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Abstract  
 
Sociala medier har stor betydelse i ungdomars liv och det gör att ungdomar också exponeras 

för mängder av olika budskap kring kroppsideal. Ungdomar påverkas olika, av de ideal de möter 

och det medför att ungdomar blir en utsatt grupp. Skolan är en plats där ungdomar spenderar 

en stor del av sin tid och skolan blir därmed en arena för lärare att arbeta förebyggande, bland 

annat genom att belysa ett kritiskt förhållningssätt. Forskningsöversiktens syfte var att 

identifiera vilka budskap kring kroppsideal, ungdomar mellan 10–20 år möter på sociala medier 

och vilka konsekvenser ungdomar får. Dessutom behandlade syftet olika metoder på hur lärare 

kan arbeta förebyggande. Detta har gjorts genom en systematisk forskningsöversikt där 

databasen ProQuest har använts och där 9 relevanta artiklar bearbetades och sammanställdes 

till studiens syfte och frågeställningar. I kontakt med sociala medier exponerades ungdomar för 

tunnhet och muskulösa kroppsideal men även budskap kring kost och träning. Budskapen 

påverkade ungdomarnas psykiska hälsa, identitetsutveckling, objektifiering och en ökad social 

jämförelse. Lärare och föräldrars betydelse visade sig vara av stor vikt för ungdomars utvecklig 

för ett kritiskt förhållningssätt. Det påvisades praktiska exempel på hur lärare kunde arbeta med 

kritiskt förhållningssätt i undervisningen, bland annat genom att utveckla lärarens 

mediakunskap och tillämpa projektet digital bodies i undervisningen. 



 

 

 

Förord 
Först och främst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och genomförandet av uppsatsen. 

Vi gick in i skrivandet med ett gemensamt intresse för ungdomar och deras användning av 

sociala medier utan att känna varandra sedan tidigare. Det har varit lärorikt och givande att 

arbeta ihop, vi har stött på utmaningar och oenigheter men vi kunde trots det rå båten i hamn, 

med uthållighet och sena nätter av arbete. Forskningsöversiktens problemområde är något som 

vi upplever kommer att ge goda kunskaper och till god användning inför framtida läraryrke. Vi 

vill rikta ett stort tack till vår handledare Hillevi Prell för ett gott samarbete, värdefull feedback 

samt stöd i uppsatsskrivandet. Päivi Palojoki vill vi även tacka för en sista feedback på struktur 

och layout som varit till stor hjälp i vår uppsats. Vi vill även tacka våra familjer och vänner för 

stöttning och tålamod. Det hade inte varit möjligt att genomföra denna uppsats utan er. 
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 Inledning 

Dagens ungdomar växer upp med internet som en självklar del av sin vardag (Frisén, 2016). 

Användningen av sociala medier har ökat de senaste åren, ungefär 98 – 100% av alla ungdomar 

i Sverige mellan 13–18 år spenderar minst ca 3h/ dagligen på internet (Statens medieråd, 2021). 

Vilket leder till att ungdomar exponeras till olika budskap och reklam dagligen på sociala 

plattformar. Många media plattformar använder sig av att sälja produkter som riktar sig till 

tonåringar om ett specifikt kroppsideal vilket påverkar ungdomars ängslan och oro över att 

utseendet inte duger (Frisén, 2006). I takt med den ökade användningen av sociala medier finns 

det ett behov för ungdomar att utveckla kunskaper om media literacy, det vill säga vikten av att 

bibehålla ett källkritiskt förhållningssätt i relation till olika budskap och reklam på nätet. I en 

tidigare undersökning av Nygren (2019) visar att ungdomar har en bristande kunskap om vad 

det innebär att förhålla sig källkritisk till olika budskap som finns på sociala medier. En oroande 

aspekt är att en del unga beskriver sociala medier som en källa till information (Harrison och 

Hefners, 2014). Det är problematiskt eftersom det påverkar ungdomarna negativt, eftersom 

förmågan att kunna använda digitala medier för problemlösning, samt använda kritiskt 

tänkande och ståndpunkter inte grundar sig på kunskaper (Skolverket, 2011). 

 

Det valda problemområdet i forskningsöversikten berör bland annat vilka effekter budskap 

kring kroppsideal ger på ungas psykiska välmående och självbild. En tidigare undersökning 

visar 54% ökning av ångest och oro, varav 13 % bedömdes som svår psykisk ohälsa bland 

ungdomar mellan 16–29 år (Folkhälsomyndigheten, 2020). En orsak till detta kan bero på en 

ökad användning av sociala medier. Eftersom ungdomar är en utsatt grupp krävs det att 

kunskapsluckan fylls med forskning om kritiskt förhållningssätt samt hur lärare kan arbeta 

förebyggande i undervisningen. Ungdomar i dagens samhälle tenderar att idealisera influensers 

och elitidrottare på sociala medier som till viss del kan normalisera budskap om ohälsosamma 

kroppsideal (Best, Taylor & Manktelow, 2015). 

 

Forskningsöversikten behandlar även vikten av att öka pedagogers kunskap om sociala medier 

och hur ungdomar blir påverkade av de budskap kring kroppsideal de möter på sociala medier. 

Kritiskt förhållningssätt bör lyftas fram i undervisningen för att öka elevernas förmåga att 

utvärdera samt förstå information som läggs ut på samtliga medier, som ungdomarna är aktiva 

på. Det är genom undervisning som medieinnehåll kan analysera samt synliggöra vem 

respektive vilka som står bakom ett visst budskap och information på nätet (Sramova, 2014). 

 

Det finns skillnad mellan pojkar och flickors internetanvändning där pojkar tenderar att spela 

onlinespel och se på olika klipp, medan flickor tenderar att spendera mer tid på att lägga upp 

bilder på sig själva och videos på olika sociala plattformar som Instagram, Snapchat och Tiktok 

(Statens medieråd, 2021). Den ökande användningen av sociala medier bidrar till en viss 

utseendekultur hos ungdomarna. Utseendekulturen kopplas mycket till begreppet kroppsideal 

som handlar om en kultur och norm som många ungdomar försöker leva upp till (Hwang & 

Nilsson 2019). Det är oftast ideal som är svåra att leva upp till eftersom idealen inte är lämpade 

för en kropp som inte vuxit färdigt. Pojkar anses vara män när de får en muskulös kropp medan 
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tjejer förväntas vara tunna (Hwang & Nilsson 2019). Utseendekulturen leder också till olika 

konsekvenser bland ungdomar, exempelvis psykisk ohälsa, negativ kroppsuppfattning och en 

känsla av otillräcklighet (Hwang & Nilsson 2019). 

  

Skolan är en arena där ungdomar spenderar en stor del av sin tid och utgör en viktig roll för 

ungdomars liv. I ämnet hem – och konsumentkunskap står det i centrala innehållet om att elever 

ska utveckla förmågan att kunna motivera om hur reklam och media påverkar individers och 

gruppers konsumtionsvanor (Skolverket, 2011). De attityder och normer kring kroppsideal som 

förekommer på sociala medier som ungdomar möts av, är av stor vikt att lärare får kunskap om. 

Det utgör i en del av det förebyggande arbetet inte minst i ämnet hem-och konsumentkunskap. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med forskningsöversikten är att identifiera vilka konsekvenser ungdomar mellan 10–20 

år får av budskap på sociala medier kring kroppsideal och hur lärare kan arbeta förebyggande 

i undervisningen. 

 

1.2 Frågeställningar  

1. Vilka budskap kring kroppsideal möter ungdomarna på sociala medier? 

2. Hur påverkas ungdomar av de budskap de kommer i kontakt med på sociala medier 

kring kroppsideal? 

3. Hur kan lärare arbeta med budskap på sociala medier kring kroppsideal med elever i 

undervisningen? 

 

 

 Bakgrund 

I bakgrunden kommer relevanta aspekter för ämnet att behandlas samt centrala begrepp att 

förklaras. Fokus ligger på: sociala medier, ungdomar, kroppsuppfattning, psykisk hälsa och 

avslutas med undervisningens betydelse för ämnet. 

 

2.1 Sociala medier   

Sociala medier är olika kommunikationsplattformar som används av de flesta människor i 

världen, där individer kommunicerar direkt med varandra genom bild, text och ljud 

(Nationalencyklopedin, 2022). Massmedia syftar till att producera och sprida information 

genom en professionell organisation som radio och tv, medan sociala medier är en plats för att 

kommunicera med andra människor. Idag använder även massmedia sociala plattformar för att 

nå ut sin information till fler människor. Ungdomar idag använder sällan de traditionella 

massmediakanalerna och vänder sig istället till sociala medier. De populäraste 

medieplattformar bland ungdomar mellan 9–14 år i Sverige är Instagram och Snapchat 

(Mediebarometern, 2019), se tabell 1. Något som även forskningsöversikten kan konstatera att 

ungdomar använder sig främst av Instagram respektive Snapchat. De olika plattformarna har 

olika kulturella aspekter där Instagram är en plattform som företag, ungdomar och influencers 
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lägger upp bilder samt video till sina följare för kommentarer och likes, medan Snapchat har ett 

fokus på att kommunicera snabbt med rörlig bild som försvinner direkt efter personen mottagit 

bilden eller videon.  

 

 

Tabell 1. Mediebarometern 2019 (Nordicom, Göteborgs universitet). 

 
 

Användningen av sociala medier bland unga har ökat markant de senaste åren där 95% använder 

sociala medier vilket påverkar ungdomarna på olika sätt (Statens medieråd, 2021). Det går att 

konstatera att ungdomar spenderar mycket av sin tid online och att det fortsätter öka. Dessutom 

visar att åldern på de som använder internet sjunker. I takt med ökningen och användningen av 

sociala medier är det av stor vikt att ungdomar lär sig källkritik på grund av den överflöd av 

information och budskap som de dagligen exponeras av (Skolverket 2021). I tidigare studie 

gjorts av Nordicom (2019b) samt Dalquist och Wadbring (2017) visar att ungdomar i Sverige 

har kunskapsbrist när det gäller att skilja på vad som är reklam och falsk nyhet men också att 

identifiera reklamens centrala budskap. Vidare behandlas flickors användning av sociala medier 

som högre än pojkars, där flickor spenderar ca 3h/dagligen mer än pojkar, detta på grund av att 

pojkar tenderar att lägga mer tid på spel än visuella medier (Statens medieråd, 2021). 

 

Samtliga sociala medier som används av ungdomar används även till marknadsföring av många  

företag. Företag använder sig av Influencer marketing som har blivit en stor del av att nå ut till 

ungdomar och konsumenter. Detta beskrivs vara ett effektivt sätt eftersom individen oftast har 

en nära relation till influencers (Dalquist och Wadbring, 2017). Många företag riktar sina 

produkter till just ungdomar för att de är en attraktiv målgrupp. Marknadsföringen sker i form 

av dold reklam och dyker även upp i flödet på sociala medier utan att vilja det (Dalquist och 

Wadbring, 2017). Det påverkar ungdomar på olika sätt, exempelvis påverkas ungas 

konsumtionsvanor och psykiska hälsa vilket innebär att ungdomar blir en utsatt grupp särskilt 

på sociala plattformar. 

 

I samband med internetanvändningen beskrivs i tidigare undersökning av Dalquist och 

Wadbring (2017) hur marknadsföring sker på sociala medier. Bland annat genom banners och 

annonser som visas upp i sökningar, det vill säga sökordsmarknadsföring. Denna typ av 

marknadsföring beskrivs av Dalquist och Wadbring (2017) som tydlig och öppen till skillnad 

från dold marknadsföring som existerar i bloggar, Youtube och onlinespel. Eftersom företag 

betalar för dold marknadsföring försvårar det för ungdomar att identifiera reklam och budskap.  
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Retuschering, bildredigering och fotomanipulation används som syfte att förändra delar av 

bilder som läggs ut på visuella medier. Exempel på retuscherade bilder som ungdomar 

exponeras av är foto på modeller där bilder redigeras och manipuleras för att omgivningen ska 

tolka modellen smalare än vad individen i själva verket är. En annan anledning till att bilder på 

sociala medier retuscheras handlar om att stärka bildernas attraktionskraft för publiken 

(Harrison & Hefners, 2014). 

