien. 

uppnå sina mål. Deltagare som 
rapporterade fördelar verkade dock 
inte inse att de smält samman deras 
utseendeideal och optimal hälsa. 
Innehåll som skapats av vardagliga 
personer var populärt eftersom det var 
mer relaterbart och trovärdigt till 
skillnad från kändisar. Vissa deltagare 
visade upp kritisk medvetenhet genom 
att välja ut mer ”realistiska” förebilder 
och att mål mellan individer kan skilja 
sig. 

“I don’t need people 
to tell me I’m pretty 
on social media”: A 
qualitative study of 
social media and 
body image in early 
adolescent girls. 
(2017). Blair C. 
Burnette, Melissa A. 
Kwitowski & 
Suzanne E. Mazzeo.  

Att undersöka unga 
flickors engagemang på 
sociala medier och 
deras uppfattningar om 
dess påverkan på deras 
kroppsuppfattning.  

Design: Kvalitativ studie.  
 
Metod: Semi-strukturerade 
intervjuer.  
 
Population: Privatskola för 
flickor.  
 
Urval: Sex fokusgrupper med 
flickor mellan 12-14 år.  
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

Användningen av sociala medier var 
hög hos flickorna. Flickorna tenderade 
att ha oro för det egna utseendet och 
jämförde sig med sina jämlikar. 
Flickorna visade ett kritiskt 
förhållningssätt mot media och belyste 
negativa aspekter av sociala medier.  

Relevant.  

‘I want to look like 
that´: healthism, the 
ideal body and 

Att undersöka hur 
diskurser av hälsa och 
kroppsideal 

Design: Kvalitativ studie  
 

Eleverna uppvisade en tro på 
de ”sanningar” om vad hälsa är samt 
kroppsideal som är eftersträvansvärda. 
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physical education in 
a Scottish secondary 
school. (2013). 
Sarah Johnson, 
Shirley Gray & 
Andrew Horrell. 

(re)produceras, används 
och mottas/motsätts av 
elever och idrottslärare. 

Metod: Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Population: Elever, 16 år, på en 
högstadieskola i sydöstra 
Skottland. 15 stycken ställde upp 
frivilligt. 
 
Urval: Sex elever och tre 
idrottslärare. 
 
Etisk godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

I skapandet av deras identitet använde 
de dessa sanningar olika beroende på 
deras kunskap och maktposition. De 
såg hälsa som ett individuellt ansvar 
till att uppnå en viss estetisk, 
funktionell och könsspecifik 
kroppsform genom träning och 
kosthållning. Flera elever motsatte sig 
dessa sanningar men vilket skapade en 
inre spänning mellan att gå mot den 
allmänna konstruktionen av hälsa och 
kropp eller att anta en attityd i syfte att 
försöka få mer makt och status. 

‘Strong is the new 
skinny’: navigating 
fitness hype among 
teenagers in northern 
Sweden (2019) 
Emelie Wiklund, 
Emma Jonsson, 
Anna-Britt Coe & 
Maria Wiklund. 

Att undersöka hur unga 
tar till sig och använder 
sig av fysisk aktivitet, 
nutrition och 
kroppsideal i dagens 
svenska samhälle. Detta 
i relation till deras 
sociala kontakter i 
skolan, till sina jämlikar 
samt på sociala medier. 

Design: Kvalitativ studie.  
 
Metod: Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Population: Elever 16-19 år på 
en gymnasieskola på olika 
program och med olika nivåer av 
fysisk aktivitet i norra Sverige.  
 
Urval: Slumpmässigt urval av 
10 elever 16-18 år. 
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår. 

Unga människor uppfattar att det råder 
ett alltför stort fokus på hälsa och 
fysisk aktivitet i det moderna 
samhället. Eleverna beskriver 
en ”fitnesshype” som råder med 
ohälsosamma ideal kring kropp och 
fysisk aktivitet och uppfattar den som 
problematisk. Sociala medier ses som 
en aktör av denna norm samt en plats 
för social bekräftelse och värdering. 
En del kände inte att det påverkade 
dem men medgav att det influerade 
deras liv.  
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#Gettinghealthy: The 
perceived influence 
of social media on 
young adult health 
behaviors. (2014). 
Mitchell J. 
Vaterlaus, Emily V. 
Patten, Cesia Roche 
& Jimmy A. Young.  

Att undersöka unga 
vuxnas uppfattningar av 
sociala medier, 
nutrition och fysisk 
aktivitet. De vill 
undersöka hur unga 
vuxna förhåller sig till 
dessa fenomen.  

Design: Kvalitativ studie.  
 
Metod: Enkät och 
fokusgruppsintervjuer.  
 
Population: Unga vuxna på 
universitet som äger en 
smartphone. 
 
Urval: 34 universitetsstudenter 
mellan 18-25 år.  
 
Etiskt godkänd: Ja. Etik 
framgår.  

Unga vuxna ser sociala medier som 
något positivt eftersom bilder på mat 
inspirerar dem till att upptäcka nya 
hälsosamma maträtter. Unga vuxna 
medger att de bidrar med 
hälsorelaterat material på sociala 
medier och att materialet både kan 
vara inspirerande och ha en negativ 
påverkan.   

Relevant.  
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