 

 

2.2 Ungdomar och identitet  

2.2.1 Ungdomar och kroppsuppfattning  

Enligt barn-och ungdomspsykiatrin (BUP, 2020) beskriver begreppet identitet människans 

strävan efter att vara en egen individ med egna uppfattningar, egenskaper respektive 

värderingar som kan påverka personens identitet. Genom människans identitetsutveckling 

uppstår frågeställningar som individen kan brottas med hela livet, exempelvis vem är jag? Vad 

är det som gör mig till en unik människa? Ett sätt för människan att forma sin identitet är i 

förhållande till sin omgivning, det vill säga i relation till andra människor, vilka intryck det ger 

samt de erfarenheter individen besitter. Människans förhållande till sin omvärld är ett sätt för 

personen att observera sig själv i relation till det som individen upplever (BUP, 2020).  

 

Ungdomar utvecklar medvetenhet om sig själv, uttrycker ställningstagande samt strävar efter 

att få ihop olika bilder av sig själv till en personlig identitet (Hwang och Nilsson, 2019). 

Identitetsutvecklingens två väsentliga perspektiv är utforskande och ställningstagande. Enligt 

Marcia (2006) är ungdomar i behov av utforskning, det sker genom nya identitetsroller och 

samtidigt som ungdomar uttrycker ställningstagande, exempelvis i frågan om vad individen vill 

arbeta med i framtiden. 

 

Ungdomsperioden beskrivs som ett stadium i livet där unga utforskar sin sexualitet, identitet, 

självbild samt synen på den egna kroppen i möte med olika kroppsideal (Hwang och Frisén, 

2020). Samtidigt som ungdomstiden kännetecknar utforskande av jaget ställs en rad krav från 

samhället på ungdomar att uppfylla sociala förväntningar såväl som att forma grunderna för ett 

självständigt liv. För att kunna skapa tydlig uppfattning samt helhetsbild av ungdomars väg in 

i livet och deras identitetsutveckling, behandlas teoretiska processer (Hwang & Frisén, 2020). 

En sådan process är den dynamiska utvecklingen som utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv, för att förstå unga människors inre värld och hur det formas. Det är i interaktionen 

med jämnåriga som identiteten formas samt utvecklas enligt socialkonstruktionistiska 

perspektivet. Jämnårigas positiva respektive negativa relation till varandra beskrivs som en 

väsentlig aspekt i ungas identitetsutveckling. Det är exempelvis inom kamratkretsen där 

personen kan tilldelas en roll som inte stämmer överens med individens egen självbild vilket 

påverkar den egna självuppfattningen negativt (BUP, 2020). 

 

Ytterligare aspekt som behandlas är ungdomars kroppsmissnöje och dess påverkan på 

identitetsutvecklingen. För att beskriva detta utgår författarna Hwang och Frisén (2020) från en 
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sociokulturell förklaringsmodell, det vill säga tredelade påverkansmodellen (tripartite 

influence model). Modellen har som syfte att förstå hur kroppsmissnöje uppkommer och varför 

graden av missnöje skiljer sig åt mellan olika människor (Hwang & Frisén, 2020). 

 

  
Figur 1. Tripartite influence model (Hwang & Frisen, 2020 s. 160) 

 

Modellen undersöker tre förmedlare av normer samt värderingar, i anslutning till kropp och 

utseende. Dessa tre förmedlare beskrivs vara socialisationsagenter och innefattar media, familj 

och jämnåriga. Bland ungdomar identifieras dessa tre förmedlare som något de medvetet tar in, 

vilka förväntningar som förekommer på deras kroppar och vilka beteenden som anses vara 

acceptabla. Vilket i förlängning påverkar pojkars respektive flickors identitetsutveckling 

(Hwang & Frisén, 2020). Hur kroppsuppfattningen utvecklas förklaras vidare i modellen, det 

vill säga genom internalisering samt social jämförelse som påvisas i den tredelade 

påverkansmodellen. Internalisering beskriver hur ungdomar anammar kroppsideal som finns på 

sociala medier, omgivning och jämnåriga. Social jämförelse är något som utnyttjas i reklam, 

främst genom att uppmana ungdomar att köpa produkter som reklamen marknadsför, för att 

minska skillnaden mellan individens utseende och utseendet som visas i reklamen (Frisén m.fl., 

2014).  

 

 

2.2.2 Identitet och könsroller 

Könsroller och normer beskrivs som något ungdomar kommer i kontakt med i tidigt barndomsår 

och som påverkar hur individen uppfattar sig själv och kamratkretsen på sociala medier (Hwang 

& Frisén, 2020). Eftersom ungdomar utforskar och utformar sin identitet, är samhället präglat 

av olika perspektiv på kön där flickor respektive pojkar beskrivs som två skilda kategorier. 

Genom de två skilda kategorierna medför förväntningar från omgivningen som mestadels 

innebär att flickor förväntas vara feminina medan pojkar förväntas följa maskulina normer. Kön 

är något som identifieras och tilldelas redan vid födseln, medan synen på identitet och 

könsskillnader är något som existerar i samhället (Hwang & Frisén (2020). Könsskillnader 

beror delvis på samhällets krav på flickor och pojkar. Dessa krav är en beskrivning av de 
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könsnormer som existerar exempelvis på sociala medier, arbetsplatser och inom populärkultur. 

Både könsrollsnormer respektive sociala regler som syftar till att beskriva vad som anses vara 

kvinnligt samt manligt beteende, har inverkan på ungdomars identitetsutveckling eftersom det 

påverkar hur människor som identifierar sig som tjejer inklusive killar bör eller inte bör bete 

sig (Hwang & Frisén, 2020).  

 

Att vara smal, spendera tid på sitt utseende samt vara muskulös är några av de könsrollsnormer 

framtagna i en amerikansk kontext som syftar till att representera övergripande normer, för hur 

flickor respektive pojkar bör se ut och vara för att identifieras som tillräcklig manlig eller 

kvinnlig (Hwang & Frisén (2020). Ytterligare aspekt som behandlas är hur det i ungdomsåren 

formas en intensifiering av könsrollerna som bland annat grundar sig i grupptryck och 

förväntningar från omgivningen och samhället. 

 

Samtliga litteraturer i forskningsöversikten om kön och identitet presenterar kön med indelning 

av binär könsmodell, där manligt/pojke kontra kvinnligt/flicka identifieras som normen. Denna 

form av normalisering av det binära perspektivet på kön speglas i nutida reklam och budskap 

kring kroppsideal på sociala medier. Det förekommer en viss kunskapslucka vad gäller icke-

binära eftersom uppmärksamheten i stället riktas på tvåkönsmodellen. Det medför en 

exkludering för somliga ungdomar som varken identifierar eller kan relatera till 

tvåkönsmodellen. Enligt undersökning från myndigheten för ungdoms- och civilfrågor (MUCF, 

2016) beskriver många elever vikten av att inkludera icke-binära inom samtliga skolfrågor som 

berör ungdomar och undervisning. Bland annat uttrycker personer från undersökningen lärarens 

ansvar att skapa tryggt klassrumsklimat utan att betunga normbrytande begrepp exempelvis 

“damer och herrar och alla andra, eller han, hon och hen" (MUCF, 2016). Detta belyser 

lärarens roll att förebygga normkritiskt perspektiv i undervisningen, som upplyser vilka normer 

som behöver motverkas och vilka verktyg som kan tillämpas för detta (Skolverket, 2016). 

Genom undervisningen kan pedagogen problematisera könsrolls normerna som förekommer på 

visuella medier respektive reklam eftersom normer som är förknippade med könsroll kan 

upplevas snäva då somliga ungdomar inte känner igen sig i dem (Onsjö, 2017). 

 

 

2.3 Kroppsideal 

När ordet ideal används är det något som definierar och syftar till något önskvärt och 

förebildligt men också något som oftast är ouppnåeligt (Nationalencyklopedin, 2022). 

Det som forskningsöversikten främst kommer syfta till är om kroppsideal som ungdomar 

exponeras av på sociala medier. Det finns många budskap kring hur den perfekta kroppen ska 

se ut.  

 

Kroppsideal är något som har förändrats över tid, vad som anses vara snyggt eller attraktivt har 

inte alltid varit samma. Kvinnors tunnhetsideal är något som kommit sedan 1920-talet i takt 

med att kvinnors roll i samhället började förändras. Männens kroppsideal har dock inte 

förändrats lika drastiskt som kvinnans kroppsideal. Mannens kroppsideal har de senaste hundra 

åren varit ett ideal om muskulös och en tränad kropp, dock ska det idag också finnas en stor 
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medveten om sitt utseende (Frisen, Holmqvist & Lunde, 2014).  Det handlar inte endast om att 

kroppen ska vara tränad och smal utan kroppsidealet handlar också om behåring, längd och 

perfekt hy. Utseendeideal uppfattas och förknippas med positiva egenskaper hos individer, det 

är genom att bry sig om sitt utseende som det uppfattas att individen lever en hälsosam livsstil 

och något som kopplas till hög status. 

 

Många av de budskap som finns på sociala medier följer en norm kring hur en kvinnlig och 

manlig kropp ska se ut och oftast är det orealistiska och ouppnåeliga kroppsideal. Det leder till 

att ungdomar påverkas av varandra och tenderar att jämföra sig med varandra något som kan 

förklaras utifrån Festingers (1954) ”the social comparison theory”. Det innebär att ett sätt för 

människor att lära sig om egna förmågor och attityder är genom att jämföra sig med andra 

människor. Det som blir ett problem är att jämförelsen tar till andra höjder idag, i och med 

användningen och utvecklingen av sociala medier. Ungdomar jämför sig med individer som är 

influencers och kändisar som oftast är vuxna där utseendeideal inte är sedda för de och deras 

kropp. Vilket leder till att ungdomar kan påverkas negativt som exempelvis dålig 

kroppsuppfattning men också en påverkan av att behöva träna för att passa in (Frisen & Berne, 

2016). 

 

 

2.4 Kroppsuppfattning  

Kroppsuppfattning är ett begrepp som definierar människans uppfattning om sitt utseende och 

kropp (Nationalencyklopedin, 2022). En central aspekt i begreppet handlar om hur individen 

uppfattar och ser på sig själv både medvetet och omedvetet i förhållande till den egna kroppen. 

Hur man uppfattar den egna kroppen skiljer sig åt och vad som påverkar en individs 

kroppsuppfattning har med olika faktorer att göra:   

1. Upplevelse 

2. Känslor  

3. Attityder  

4. Beteenden  

(Frisén, Holmqvist & Lunde, 2014). Dessa faktorer påverkas i sin tur av miljö och sociala 

aspekter. Vad som anses vara positiv kroppsuppfattning eller negativ kroppsuppfattning har 

framför allt med hur individers beteenden förändras. Det kan ske i form av olika ohälsosamma 

vanor och som leder till psykisk ohälsa. Det sätts exempelvis en stor press på flickors och 

pojkars utseende i väst, vilket leder till negativa effekter. Det vanligaste effekterna av negativ 

kroppsuppfattning är bland annat kroppsmissnöje, objektifiering och dålig självkänsla (Frisén, 

Holmqvist & Lunde, 2014).  

 

Många ungdomar upplever kroppsmissnöje vilket är en effekt av det kroppsideal de möter. 

Harper och Tiggemanns (2007) studie visar på hur tunna skönhetsideal påverkar flickors egen 

kroppsuppfattning och kroppsmissnöje där flickor påverkas negativt av de tunna skönhetsideal 

de möter. Studien visar också på hur kraftfull media är i den processen, där retuschering av 

bilder oftast görs. Media förmedlar mycket av de sociala värderingarna inte minst ouppnåeliga 

skönhetsideal. Tonårsperioden är en tid där inre tankar samt uppfattning om den egna kroppen 
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ökar. Det är i samspel med kamratgruppen samt jämnåriga som identiteten påverkas mest 

(Hwang och Frisén, 2020). Idag syns och sker det samspelet oftast på sociala medier. Det gör 

att behovet över att förstå hur ungdomars kroppsuppfattning påverkas är högst relevant. 

 

 

2.5 Psykisk hälsa  

Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som består av psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och 

psykiatriska tillstånd (Vårdgivarguiden, 2022). En aspekt som är viktig att nämna är att enligt 

WHO (2022) definieras psykisk hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och 

socialt välbefinnande och inte endast fri från sjukdom eller funktionsnedsättning. Det finns 

alltså många aspekter av vad psykisk hälsa innebär och inte endast handlar om välbefinnande. 

Idag är det 81% av ungdomarna i Sverige som upplever att de är nöjda med livet, trots det 

upplever många psykiska besvär såsom oro och ångest (Folkhälsomyndigheten, 2022). Vidare 

menar Folkhälsomyndigheten (2022) att flickor i större utsträckning påverkas av psykiska 

besvär bland annat av ätstörning och ångesttillstånd. Killars psykiska ohälsa har ökat de senaste 

åren framför allt för att killar upplever att de är stressade och nedstämda 

(Folkhälsomyndigheten, 2022). Vad det beror på finns inga konkreta svar på men en av många 

bidragsfaktorer är att unga spenderar mycket tid på sociala medier som är en stor del av 

ungdomars liv. 

 

 

2.6 Media literacy 

Dagens ungdomar föds in i samt verkar i ett land där sociala medier och medieinnehåll tillämpas 

på ett annat sätt jämfört med tidigare generationer. Av den anledning är en väsentlig aspekt för 

denna forskningsöversikt bland annat begreppet media literacy.  

Media literacy är ett begrepp som kommer från begreppet media där både bild och text 

förmedlas (Nationalencyklopedin, 2022). Media literacy innebär att inta ett kritiskt perspektiv 

till olika budskap som läggs ut på samtliga sociala medier och grundligt undersöka dess 

medieinnehåll (Berger m.fl., 2019). Undervisning om mediekunskap anses som en del av de 

grundläggande rättigheterna för svenska ungdomar i Sverige (Oxstrands, 2013). Enligt 

UNESCO och Europeiska unionen bör svenska skolor sträva efter att utveckla eleverna till 

engagerade, reflekterande samt informerade medborgare med intentionen att integrera 

ungdomarna i ett demokratiskt samhälle. 

 

Framväxten av ungdomars tillgång till sociala medier som Facebook, Twitter samt visuella 

medier likt Instagram och Snapchat skiljer sig från tidigare generation av ungdomar, som kom 

i kontakt med världsnyheter och budskap om olika kroppsideal via traditionella medier som tv 

och dagstidningar (Sandberg och Möllerström, 2014). På grund av den lätta tillgängligheten av 

information och budskap som finns idag, möts ungdomar av olika kroppsideal väldigt snabbt 

och i tidig ålder. Ungdomar skapar också relationer till andra barn med gemensamma intressen 

oberoende av geografisk distans (Oxstrand, 2013). Vilket gör att föräldrarna har en skyldighet 
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att erbjuda barnet de redskap som behövs för att barnet ska utveckla mediekritiskt 

förhållningssätt samt ansvar på sociala medier (Oxstrand, 2013). 

 

 

2.7 Media literacy i undervisningen  

Skolan har en kompensatorisk uppgift enligt Skollagen 1kap. 4§. Skolverksamheten har också 

som uppgift att samarbeta med hemmiljön som mål att främja elevers allsidig individuella 

utveckling till ansvarskännande samt kreativa samhällsmedborgare (Skolverket, 2011).  

Läraren har en väsentlig roll för att elever ska kunna utveckla mediekritiska verktyg i 

undervisningen genom konkreta och praktiska medel, där eleverna får möjlighet att granska 

fakta och information på nätet (Sandberg och Möllerström 2014). Det beskrivs även djupgående 

i flera av skolans uppdrag som enligt Skolverket (2011) handlar om att eleverna:  

 

”Utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden 

och att inse konsekvenserna av olika alternativ. De ska även ges möjlighet att 

utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att 

kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information” 

(Skolverket, 2011). 

 

Från och med höstterminen 2022 börjar den nya läroplanen gälla i grundskolan, grundsärskolan, 

sameskolan respektive specialskolan och därmed också en reviderad kursplan som gäller för 

samtliga grundskoleämnen. Ändringarna i centrala innehållet och ämnets syfte inom hem-och 

konsumentkunskap ska bland annat bidra till mer adekvata arbetsverktyg för pedagogen samt 

även lyfta fram tydligare ämnesinnehåll där fakta respektive förståelse betonas (Skolverket, 

2021). Den nya kursplanen för hem-och konsumentkunskaps centrala innehåll, årskurs 7-9 

behandlar hur lärare bland annat ska undervisa “skillnaden mellan saklig 

konsumentinformation och annan påverkan på konsumtionsval. Reklam i olika former och även 

dolda reklambudskap” (Skolverket, 2021). Till viss del inkluderas reklamens påverkan på 

individens konsumtionsval och olika former av reklam som ungdomar möter online och utanför 

internetvärlden. En problematisk aspekt i den reviderade kursplanen är exkluderingen av media 

literacy i undervisningen och att erbjuda verktyg till eleverna om hur de ska förhålla sig till 

olika budskap på sociala medier. Ungdomar som får undervisning i mediekunskap och kritiskt 

förhållningssätt blir också mindre påverkade av den information och budskap som läggs ut på 

sociala medier (Oxstrand, 2013). Det är något som bör prioriteras i och med vilken betydelse 

sociala medier har för ungdomar. Eftersom det påverkar ungdomars psykiska hälsa (Hwang & 

Frisen, 2020). Tidigare forskning visar att beroende på hur många timmar på sociala medier 

ungdomar spenderar, ökar negativa effekter på ungas identitet och självkänsla. Det är för att 

många av de bilder de exponeras för, normaliserar ett specifikt kroppsideal som är svåra att leva 

upp till (Chou m.fl, 2012). Av denna orsak bör media literacy prioriteras i den reviderade 

kursplanen för hem-och konsumentkunskap, eftersom det ger praktiska medel till eleven om 

vad det innebär att förhålla sig kritiskt på sociala medier och därmed ett sätt för ungdomar att 

bli mindre påverkade av olika ideal som existerar på sociala medier. Det är mycket som ska 

rymma inom ämnet hem -och konsumentkunskap, bland annat hantering av olika livsmedel, 
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konsumentens rättigheter respektive skyldigheter och medias påverkan har på gruppers och 

individers konsumtionsvanor (Skolverket, 2011). Det innebär att mediakunskapen avgränsas i 

hem- och konsumentkunskap och är inom ramen för konsumtionsval, vilket leder till att lärare 

får svårt att prioritera och utveckla mediakunskapen från andra aspekter, som sociala medier 

och psykisk hälsa och därmed går en essentiell kunskap om media literacy förlorad.  

 

Eftersom elever på sociala medier dagligen möter på varierande budskap kring kroppsideal, 

företag som marknadsför skönhetsprodukter och även nätmobbning, visar tidigare granskning 

hur lärare i undervisningen bör arbeta med media literacy och källkritisk förhållningssätt 

(Frisén & Berne, 2016). Undersökning beskriver lärares behov av konkreta metoder respektive 

verktyg för att tillämpa källkritiskt förhållningssätt i undervisningen. En annan studie visar 

också vikten av att utveckla mediekompetens i undervisningen (Sramovas, 2014). Enligt 

författaren ska mediekompetens som eleverna kommer i kontakt med genom undervisningen 

bidrar med förmågan att analysera, utvärdera samt få tillgång till information om olika sociala 

medier, bland annat visuella medier (Instagram och Snapchat) samt icke-visuell media 

(Facebook). Det handlar om att ge eleverna i undervisning möjlighet att förstå metoder och 

medel företag använder sig utav, exempelvis genom vilka sätt budskap om kroppsideal på nätet 

förmedlas till killar och tjejer (Sramova, 2014).  

 

Enligt Skolverket (2019) handlar den kunskap som tidigare finns om källkritik i 

skolsammanhang bland annat om att kritiskt granska information på nätet men också förmågan 

att identifiera tillförlitliga källor. På grund av senaste årens konsekvens av förändrade villkor 

över att sprida information och ta emot information på sociala medier, har kunskap om 

källkritiskt förhållningssätt, digital kompetens samt målmedvetenhet ökat över tid (Skolverket, 

2021). Även digital kompetens är en grundlig demokratifråga som innebär att samtliga elever 

genom undervisningen ska ges tillfälle att ha ett kritiskt samt ansvarsfull förhållning till digital 

teknik, samtidigt som ungdomar behöver värdera olika budskap som läggs ut på sociala medier. 

Att värdera budskap kan ske genom praktiska metoder bland annat genom att undersöka 

innehållets syfte och vilka bevis som förekommer för olika påståenden. Eleverna får möjlighet 

att analysera huruvida innehållet är en oberoende källa och identifiera vem avsändaren är 

(Skolverket, 2021). 
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2.8 Begrepp  

Det används begrepp kontinuerligt i forskningsöversikten se tabell 2, för begreppsförklaring.  

 

Tabell 2. Ordlista om sociala medier.  

 

 

 Metod 
I följande del av studien kommer tillvägagångssättet att presenteras. Datainsamling, sökord, 

urval och databearbetning är det som beskrivs. Forskningsöversikten har utförts i enlighet med 

en systematisk forskningsöversikt där Brymans (2018) riktlinjer ligger till grund i 

litteraturstudien. 

 

3.1 Systematisk forskningsöversikt och datainsamling 
De fem väsentliga stegen i en systematisk litteraturgenomgång är att formulera ett syfte med 

forskningsöversikten (1), beskriva kriterier som kan styra valet av forskningen (2), granskaren 

ska leta efter och införliva i genomgången alla de studier som uppfyller kriterierna i steg två 

(3), viktiga faktorer i de olika studierna ska beskrivas (4), en syntes av resultatet ska formuleras 

(Bryman, 2018 s. 142). 

 
Första steget i denna systematiska forskningsöversikt var att strukturera klar och tydlig 

forskningsfråga som bygger på vetenskaplig grund. Vad gäller forskningens frågeställningar 

har frågorna däribland utformats utifrån Brymans (2018) punkter som bland annat förklarar 

vikten att samtliga frågeställningar är tydliga samt konkreta. Detta för att förhindra irrelevanta 

Begrepp  Definition  
Fitnesshype Överdriven hets kring träning och kost (Wiklund m.fl 2019).  

 

Hashtagg Genom att tillsätta symbolen (#) kategoriseras olika inlägg på sociala 

medier (Nationalencyklopedin, 2022). 

 

Icke-binär  

 

När individens könsidentitet varken är man eller kvinna  

(Nationalencyklopedin, 2022). 

Influencers En person som har ett stort inflytande via sociala medier. 

(Nationalencyklopedin, 2022) 

Influencer 

marketing 

En marknadsföringsmetod, främst av influencers som blir sponsrade  

och får betalt av andra företag för att marknadsföra deras produkter 

(Makeinfluence, 2022). 

Likes Gilla-knappen är en funktion på många sociala medier.  

 

Selfie Självporträtt tagen med en kamera på en mobiltelefon. 

(Expressen, 2014) 
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sidospår och bidra till ett fungerande beslut om vilken data som är relevant att samla in 

(Bryman, 2018).  

 

Efter att litteraturstudien fått ett tydligt syfte samt frågeställningar identifierades sökord 

respektive databas med hjälp av pilotsökning, med syfte att analysera hur mycket vetenskap 

som finns kopplat till forskningsöversikten. Nästa steg i litteraturstudien var det dags för 

närmare bekantskap med aktuella databaser. Vid analys av databaser behandlar Axelsson 

(2012) viken att avgränsa sökning för att få fram hanterbart material som är relevant till arbetets 

huvudsakliga syfte samt frågeställning. En väsentlig del i sökprocessen handlade om att hitta 

passande databaser med hänsyn till litteraturstudiens område, frågeställning och syfte. Av 

denna orsak valdes ProQuest som databas eftersom den söker i 16 olika databaser som bland 

annat innehåller vetenskapliga tidskrifter. Vid kvalitetsgranskning av de valda artiklarna lyfter 

samtliga artiklar fram hänsyn till etiska spörsmål däribland föräldrar och målgruppens samtycke 

som krav på att delta i undersökningen.  

Vad gäller sökord, se tabell 3. 

 

Följande tabell visar på de sökord som användes vid databassökningar och de urval som 

gjorts.  

Tabell 3. Sökhistorik. 

Datum Databas Sökord/Limits/Booleska 
operatörer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstracts  

Urval 

2022-03-11 ProQuest 

"social media" OR "social 
network" OR "social 
networking" OR "social 
networks" 

AND adolescen* OR teen* OR 
"young adult" OR "young 
adulthood" OR "young adults"  
 
AND "body image" OR "body 
images" OR "body 
perception*"  

AND teach* OR education OR 
school* 

 

253 40 9  

 

 

3.2 Kvalitetsgranskning  

Av de artiklar som bedömdes relevanta för forskningsöversiktens valda område gjordes efter 

en kritisk kvalitetsgranskning och en systematisk litteraturgenomgång. De 9 valda artiklarna 

bedömdes av hög reliabilitet efter kvalitetsgranskningen samt att de bedöms som tillförlitliga 

eftersom det är peer-review artiklar. Bryman (2018) syftar till att en systematisk 

litteraturgenomgång är en process som innebär att minska skevheter genom en utförlig 

litteratursökning och genom att utförligt beskriva granskningens beslut. Artiklarna bedömdes 

utifrån en bedömningsmall, se bilaga 2 kallad bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen utgick 
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från 17 olika frågor där svaret ”Ja” gav ett poäng och svaret ”nej” gav noll poäng. Tre av 

frågorna kunde exkluderas beroende på om det var en kvalitativ eller kvantitativ artikel samt 

om det inte var en interventionsstudie. Två av frågorna i bedömningsmallen riktade sig till 

interventionsstudier. Frågorna markeras med symbolen (*) och presenteras i tabellen, se bilaga 

4 kallad kvalitetsgranskning av litteratur i tabellform. Detta resulterade att maxpoängen kunde 

variera. En artikel är en interventionsstudie vilket hade maxpoäng 16. Två artiklar hade 

maxpoäng 15. Sex artiklar hade maxpoäng 14. Poängen bedömdes sedan i procent utifrån hur 

många poäng som gavs, ju högre poäng en artikel har desto bättre vetenskaplig kvalitet. Sex 

artiklar bedömdes med 100%, två av artiklar bedömdes med 90% och en artikel bedömdes med 

70%. 

 

3.3 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna bestämdes utifrån de valda sökorden. Nedan visas inklusionskriterier och 

exklusionskriterier. Artikelsökningen resulterade i 253 artiklar. Med exklusionskriterierna och 

inklusionskriterierna lästes 40 sammanfattningar och av de valdes 15 artiklar som lästes i 

fulltext och av de exkluderades 6 artiklar för att de bedömdes som icke relevanta för 

forskningsöversikten, se bilaga 2 kallad flödesdiagram. Några artiklar exkluderades främst på 

grund av att åldersgruppen inte stämde överens med forskningsöversiktens syfte.  

Inklusionskriterier har under arbetets gång reviderats. Kravet på samtliga artiklar som 

inkluderats är peer-reviewed och artiklar från de senaste 10 åren, som syfte att det är uppdaterad 

och relevant forskning. Ytterligare två inklusionskriterier var att artiklarna skulle innehålla 

begreppet body image respektive social media och att samtliga vetenskapliga artiklar fokuserar 

på relevant målgrupp det vill säga ungdomar mellan 10–20 år. Gällande artiklar som 

exkluderats var bland annat artiklar äldre än 10 år för att sträva efter ny, reviderad vetenskaplig 

forskning om hur budskap på sociala medier påverkar ungdomars kroppsuppfattning. Artiklar 

som exkluderades var om undersökningar som gällde på barn yngre än 10 år samt vuxna över 

26 år eftersom det inte fokuserar på forskningsöversiktens relevanta målgrupp. 

 

Vi har följande inklusionskriterier:  

• Artiklar är Peer-reviewed  

• Artiklar från de senaste 10 åren för uppdaterat och relevant forskning 

• Artiklarna ska innehålla begreppet ”body image”, ”social media” alternativt ”media 

literacy” 

• Artiklarna ska fokusera på ungdomar mellan 10–20 år 

 

Exklusionskriterier som användes:  

• Artiklar äldre än 10 år  

• Artiklar som inte är skrivna på svenska eller engelska  

• Forskning som gjort på barn yngre än 10 år samt vuxna över 26 år.  
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3.4 Databearbetning  

Bearbetning av artiklar gjordes via en analys, se bilaga 4 kallad artikelöversikt. 

Artikelöversikten ger en första överblick på metod och innehåll av artiklar. Tematisk analys är 

enligt Bryman (2018) ett av de vanligaste tillvägagångssätten att koda och analysera innehållet 

på insamlade data. I artikelöversikten sammanställdes artiklarna i tabellform och varje artikel 

har ett eget tabellhuvud för att underlätta och ge en tydlig överblick.  

 

Artiklarna sammanfattades utifrån forskningsöversiktens frågeställningar. Varje artikel 

analyserades var för sig och sedan i relation till varandra och helhet. Det gjordes i en egengjord 

tabell vilket gav en tydlig struktur. Relevant innehåll kategoriserades och identifierades i olika 

teman som var relevant för frågeställningen. På så sätt framkom likheter och skillnader mellan 

de olika artiklarna. Utifrån den tematiserade och identifierade data kunde forskningsprocessen 

gå vidare till nästa steg, att sammanställa resultat.  

 

 

 Resultat  
Följande avsnitt består resultatet utav tre indelade rubriker som grundar sig i 

forskningsöversiktens frågeställningar. Därefter består det av underrubriker som besvarar 

samtliga frågeställningar i forskningsöversikten. Resultatet kommer att presentera de budskap 

som ungdomar möter på sociala medier och det utgörs av olika budskap om olika ideal. Det 

framkommer också flera effekter över hur budskap påverkar ungdomar, bland annat om social 

jämförelse och livsstilspåverkan. Sedan anges konkreta exempel på hur pedagoger kan arbeta 

förebyggande i undervisningen. 

 

 

4.1 Budskap kring kroppsideal på sociala medier 

4.1.1 Budskap kring olika kroppsideal  

Det är flera utseendeideal som ungdomarna möter på sociala medier och det finns en 

gemensamma nämnare med de flesta vetenskapliga studierna (Bell m.fl 2022, Dakanalis m.fl. 

2015, Marengo m.fl. 2018, Weinstein (2017) och Wiklund m.fl 2019 ) som visar att ungdomar 

möter kroppsideal som utgår från ett tunnhetsideal för flickor och ett muskulöst ideal för pojkar. 

Det finns även ytterligare exempel på utseendeideal som förekom i Dakanalis m.fl (2015) 

undersökning. Författarna beskriver att ungdomar upplever press från jämnåriga, influensers 

och kändisar på sociala medier där unga möts av ett utseendeideal som förklarar att flickor ska 

vara kurviga, där kroppsdelar som rumpa och bröst är i fokus och till viss del ska kroppen vara 

fysisk stark. I Wiklunds m.fl. (2019) intervjustudie visar att ungdomar upplever att en snygg 

kropp är en stark och tränad kropp. Dakanalis m.fl (2015) och Wiklund m.fl. (2019) studie 

konstaterar att många flickor känner paradoxen över att vara vältränad men inte för muskulös 

för att inte anses för maskulin.  
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I Bells m.fl. (2021) interventionsstudie förekommer att ungdomar möts av retuscherade bilder 

och selfies på den perfekta kroppen som läggs upp av kändisar och reklam.  Det kan jämföras 

med Goodyear m.fl. (2019) studie som visar att ungdomar möts av bilder på nätet där det 

existerar ”före och efter” bilder som oftast består av tunna individer där bilden är orealistisk 

och retuscherad. Många ungdomar möts av budskap kring skönhetsideal genom dold reklam 

som marknadsförs av influencers, som ungdomar följer på sina sociala medier, specifikt 

Instagram och Snapchat (Marengo m.fl. 2018). Enligt studien handlar den dolda reklamen om 

skönhetsprodukter av olika slag bland annat hudvård och olika tabletter för att förbättra 

utseendet och närma sig idealet.  

 

4.1.2 Budskap om kost och träning 

I Riesmeyers m.fl. (2019) framkommer det att ungdomar möter budskap kring livsstil och kost 

på visuella medier som Instagram, där bilder läggs upp av kändisar och influencers. Det 

framkommer också att det är via hashtags som ungdomar möter dessa budskap om kost och 

livsstil, genom att de själva söker upp den informationen. I Riesmeyers m.fl. (2019) studie visar 

även att ungdomar möts av matbilder och hälsosam livsstil som är iscensatta och tillgjorda. Det 

kan jämföras med Wiklunds m.fl. (2019) studie där ungdomar möter livsstils budskap kring 

kost och träning.  

 

Det är i synnerlighet idrottare, kändisar och influencers som oftast för fram dessa budskap 

(Reismeyers m.fl. (2019). Vidare lyfter Reismeyers m.fl. (2019) undersökning att ungdomar får 

budskap av livsstilsbloggare om mat och fitness som förespråkar ett visst kroppsideal, där en 

tränad kropp beskrivs som idealet. Goodyear m.fl. (2019) studie framkommer det också att 

ungdomar möts av rekommendationer om hälsosamlivstil och produkter som slimtea 

(dietdryck) av personer de följer på sociala medier. Det leder till att ungdomar uppfattar slimtea 

som något hälsosamt fast det egentligen inte är det utan snarare ett sätt för företag att 

marknadsföra sina kostprodukter.   

 

 

4.2 Ungdomars påverkan av budskap de möter med på sociala 

medier 

4.2.1 En ökad hälsomedvetenhet och en livsstilspåverkan på 

ungdomar  

Ungdomar får en ökad hälsomedvetenhet av de budskap de möter på sociala medier. I Wiklunds 

m.fl., (2019) studie visar att ungdomar väljer att leva ett hälsosammare livsstil som involverar 

kost och träning. Det kan jämföras med Goodyear m.fl. (2019) som visar att 43% av de 

ungdomarna i studien föredrar att ändra sin kost och har en vilja till att börja träna. Ytterligare 

effekter framkommer i Riesmeyers m.fl. (2019) studie som menar att matbilder som läggs ut 

på sociala medier fungerar som en form av vägledning för bättre ätbeteenden hos ungdomar. 

Vidare beskriver Reismeyer m.fl. (2019) också att unga får en positiv självkänsla av likes och 

kommentarer på bilder de lägger ut. Denna typ av positiv inverkan är ett sätt för ungdomar att 

få bekräftelse samt motivation att upprätthålla en god livsstil. En annan effekt som framkom i 
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Wiklunds m.fl. (2019) och Marengos m.fl. (2018) studie visar att ungdomar löper stor risk för 

ohälsosamma beteenden där som medför att unga väljer att gå till gymmet för att få den 

”perfekta kroppen”. Wiklund m.fl. (2019) förklarar detta som en form av överdriven träning 

eller kallad fitnesshype som resulterar i att ungdomar spenderar mindre tid med familj 

respektive vänner för att hetsträna.  

 

Samtidigt som Wiklund m.fl., (2019) beskriver att det förekommer ökad hälsomedvetenhet 

bland ungdomar, visar Kus m.fl. (2017) studie att ungdomar i äldre åldrar bibehåller ett kritiskt 

förhållningssätt när de möter olika budskap respektive nyhetsinnehåll som läggs ut på sociala 

medier. Enlig Ku m.fl (2017) är det på grund av att de äldre ungdomarna har mer mediakunskap 

än de yngre, det finns ett samband över att de yngre inte har samma kognitiv mognad vilket 

innebär att de yngre är mindre mottagliga för ett kritiskt förhållningssätt. Det kan jämföras med 

Goodyear m.fl. (2019) studie som också visar på att en del ungdomar upplever samt förstår att 

reklam kan vara missvisande och är mer riktade till vuxna och att de förstår att det påverkar 

deras konsumtion.  

 

4.2.2 Social jämförelse och objektifiering ökar bland ungdomar 

Dakanalis m.fl. (2015) och Bells m.fl. (2021) studie visar på att ungdomar som kommer i 

kontakt med de olika budskapen på sociala medier ökar också risken för objektifiering av den 

egna kroppen. Båda studierna visar att objektifieringen sker hos ungdomar när de exponeras för 

smalhetsideal på sociala medier. Ungdomarna påverkas genom skam över sitt utseende 

eftersom de upplever att de inte passar in i kropp- och skönhetsnormen som finns. Även 

Wiklunds m.fl (2019) studie visar på att sociala medier har betydande roll för ungdomars syn 

på sig själva. Ungdomar söker efter erkännande och jämförs sig med andra influencers och  

idoler som de följer på sociala konton.   

 

Ungdomar tenderar att uppfatta andra jämnårigas sätt att leva som en mer hälsosam livsstil än 

den livsstil de själva lever, beroende på hur ofta andra lägger ut bilder på sig själva och sin 

livsstil, något som påvisats i Burnettea m.fl. (2017). Ju mer aktiv någon är på sociala medier 

desto mer upplevs att individen lever ett bättre liv än de själva. Ungdomar jämför sig mest med 

kamratkretsen något som Marengos m.fl. (2018) lyfter och visar att ungdomar redan innan de 

kommer i kontakt med sociala medier jämföra sig med kamratkretsen och att detta förstärks 

genom användningen av visuella sociala medier som Instagram och Snapchat. Även Weinstein 

(2017) undersökning lyfter fram hur en 1/3 av ungdomarna i studien förändrar sina attityder 

och inställning till andras konton som influensers och jämnåriga, att ungdomar upplever att 

andra lever ett lyckligare liv än de själva. Denna typ av inställning visar sig framkomma vid 

exponering av bilder från Instagram som har till syfte att fokuserar på att lägga ut bilder för 

specifikt likes och kommentarer. I Weinstein (2017) studie beror detta på att ungdomar utför 

sociala jämförelser med sig själv och andra. Wiklund m.fl (2019) och Goodyear m.fl (2019) 

studie visar att ungdomar eftersträvar en högre social status bland jämnåriga, genom antal likes 

och kommentarer som de får av andra när de lägger ut bilder på sociala medier. Vidare beskriver 

Wiklund m.fl. (2019) att gillaknappen blir en social funktion mellan ungdomarna men också en 

värdering och uppfattning om vad som klassas som ett seriöst innehåll och viktig information, 
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förknippas med hur många likes och följare kontot har. I Burnettea m.fl. (2017) studie visar det 

att flickor i större utsträckning följer pojkar mer än flickor på Instagram respektive Snapchat 

för att flickor tenderar att söka bekräftelse från det motsatta könet. 

 

Flickor tenderar att påverkas mer av objektifiering av den egna kroppen än pojkar. Bells m.fl. 

(2021) studie visar att det är på grund av att flickor anammar smalhetsidealet som existerar på 

sociala medier mer än pojkar. Bells m.fl. (2021) studie visar likheter med Dakanalis m.fl. (2015) 

studie som visar att flickor uttrycker en negativ påverkan och press över att följa smalhetsidealet 

som indirekt förespråkas av influensers på sociala medier. Det är genom dold reklam och 

influencer marketing på Instagram som de förespråkar dessa budskap. Att flickor påverkas 

sämre av de budskap som finns tillgängliga på sociala medier beror enligt Marengos m.fl. 

(2018) studie på att fler flickor till skillnad från pojkar, spenderar mer tid på visuella medier 

och på så sätt exponeras mer av budskap kring utseendeideal.    

 

4.2.3 Det muskulösa idealets påverkan 

Dakanalis m.fl. (2015) undersökning visar skillnad på flickor och pojkars påverkan av de 

budskap som de möter på samtliga sociala medier. De budskap pojkar kommer i kontakt med 

handlar främst om ett muskulöst ideal kombinerat med lågt kroppsfett. Det förklaras genom att 

ungdomar oftast följer personer de idealiserar sig med som kändisar och idrottsmän men som 

oftast är mycket äldre än de själva. Enligt Dakanalis m.fl. (2015) studie visar somliga pojkar 

mellan 14–15 år vara mer benägna att internalisera maskulina skönhetsideal och det har en 

korrelation med att de har en negativ relation till sin egen kropp. Det är genom objektifiering 

som pojkar värderar sin kropp utifrån dess fysiska attraktion. Det muskulösa idealet som pojkar 

kommer i kontakt med via sociala medier visar sig också förekomma i Bells m.fl. (2021) 

undersökning, där somliga pojkar mellan 12–13 år strävar efter det muskulösa idealet.  

 

Marengos m.fl. (2018) studie visar att pojkar i mindre utsträckning påverkas av de budskap som 

läggs ut på sociala medier. Resultatet visar att pojkar spenderar mindre tid på visuella medier 

som Snapchat respektive Instagram vilket i sin tur leder till att de exponeras mindre av 

iscensatta samt retuscherade bilder. Dakanalis m.fl., (2015) studie visar också att pojkar inte 

upplever sig dömas utifrån sin kropp av kamratkretsen till skillnad från flickorna i 

undersökningen, som förklarar hur den egna kroppen ofta blir granskad och bedömd av andra. 

 

4.2.4 Psykisk ohälsa bland ungdomar   

Utifrån Dakanalis m.fl. (2015) undersökning förekommer att ungdomar som kommer i kontakt 

med budskap på sociala medier ger negativa effekter på ungdomars identitetsutveckling. 

Ungdomar uttrycker självhat och negativ syn på den egna kroppen, särskilt när de hamnar 

utanför det förväntade kroppsidealet. Det finns likheter med resultatet från Marengos m.fl. 

(2018) studie som visar på att ungdomar som spenderar mycket tid på visuella medier som 

Instagram ökar också risken för oro och ångest över den egna kroppsbilden. Vilket även visar i 

Weinsteins (2017) studie hur ungdomar som spenderar mer än 2h/dygn rapporterade signifikant 

högre oro över den egna kroppsuppfattningen.  I Goodyear m.fl (2019) framkommer det också 
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att ungdomar upplever psykisk ohälsa som stress, ångest och kroppsmissnöje ju mer tid de 

spenderar på sociala medier. 

 

Pojkar påverkas mindre av psykisk ohälsa än flickor. Enligt Marengos m.fl. (2018) studie beror 

det på att pojkar i studien spenderar mindre timmar på visuella plattformar som Instagram och 

Snapchat. Vidare beskriver Marengo m.fl (2018) att det finns ett samband med användningen 

av visuella sociala medier har en stark koppling till negativ kroppsuppfattning respektive oro 

över olika kroppsideal som ungdomar kommer i kontakt med. 

 

 

4.3 Det förebyggande arbetet  

4.3.1 Lärare och skolmiljön 

Flera forskare (Bell m.fl., 2019, Burnettea m.fl. 2017, Ku m.fl., 2017, Goodyear m.fl. 2019, 

Marengo m.fl. 2018 & Riesmeyer m.fl. 2019) visar på vikten av att arbeta främjande för att öka 

kritisk medvetenhet och förhållningssätt till ungdomar, det vill säga “media literacy”. 

Ungdomar som får mediakunskap i skolan tenderar att förhålla sig mer kritiskt enligt forskarna. 

Det finns praktiskt exempel i Bells m.fl. (2021) interventionsstudie där de arbetar med projektet 

Digital body som ett sätt att öka och väcka ungdomars kritiska medvetenhet. Det är ett projekt 

som innebär att elever får arbeta med att ifrågasätta bilder och identifiera fel på bilder som finns 

på sociala medier. Genom Digital body projektet visar Bells m.fl. (2021) att pedagogen kan 

arbeta utifrån ett kritiskt förhållningssätt kopplat till de budskap som eleverna möter på nätet. 

Genom Digital body-projektet kan läraren belysa följande 5 steg i undervisningen:  

 

1. Att tala om budskapen om den perfekta kroppen. 

2. Hur den perfekta kroppen har förändrats över tid och kultur.  

3. Den perfekta kroppen är en illusion: Enligt författarna ska eleverna identifiera dolda fel på 

bilder som förekommer på olika sociala plattformar. 

4. Återskapa illusionen om den perfekta kroppen där pedagogen visar retuscherade bilder på 

sociala medier.  

5. Ungdomarna får olika scenarier och får uttrycka sig över hur man kan utmana kroppsidealet 

som de stöter på.  

 

Det slutliga målet med interventionsstudien är att eleverna och ungdomarna fokuserar på det 

positiva med kroppen och mindre på sitt utseende, något som enligt Bells. mfl. (2021) studie 

har visat ge positiv effekt på ungdomars kritiska förhållningssätt vid återbesök som gjordes i 

undersökningen. Resultatet visar att ungdomar fick större kritiskt förhållningssätt efter projektet 

Digital body.   

 

I Ku m.fl. (2017) och Marengos m.fl. (2018) studie visar också på hur lärare i undervisningen 

kan arbeta med de olika budskap kring utseendeideal respektive nyhetsinnehåll som elever 

möter på sociala medier. Marengos m.fl. (2018) studie visar vikten av att förhålla sig kritiskt 

till bilder som ungdomar kommer i kontakt på visuella medier och icke-visuella sociala medier. 

Marengo m.fl. (2018) betonar pedagogens roll att främja kritiskt förhållningssätt hos eleverna 
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genom att synliggöra bilder tagna från visuella plattformar kopplat till olika kroppsformer som 

uppfattas vara perfekta. Detta för att belysa vad bilderna ger för inverkan på elevernas 

välmående samt vilka vidare åtgärder som kan tillämpas. Samtidigt visar Marengos m.fl. (2019) 

studie att lärare som lyfter fram bilder och budskap från både visuella medier och icke-visuella 

medier har en stor betydelse för att öka ungas kritiska förhållningssätt, eftersom det ges flera 

perspektiv på de budskap de möter på olika plattformar.   

 

Riesmeyer m.fl. (2019) samt Goodyear m.fl. (2019) visar på att ungdomar påverkas av vilken 

kompentens en lärare besitter av mediekunskap för att ungdomar ska lära sig ett kritiskt 

förhållningssätt. Exempel på hur pedagogens mediekunskap påverkar elever synliggörs i en 

intervju från Riesmeyers m.fl. (2019) undersökning som visar hur två flickor beskriver att en 

ökad mediekunskap hos lärare och media literacy i undervisningen, desto mindre utsträckning 

påverkas de av de utseendeideal respektive näringsrelaterade budskap som förekommer på 

nätet.  

 

I Burnetteas m.fl (2017) studie visar att skolpersonal där rektorer, kuratorer och skolsköterskan 

samarbetar och ger lektioner i psykisk hälsa till eleverna. Personalen arbetar med att främja 

ungdomars självkänsla och minskning av social jämförelse vilket visar ger en betydande roll 

och positiv effekt på eleverna.  

 

4.3.2 Föräldrar och hemmiljön 

Forskarna (Burnettea m.fl. (2017), Marengo m.fl. (2018), Goodyear m.fl. (2019) & Riesmeyer 

m.fl. (2019)) visar vikten av både lärare och föräldrarnas betydelse för ungdomarnas 

mediakunskap och hur detta påverkar ungdomars kritiska förhållningssätt. I Riesmeyer m.fl. 

(2019) studie visar att föräldrahemmet och skolan är den största kunskapsförmedlaren för 

ungdomar, specifikt när det gäller vad som är hälsosam och ohälsosamma budskap om kost och 

träning på sociala medier. I Burnettea m.fl (2017) studie framkommer att de föräldrar som 

begränsar ungdomars tid på sociala medier samt har övervakning på sina barn, resulterar i att 

ungdomarna påverkas mindre av olika kroppsideal på sociala medier samt att de jämför sig 

mindre med jämnåriga och kändisar. Det kan jämföras med Marengo m.fl. (2018) studie som 

ger verktyg till föräldrar kring hur de kan arbeta förebyggande med sina barn och minska 

medias negativa påverkan på barnets psykiska och sociala hälsa. Exempel på hur föräldrar 

arbetar förebyggande i studien är att både föräldrar och lärare samarbetar i kommunikation med 

varandra för att utveckla ungdomars kritiska medvetenhet för bilder och budskap på sociala 

medier. 

 

 

 Diskussion  
Det diskuteras och kritiseras i metoddiskussionen om styrkor och svagheter med de olika 

artiklarna samt vilka fördelar och nackdelar det finns. Under resultatdiskussionen diskuteras 

litteraturöversiktens resultat utifrån syfte och frågeställningar med relevanta källor.  
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5.1 Metoddiskussion 

Forskningsöversikten kan diskuteras kritiskt genom att se vilka svagheter respektive styrkor 

den har. En styrka i forskningsöversikten är att artiklarna innehåller begreppen ”body image” 

och ”social media”. En svaghet med artiklarna är att två av nio artiklar Ku m.fl, (2019) och 

Reismeyer m.fl. (2019) inte problematiserar begreppet ”body image” utan har ett större fokus 

på begreppet ”media literacy” vilket ansågs ändå är relevant för forskningsöversiktens 

frågeställning om undervisning i ”media literacy”. 

 

Artiklarna har olika ursprungsländer där två är genomförda i USA, ett i Tyskland, två i Italien, 

ett i Hong Kong, två i England samt ett i Sverige. Detta kan anses vara en svaghet då det endast 

finns en studie som genomförts i Sverige och därmed svårt att dra konkreta slutsatser för 

ungdomar i Sverige, i och med att det är endast är en artikel som tar upp svenska ungdomars 

perspektiv. Dock förekommer det en kulturell mångfald då samtliga länder är av samma 

västerländska kultur som till viss del kan förknippas med det svenska skolsystemet. En annan 

fördel med variation på ursprungsländer är att det ger en inblick på hur andra ungdomar 

upplever och påverkas av samma budskap de möter kring kroppsideal på sociala medier. Vilket 

visar på stora likheter med ungdomarna i Sverige. Hong Kong som trots att det ligger i Kina 

har ett så kallat självstyre från kommunismen som präglar landet, har ett skolsystem som liknar 

och är influerat av det brittiska skolsystemet. Då det en gång har varit koloniserat av britterna. 

Ungdomarna i Hong Kong likt de resterande länderna befinner sig i ett informationssamhälle 

där nyheter och budskap sprids snabbt på sociala medier, vilket gör att det går dra en parallell 

med ungdomar i väst. Fördelen med åldersgruppen 10–20 i forskningsöversikten är att 

ungdomar generellt sett oavsett ursprungsland genomgår en identitetsutveckling under tonåren 

vilket alla ungdomar har gemensamt. 

 

I steg två i en systematisk litteraturgenomgång som Bryman (2018) beskriver att det är med 

nyckelord som är relevant för forskningsöversiktens syfte som relevant litteratur kan hittas. I 

forskningsöversiktens sökning i ProQuest är att booleska operatorer AND och OR användes 

som ett sätt att kombinera sökorden. En fördel med att använda booleska opperatorer är att inte 

ha för många sökord på en gång för att avgränsa sökningen. Även trunkering tillämpades på 

sökorden adoleocen*, body perception*, teach* och school* för att bredda sökningen. 

Begreppet teach* tillämpades i stället för home economic* eftersom det begränsade 

sökresultatet och för att det möjligtvis kan förekomma variationer av det begreppet i engelska 

språket. Ytterligare aspekt som kan vara en svaghet i sökningen är bristen på studier inom 

”home economics” därav valdes begreppet bort. Vilket begränsade sökningen av artiklar inom 

hem – och konsumentkunskap. Det hade kunnat göras en egen och ytterligare sökning av 

sökordet som möjligtvis kunde leda till fler artiklar inom hem – och konsumentkunskap. En 

artikel valdes genom en kedjesökning som ansågs relevant för forskningsöversiktens syfte och 

frågeställningar, Weinsteins (2017) studie.  

 

Bryman (2018) skriver att kvalitativ forskning lägger ett större fokus på djupet i 

undersökningen där individerna motivera sin egen upplevelse och erfarenhet. Goodyear mfl. 

(2019) är artikel som är kvalitativ respektive kvantitativ design vilket ger variation i resultatet 
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som lyfter fram konkreta siffror och ger kvalitativa slutsatser som ger förståelse för individernas 

upplevelse och erfarenheter. Samtliga artiklar är av kvalitativ karaktär förutom tre artiklar som 

är av kvantitativ metod vilket kan ses som en styrka då fokuset ligger på hur-frågan i 

forskningsöversikten. 

 

En annan aspekt som kräver ett kritiskt förhållningssätt gällande de valda artiklarna är att några 

artiklarna endast har flickor som fokusgrupp vilket exkluderar pojkar och det gör att resultatet 

till viss del inte går att generalisera på samtliga ungdomar.  

 

Bryman (2018) skriver om att forskare kan tolka artiklars innehåll olika beroende på vilka 

förutsättningar forskaren besitter. Det gör att innehåll kan leda till misstolkning och 

missuppfattning i artikeln. Det valdes att analysera data parvis i forskningsöversikten för att 

undvika misstolkning av innehåll och ge mer tillförlitlighet i analysen. Ett exempel är specifikt 

i Marengos m.fl. (2018) studie där innehåll tolkades olika främst på grund av det engelska 

språket men genom att ge varandras perspektiv ökade förståelsen av innehållet i studien som 

ledde till en gemensam tolkning. Enligt Bryman (2018) ska det göras genom att förhålla sig 

objektivt annars klassas det som ogiltigt och inte vetenskapligt. Ytterligare aspekt av 

språktolkning är att det emellanåt blev svårt att tolka vissa begrepp till svenska i några artiklar 

på grund av att orden var svåröversättliga till svenska. Artiklarna bedömdes utifrån en 

bedömningsmall se bilaga 2 vilket anses som en fördel. 

 

Forskningsöversikten har frekvent använt professorn och psykologen Ann Friséns olika 

litteraturer och studier för att styrka och ge förklaring till ungdomars påverkan och förhållande 

till sociala medier. Det kan anses som vinklat eller en svaghet i forskningsöversikten. Ann 

Frisén är en professor på Göteborgs universitet sedan 2009 och är ledande inom 

utvecklingspsykologins område kring ungdomar, identitet, kroppsuppfattning och sociala 

mediers påverkan på ungdomars psykiska såväl som emotionella hälsa. Av den anledningen har 

hennes arbete använts i forskningsöversikten.   

 

 

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med forskningsöversikten är att undersöka vilka konsekvenser ungdomar mellan 10 – 20 

år får av budskap på sociala medier kring kroppsideal och hur lärare kan arbeta med detta i 

förebyggande syfte. Diskussionen tar upp bland annat om kurvighetsideal och retuscherat ideal 

som uppmärksammats i resultatet. Det diskuteras vidare om att ungdomar som söker bekräftelse 

och som inte får det på sociala medier, förklaras detta utifrån tredelad påverkansmodellen. 

Slutligen diskuteras den reviderade kursplanen i hem- och konsumentkunskap och hur det 

påverkar det förebyggande arbetet och det diskuteras också om ett genusperspektiv som inte 

framförts i resultatet.  
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5.2.1 Ett kritiskt förhållningssätt behövs 

Ungdomar kommer i kontakt med flera olika budskap kring kroppsideal på sociala medier. 

Främst är det ideal som innebär att kroppen ska vara:  

1. smal och tunn. 

2. vältränad med lite kroppsfett. 

3. muskulös kropp (främst för pojkar) 

4. retuscherade ideal där digitala verktyg används för att framställa perfekta bilden något som 

används inom marknadsföring men också bland ungdomar, influencers och kändisar på 

sociala medier. 

Något som framkom i resultatet utöver de ovannämnda idealen som uppmärksammades är att 

det finns ett kroppsideal bland unga idag, där kroppen ska vara kurvig samtidigt som kroppen 

ska vara fysisk stark. Det syftar främst till flickor där bröst och rumpa är i fokus. Det finns 

alltså en paradox idag av att kroppen ska vara tunn och kurvig. Vilket är något som 

framkommer av ungdomar även i en studie gjord i Norge av Lundin m.fl, (2013) där 

ungdomar beskriver hur kroppen bör vara kurvig samtidigt som kroppen ska vara slank. Detta 

kan bero på att tunnhet och det muskulösa idealet är något som funnit under en lång tid i 

samhället och som nu börjar skifta i takt med tekniken och att vi befinner oss i ett samhälle 

där ungdomar blir alltmer kroppsfixerade och utseendefixerade för sociala medier (Frisén, A., 

Holmqvist & Lunde, 2014). Beroende på hur kroppen ser ut förknippas det med olika 

egenskaper hos ungdomarna, exempelvis visar det på att individer har en viljestyrka, 

självbehärskning om man lever hälsosamt och bryr sig om sitt utseende (Frisen & Hwang, 

2020).  

I resultatet framkom att retuscherade och förskönade bilder är ett sätt att uppnå ett felfritt ideal. 

Även i Harrison och Hefners (2014) studie beskriver hur retuscherade bilder är ett fenomen 

som används specifikt inom skönhetsindustrin men också för marknadsföring just för att det 

anses vara fysiskt attraktivt av människor i västvärlden. Det innebär att som resultatet visar att 

ungdomar som exponeras av dessa retuscherade bilder har svårt att skilja på vad som är verkligt. 

Det kritiska förhållningssättet är av stort behov bland unga och bör uppmuntras speciellt inom 

skolan då ungdomar spenderar en stor del av sin tid.  

Budskap kring kost och livsstil får ungdomar av de kändisar, influencers och idrottare de följer 

vilket i sin tur leder till att de möter budskap kring vad de ska äta, hur de ska träna och vilka 

produkter som är ”bra” för bantning. Detta förklaras genom tredelade påverkansmodellen 

(tripartite influence model) som förklarar hur media är en förmedlare som påverkar ungas syn, 

beteende och attityder gentemot sig själva, de anmanar ideal och budskap trots att de ger 

negativa effekter (Hwang & frisen 2020). Ungdomar följer rekommendationer från personer de 

idealiserar vilket kan vara oroväckande just för att det kan påverka ungas konsumtionsval och 

ätbeteende och som sedan kan leda till ohälsosamma vanor. Det är en viktig aspekt att ta upp 

inför framtida arbete inom lärarprofessionen att få ungdomar att förstå vikten av ett kritiskt 

förhållningssätt.  
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5.2.2 Faran av psykisk ohälsa 

Resultatet visar att ungdomar ökar sin kost - och hälsomedvetenhet genom att äta bättre och 

träna som en form av en positiv effekt av de budskap de möter. Frågan är då vad det grundar 

sig i? Det framkommer i resultatet att ungdomar tenderar att göra det för likes och kommentarer 

(Burnettea m.fl., 2017). Något som också understryks i en annan studie av Mascheroni m.fl., 

(2015) där betydelsen för likes och kommentarer ökar ungas självförtroende beroende på hur 

många likes och kommentarer de får. Det kan i sin tur handla om att ungdomar vill passa in, 

snarare än att ändra på den egna livsstilen för att det är hälsosamt. Även i studien av Frisén m.fl 

(2014) framkommer det att ungdomar tenderar att göra det för uppmärksamheten och 

bekräftelsen snarare än att leva ett hälsosammare liv. Frisen m.fl (2014) visar på hur ungdomar 

väljer att träna och leva ett hälsosamt liv blir indirekt påtvingade av omgivningen och som i 

längden resulterar i en extrem träning. Denna form av extrem träning grundar sig i en negativ 

kroppsuppfattning. Det är något som är viktigt att lyfta fram då ungdomars kapacitet är 

individuell men också att den skiljer sig från en vuxens kropp. Vad händer när ungdomar inte 

får den bekräftelsen de söker på sociala medier? Den egna identiteten påverkas negativt när 

ungdomar söker efter bekräftelse. Denna form av bekräftelsesökning innebär att individen 

avsiktligt söker bekräftelse från andra på nätet trots att personen är tillfredsställd med den egna 

bilden. Uppnår inte individen ett visst antal likes respektive positiva kommentarer är 

bekräftelsen och upplevelsen av otillräcklig något som ungdomar upplever (Frisen & Berne, 

2016).  

 

Ungdomars identitetsutveckling påverkas genom att ungdomar upplever självhat, oro över den 

egna kroppen som leder till olika former av psykisk ohälsa som depression och ångest.  Detta 

förklaras beroende på hur mycket tid som ungdomar spenderar på sociala medier (Marengo 

m.fl., 2018 och Weinstein, 2017). Det är något som framkommit i en annan rapport av Third 

m.fl (2017) som visar på att ungdomar påverkas av psykisk ohälsa ju mer tid de spenderar på 

sociala medier. Det kan även styrkas med vad Hansen (2019) skriver om som visar på att desto 

mer ungdomar använder sociala medier, desto mer ökar också risken för psykisk ohälsa och 

negativ kroppsuppfattning. Det behöver uppmärksammas och är av stor vikt i det förebyggande 

arbetet.  

 

Samtidigt visar resultatet också att flickor påverkas i större utsträckning mer än pojkar då flickor 

påverkas mer negativt psykiskt på grund av antal timmar som spenderas på visuella medier som 

Instagram och Snapchat (Marengo m.fl., 2018). Det är något som även Hansen (2019) skriver 

om och menar på att flickor mår dåligt och har sämre kroppsuppfattning än pojkar för att de 

spenderar mer tid på visuella medier. Även en studie som gjorts av Salmon m.fl (2019) visar 

på att flickor påverkas mer än pojkar för att de spenderar mer tid på dessa plattformar. Flickor 

är alltså en mer utsatt grupp och något som behöver lyftas fram i det förebyggande arbetet. Hur 

pedagoger ska arbeta med det krävs kunskap och utbildning inom området. Å ena sidan är det 

inte heller lätt som pedagog att veta om ungdomar har en dålig kroppsuppfattning.  

 

Hur ungdomar påverkas av jämnåriga kan förklaras utifrån den tredelade påverkansmodellen 

(Hwang & Frisén, 2020) som beskriver att familjen, media och jämnåriga är de största 
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faktorerna som unga tar in förväntningar på den egna kroppen samt beteenden som anses vara 

acceptabla. Något som kan leder till negativ identitetsutveckling och kroppsmissnöje (Hwang 

& Frisen, 2020). Vidare förklarar Frisen och Berne (2016) hur olika sociala medier bidrar till 

att ungdomar jämför sig med jämnåriga och detta exemplifierar författarna genom användning 

av Instagram bland 15 åriga flickor där missnöje över den egna kroppen och utseende ökar av 

social jämförelse. Ju mer tid som spenderas på Instagram desto mer ökade flickors missnöje 

över det egna utseende och ger en negativ social jämförelse. Ungdomar har ett behov av 

vägledning av vuxna i deras liv och en stor uppmuntran till att inte jämföra sig med andra 

jämnåriga till den graden att det leder till psykisk ohälsa. 

 

 

5.2.3 Vikten av förebyggande arbetet 

Lärare och övrig skolpersonal som kuratorer och skolsköterskor är den största bidragande 

faktorn till att kunna arbeta förebyggande. Resultatet visar att det finns olika sätt att arbeta 

förebyggande kring budskap som berör kroppsideal på sociala medier. Exempelvis genom 

media literacy som ska behandla ungdomars förmåga att utveckla ett kritiskt förhållningssätt 

ute på visuella medier. Detta är något som kan styrkas i Vahedis m.fl (2018) studie att ungdomar 

som har fått någon form av media literacy i undervisningen, ger en positiv påverkan på 

ungdomars kritiska förhållningssätt. Det innebär att med hjälp av media literacy utvecklar 

ungdomar förmågan att förhålla sig kritiska vid användning av mediaplattformar både som 

producent och konsument av information, något som också har visats i studien av (Berger m.fl., 

2019). 

 

Ett ytterligare sätt att jobba förebyggande som lärare som visas i resultatet är genom projektet 

digital bodies, detta skulle kunna vara ett sätt för lärare i hem -och konsumentkunskap att arbeta 

med för att synliggöra olika kroppsideal exempelvis som tunnhets ideal, muskulös ideal samt 

kurvighet. Syftet med projektet är att synliggöra och analyser dessa ideal med eleverna där 

eleverna får möjlighet till ett pedagogiskt samt lärorikt samtal. I det centrala innehållet för hem 

-och konsumentkunskap står det att elever ska utveckla förmågan att kunna veta hur media och 

reklam påverkar individer och olika grupper (Skolverket 2011). Hem- och 

konsumentkunskapsläraren är en viktig resurs i det förebyggande arbetet. Dock står det ej i den 

reviderade kursplanen för hem-och konsumentkunskap. Det står däremot om hur elever ska lära 

sig om reklam i olika former. Vilket innebär att lärare inom ämnet inte kan jobba på samma sätt 

som tidigare eller som exempelvis samhällskunskapsläraren där elever genom undervisningen 

ska få möjlighet att utforska hur individer och grupper framställs i media, utifrån kön och hur 

det påverkar normbildning och värderingar (Skolverket, 2021).  

 

Vi anser att detta är något problematiskt att hem – och konsumentkunskapslärare nedprioriteras 

och exkluderas från värdefull och högst relevant kunskap om kritiskt förhållningssätt. Det är en 

del av det förebyggande arbetet för att motverka ungas negativa effekter av de budskap de möter 

på sociala medier. Å ena sidan finns det lärare som har fler ämnen och har möjlighet att 

undervisa i kritiskt förhållningssätt i ett annat ämne och dessutom kunna arbeta 

ämnesöverskridande. En väsentlig fråga är vad som sker med de lärare som endast undervisar i 
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hem- och konsumentkunskap? Eftersom ämnet redan rymmer flera punkter över vad eleverna 

ska utveckla begränsar det möjligheten till att lärare arbetar med kritiskt förhållningssätt med 

eleverna. Det leder i sin tur brist på kunskap för läraren och eleverna i det förebyggande arbetet 

inom skolan. 

 

En viktig aspekt som också framkom i resultatet är att föräldrar har en stor påverkan på det 

förebyggandet arbetet. Föräldrar som begränsar och har koll på barnens medieanvändning, visar 

att ungdomar löper mindre risk för utsatthet på sociala medier och om den egna 

kroppsuppfattningen. Det är något som kan styrkas med en studie av Lin m.fl (2019) där 

föräldrar är så kallade ”gatekeepers” där föräldrar screenar och granskar de budskap barnen 

exponeras av. Det är av stor vikt att föräldrar har en mediakunskap, exempelvis genom att 

föräldrarna självmant engagera sig på egna sociala konton, och på så sätt skapar föräldrar egen 

kunskap kring dold reklam som används av influensers och företag (Lin, m.fl.,2019). Det är 

sedan en kunskap som de kan kommuniceras med sina barn för att utveckla deras mediakunskap 

och källkritiska perspektiv. Det är dock viktigt att både föräldrar och pedagoger förstår att dessa 

plattformar är en viktig del i ungdomars liv något som kan styrkas i studien Salomon m.fl. 

(2019) som visar att sociala medier används av viktiga personer i ungas liv som vänner och 

personer de idealiserar sig med som exempelvis influencers, kändisar och idrottsmän. Det 

betyder att det bör ske med försiktighet om vuxna ska begränsa deras användande av sociala 

medier. Ytterligare en aspekt som lyfts fram i resultatet är vikten av en kontinuerlig kontakt 

mellan hemmet och skolan som en kunskapsförmedlare gällande elevernas kontakt med 

ohälsosamma budskap som förekommer på sociala medier (Riesmeyer m.fl. 2019). Vilket kan 

vara svårt om lärare i hem och-konsumentkunskap brister i kunskap om media literacy. Det 

finns alltså ett stort behov av att se över problemet och hitta lösningar för att arbetet ska fortsätta 

för kommande generationer. 

 

 

  Slutsatser och implikationer 

6.1  Samarbetets betydelse i det förebyggande arbetet  

Ungdomar är en utsatt grupp och sociala medier är en stor del av ungdomars liv. De följer 

jämnåriga, influencers och kändisar som påverkar ungdomars attityder och beteenden. Det gör 

att behovet av att öka ungdomars kritiska förhållningssätt är en viktig del i det förebyggande 

arbetet med psykisk ohälsa som många ungdomar upplever. Det finns flera sätt att arbeta med 

kritiskt förhållningssätt med elever i undervisningen. Ett resultat har visat på konkreta exempel 

på hur lärare kan jobba praktiskt med eleverna genom olika projekt där läraren ställer frågor 

och tar fram exempel på retuscherade bilder på olika kroppsideal, och budskap som finns på 

sociala medier. Genom att ställa frågor utifrån media literacy visar på att elever får ett bättre 

kritiskt förhållningssätt till budskap de möter. Ett annat exempel på projekt som ger positiv 

effekt till eleverna heter digital bodies som arbetar med att öka den kritiska medvetenheten hos 

eleverna genom samtal och diskussion. För att arbeta med ett sådant pedagogiskt projekt är det 

nödvändigt att pedagoger utbildas inom mediakunskap för att på så sätt också kunna arbeta med 

det i undervisningen. I hem-och konsumentkunskap finns det en tidsbrist för att utveckla media 

literacy då det rymmer flera punkter som eleverna ska möta i ämnet till eleverna. Dessutom i 
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den reviderade kursplanen som gäller från och med 1 juli 2022 fokuseras endast på reklam 

kopplat till konsumtion och inte som tidigare om hur det påverkar grupper och individer. Det 

finns dessutom en brist med att lärare inte har tillräckligt med mediakunskaper. En ytterligare 

slutsats är att föräldrar och hemmiljön har en stor påverkan på ungdomars mediekunskap och 

hur viktigt ett samarbete med skolan är i det förebyggande arbetet. Det finns ett behov av att 

samverka mellan hemmiljön och skolmiljön för att lättare fånga upp ungdomar som påverkas 

negativt av det budskap de exponeras för. Psykisk ohälsa ökar bland ungdomar i takt med hur 

sociala medier och tekniken utvecklas och leder till att behovet av utbildade pedagoger inom 

psykisk hälsa behövs inom skolan. 

 

 

6.2 Vidare forskning 

I och med den reviderade kursplanen i hem – och konsumentkunskap som gäller från och med 

1 juli 2022 är det av stort intresse att se forskning och framtida resultat kring hur det påverkar 

mediakunskapen i ämnet. Det rekommenderas också att för vidare forskning visa mer resultat 

kring hur ungdomar påverkas av sociala medier.  Det gäller i synnerhet att inkludera ungdomar 

som står utanför könsnormen som inte inkluderas i samtliga valda artiklar, exempelvis 

ickebinära och transpersoner. Den senaste trenden inom sociala medier är plattformen Tiktok 

som används av miljontals användare, särskilt ungdomar. Vidare forskning kring hur pedagoger 

kan arbeta med konsekvenserna av Tiktok och vilka budskap ungdomar möter på plattformen 

är av intresse. En väsentlig orsak till vidare forskning av nykomna sociala medier handlar bland 

annat om att fånga ny kunskap och effekter om medias påverkan på människans identitet. 

 

Det förekommer också lite forskning om vikten att inkludera samtliga könsidentiteter i 

undervisningen eftersom en central del i likvärdig utbildning ska sträva efter att aktivt och 

medvetet främja elevernas lika rättigheter samt möjligheter.  Det är därför av intresse att forska 

vidare och observera framtida resultat kring nya åtgärder respektive utveckling gällande 

ungdomar utanför tvåkönsmodellen. I och med ökningen av social jämförelse bland ungdomar, 

grupptryck och pressen av att följa ett visst kroppsideal, krävs också en uppdaterad forskning 

då samhället ständigt är i förändring och utveckling.
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8.1 Bilaga 1. Flödesdiagram - Prisma 2009 Flow Diagram
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8.2 Bilaga 2. Bedömningsmall 

1. Är hypoteser, syfte och/eller eventuella frågeställningar klart beskrivna? 
2. Är problemet och rationalen för studien tydligt beskrivet? 

3. Är väsentliga begrepp definierade?  
4. *Kvalitativ artikel: Får vi kunskap om forskarens förförståelse/perspektiv? 
5. Var urvalsstrategin lämplig med tanke på syftet?  
6. *Kvantitativ artikel: Framgår det tydligt utifrån vilka grunder urvalets storlek 

bestämdes?  
7. Är egenskaperna/karaktäristika hos de deltagare som ingår i studien tydligt 

beskrivet? 
8. *Interventionsstudie: Är försökspersonerna randomiserade till 

interventionsgrupp(er)? 
9. *Interventionsstudie: har interventionen (programmet/en ny form av 

undervisning etc.) som ska jämföras beskrivits tydligt? 
10. Har studien använt en adekvat datainsamlingsmetod?  
11. Har vilken typ av instrument som använts (ex enkäter, intervjuguider och 

observationsscheman) samt tillvägagångssättet vid datainsamlingen tydligt 
beskrivits? 

12. Är den redovisade analysmetoden lämplig? 
De metoder som används måste vara lämpliga för data.  

13. Har etiska aspekter beaktats?  
14. Är de viktigaste resultaten av studien tydligt beskrivna? 

15. Svarar resultatet mot syftet?  
16. Har man tagit hänsyn till eventuella bortfall i resultatet? 
17. Är resultaten praktiskt relevanta?  
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8.3 Bilaga 3. Kvalitetsgranskning av artiklar i tabellform 

Tabell. 2. Kvalitetsgranskning av litteratur i tabellform 
Artikel:  

 
 
Frågor 

1 

Bell 

m.fl. 

(2021) 

2 
Burnettea 
m.fl. 

(2017) 

3 

Dakanalis 

m.fl. 

(2015) 

4 

Goodyear 

m.fl. 

(2019) 

5 

Ku  

m.fl 

(2019) 

6 

Marengo 

m.fl. 

(2017) 

7 

Riesmeyer 

m.fl. 

(2019) 

8 

Weinstein  
(2017) 

9 
Wiklund  

m.fl. 

(2019) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

4 * 1 1 * 1 1 * 1 1 1 

5 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

6 * * * 1 1 * 1 * * * 

7 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

8 * 1 * * * * * * * * 

9 * 1 * * * * * * * * 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

POÄNG  16/16 
100% 

13/14 
90% 

13/14 
90% 

15/15 
100% 

11/14 
70% 

14/14 
100% 

14/14 
100% 

14/14 

100% 
15/15 
100% 

*frågor som är oförmögna att svara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

  

8.4 Bilaga 4. Artikelöversikt 

Tabell 4. Artikelöversikt  
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Publikationsår 
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Intervention 

Frågeformulär   
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12-13år 
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flickor 

Det finns stora 

skillnader 

mellan pojkarna 

och flickors 

svar. Där 

flickor hade 

större påverkan 

av 

tunnhetsideal. 

Intervention är 

ett bra sätt att 

motverka 

orealistiska 

kroppsideal 

som ungdomar 

möter och 

hjälper de med 

ett källkritiskt 

förhållningssätt. 
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Författare 
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Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Burnettea, C. B., 

Kwitowski, M. A., 
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(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 

 

USA 

Intervjustudie 
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studien är att 
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tonårstjejer 
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tid som 
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sociala medier 
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den egna 

kroppsbilden 

Intervjuer 

Fokusgrupper  
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tonårstjejer blir 
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dem.  
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Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Dakanalis, A., 

Carrà, G., 

Calogero, R., 

Fida, R., Clerici, 

M., Zanetti, M., 

& Riva, G. 

(2015) 

The 

developmental 

effects of media-

ideal 

internalization 

and self-

objectification 

processes on 

adolescents’ 
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feelings, dietary 

restraint, and 

binge eating. Eur 

Child Adolesc 

Psychiatry 

 

Italien 

Kvantitativ 

Intervjustudie 

 

Syftet är att 

undersöka 

hur media, 

särskilt 

massmedia, 

påverkar 

ungas 

perspektiv på 

kroppsbild, 

den egna 

kroppen samt 

även 

negativa 

konsekvenser 

som det 

medför. 

Treårsperiod  

Intervjuer n=523 

14-15 

år 

47% 

pojkar 

Studiens resultat visar 

att medias perspektiv 

på kroppsideal går att 

knyta an till negativa 

tankar samt känslor 

om kroppsuppfattning. 

Studiens slutsats 

behandlar även 

konsekvensen av 

negativa tankar om sin 

egen kroppsbild där 

54,9 % av deltagarna 

visade tecken på 

kroppsskam och skam 

över den egna 

kroppen. 67, 3 % var 

deprimerade. Bland 

annat att de leder till 

negativt beteende i 

form av hetsätning 

men också bantning. 

13/14 

 

 

 
Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Goodyear, V. A., 

Armour, K. M., 

& Wood, H. 

(2019) 

Young people 

and their 

engagement with 

healthrelated 

social media: 

new perspectives 

 

England 

Kvantitativ & 

kvalitativ 

undersökning  

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

ungdomars 

erfarenheter av 

hälsorelaterade 

budskap på 

sociala medier 

ur deras 

(ungdomars) 

perspektiv och 

vilken 

betydelse det 

finns av 

pedagogiska 

metoder. 

 

10 månaders period 

 

1.Frågeformulär i 

klassen  

  

2.Intervjuer  

I grupper i klassen. 

 

3.Enkäter  

Onlineundersökning  

n=1296  

13–18 

år 

 

De flesta 

ungdomarna 

rapporterade att 

hälsorelaterade 

budskap som 

de hade sett på 

sociala medier 

påverkade 

deras 

hälsobeteenden 

43% positivt 

24% negativt. 

 

Ätbeteenden, 

överdriven 

träning och 

oror över 

kroppen är 

effekter. 

15/15 
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Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Ku, Y.L., Q. Kong, 

Y. Song, L. Deng, 

Y. Kang & A. Hu. 

(2017) 

What predicts 

adolescents’ 

critical thinking 

about real-life 

news? The roles of 

social media news 

consumption and 

news media 

literacy 

 

Hong Kong 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie  

Syftet med studien 

handlar om att 

undersöka 

sambandet mellan 

sociala medier, 

newmedia literacy 

samt kritiskt 

tänkande hos unga i 

12–18 års åldern.  

Enkäter 

(online)  

 
n=1505  

12 - 18 

år 

Undersökningens 

slutsats visar att 

det krävs 

skeptiska 

nyhetsanvändar. 

Det medför att 

ungdomar på 

sociala medier 

ökar 

uppmärksamhet 

samt kritiskt 

förhållningssätt 

till källor 

11/14 

 

 

 

 
Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Marengo, D., 

Longobardi, C., 

Fabris, M. M., & 

Settanni, M. (2018) 

Highly-visual 

social media and 

internalizing 

symptoms in 

adolescence: The 

mediating role of 

body image 

concerns 

 

Italien  

Kvantitativ & 

Tvärsnittsstudie 

 
Syftet med artikeln 

är att undersöka 

sambandet mellan 

tid spenderad på 

HVSM samt oron 

kring 

kroppsuppfattning 

och andra inre 

psykiska symptom. 

HVSM: Highly 

visual social media 

Frågeformulär 

som samlades 

in 2017  
N=523 

årkurs 

6–11  

54% 

flickor 

Undersökningens 

slutsats förklarar att 

användningen av 

HVSM är förknippat 

med negativ 

kroppsuppfattning 

samt oro över 

kroppsideal. 

Budskap respektive 

bilder som 

presenteras på 

HVSM orsakar 

negativ effekt på 

ungdomars psykiska 

välmående. 

Antal personer i 

studien som använde 

HVSM var 82,4 % 

 

14/14 
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Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Riesmeyer, C., 

Hauswald, J., & 

Mergen, M. (2019) 

(Un)Healthy 

Behavior? The 

Relationship 

between Media 

Literacy, 

Nutritional 

Behavior, and Self-

Representation on 

Instagram 

 

Tyskland  

Intervjustudie 

Kvalitativ  

 

  

Syftet med artikeln 

är att undersöka 

förhållandet mellan 

medie och 

hälsokunskap, 

självrepresentation 

och 

näringsbeteende 

hos flickor som får 

näringsrelaterat 

innehåll på 

Instagram 

Intervjuer 

n=15 

intervjuer 

13–19 

år flickor 

Flickorna exponeras 

dagligen med 

näringsinnehåll på 

Instagram och ser 

inlägg från 

professionella 

sportbloggare eller 

kändisar. Dessa 

bidrag propagerar 

ofta en hälsosam 

livsstil och 

presenterar 

kroppsideal, och 

flickorna associerar 

automatiskt 

kroppsideal med en 

hälsosam kost. 

Flickorna känner att 

trycket ökar av att 

anpassa sig till dessa 

ideal, vilket leder till 

en negativ 

uppfattning och 

beteende.  

14/14 

 

 
Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Weinstein, 

E. (2017) 

 

Adolescents' 

differential 

responses to social 

media browsing: 

Exploring causes 

and consequences 

for intervention. 

 

USA 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

huruvida 

användningen 

av plattformen 

Instagram ger 

negativa 

effekter på 

studenternas 

välbefinnande 

Onlineenkäter/ 

undersökning 

 

observation 

n=580  

15–26 års 

ålder.  

 

Båda könen 

inkluderades 

Undersökningen 

synliggör de 

studenter som 

hade högre nivåer 

av negativa 

jämförelse. Dessa 

studenter, särskilt 

flickor, blev 

negativt 

påverkade av 

bläddringen på 

Instagram ( det 

fanns förekom ett 

samband mellan 

social jämförelse 

samt elevens 

välmående) 

 KVANTITATIV 
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Författare 
Publikationsår 
Titel 
Land 

Design Syfte Metod Urval 
 

Slutsats Poäng 

Wiklund, E., 

Jonsson, E., Coe, 

A.-B., & 

Wiklund, M. 

(2019) 

Strong is the new 

skinny’: 

navigating fitness 

hype among 

teenagers in 

northern Sweden. 

 

Sverige 

Intervjustudie 

Kvalitativ   

Studien 

utforskade hur 

svenska 

gymnasieelever 

uppfatta och 

handlar på 

trender gällande 

träning (fitness-

hype) kost och 

kroppsideal på 

sociala medier. 

Semistrukturerade 

intervjuer n=10   

n=5 pojkar  

n=5 flickor 

(16–18 år) 

Studien visar att 

ungdomar tycker att 

det är ett överdrivet 

fokus på hälsa och 

motion i dagens 

samhälle. De beskrev 

en fitnesshype som 

överdrivna och 

ohälsosamma ideal 

om kropp och 

motion, och 

uppfattade detta som 

problematiskt. 

Sociala medier 

ansågs bidra till 

denna hype som en 

kraftfull arena för 

"strävan efter socialt 

erkännande och 

värde. 

15/15 

 


