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Sammanfattning 
 

Den psykiska ohälsan bland unga tjejer i Sverige ökar kraftigt. Studier visar på att interaktioner 
som, för individerna, upplevs som negativa kan skapa en negativ kroppsuppfattning hos dessa. 
Syftet med studien är, utifrån ett interaktionistiskt perspektiv, att undersöka hur en grupp unga 
tjejers kroppsuppfattning kommer till uttryck i samtal kring kost. Den föreliggande studien 
genomfördes med fokusgruppsdiskussioner som metod, där två fokusgrupper med unga tjejer 
deltog. Diskussionsämnet i dessa fokusgrupper var kost, detta diskussionsämne resulterade 
automatiskt i samtal kring kroppsuppfattning. Resultatet visade på att beroende på interaktionens 
värde influerades deltagarna på olika sätt, där de signifikanta andra hade den största inverkan på 
skapandet av åsikter, beteenden och således kroppsuppfattning. Negativa interaktioner kan 
således skapa en negativ kroppsuppfattning hos individer, och kan vidare utvecklas till en ökad 
psykisk ohälsa hos individen. Positiva interaktioner resulterade i en inre tankeprocess hos 
deltagarna, dock mynnade dessa tankar sällan ut i ett konkret beteende.  
 

Nyckelord: Interaktioner, Kroppsuppfattning, Kost, Ungdomar, Signifikanta andra, Pedagogik 
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1. Introduktion 
Kost är ett ämne som diskuteras flitigt i dagens samhälle. Det kommer dagligen mer och mer 
information om hur och vad individer ska äta för att uppnå en god hälsa. Då all denna 
information om kost finns tillgänglig kan det antas att även ungdomar diskuterar detta ämne ofta, 
och att all information borde gynna individerna på ett positivt sätt, då informationen som tidigare 
nämnt syftar till att vägleda individer till ett bättre välmående. Trots detta så visar 
Socialstyrelsens folkhälsorapport på att den psykiska ohälsan i Sverige ökar, främst bland unga 
tjejer (Socialstyrelsen, 2009). Att undersöka kunskapsutbytet som sker mellan ungdomarna kring 
ämnet kost, och om utbytet i interaktionerna skapar en upplevd effekt på till exempel 
ungdomarnas kostvanor eller kroppsuppfattning, blir då intressant att studera då ungdomarna 
eventuellt inte är medvetna om den personliga effekten av interaktioner.  
 
Vänner och det sociala umgänget är en väsentlig del i ungdomars liv (Philips, 2011). Ungdomar 
spenderar mer tid med sina vänner än sina familjer (ibid.), därmed spelar jämnåriga vänner en 
stor roll för ungdomarnas skapande av personliga åsikter och attityder (Lunde, 2009). 
Dabbaghian, Mago, Wu, Fritz och Alimadad (2012) har gjort en studie kring interaktioners effekt 
på ungdomars matvanor. Resultatet visade på att positiva interaktioner har en positiv effekt på 
ungas matvanor (Dabbaghian et al., 2012). Detta visar på att det sker ett kunskapsutbyte i 
interaktionerna och positiva interaktioner är de som framför allt gynnar ungdomar och deras 
välbefinnande. Upplever då ungdomar en effekt av interaktionerna med sina vänner, och även av 
den närstående familjen? Finns det en koppling mellan kost, interaktioner och hur individer 
skapar sin kroppsuppfattning? Influeras och ändras ungdomarnas egen kroppsuppfattning genom 
samtal som kretsar kring kost med sina signifikanta och generaliserade andra? Denna studie 
kommer att fokusera på hur interaktioner med andra individer kan ha en personligt upplevd 
effekt på ungdomarnas skapande av sin egen kroppsuppfattning, samt hur denna upplevda 
kroppsuppfattning kommer till uttryck via uttalade åsikter och uppvisade beteenden.  
 
1.1 Syfte 

Syftet med studien är, utifrån ett interaktionistiskt perspektiv, att undersöka hur en grupp unga 
tjejers kroppsuppfattning kommer till uttryck i samtal kring kost.  
    
1.2 Frågeställningar 

Genererar interaktioner i en upplevd effekt på ungdomarnas kroppsuppfattning och i så fall hur? 
 
Vilken betydelse har interaktioner med signifikanta och generaliserade andra för skapandet av 
ungdomarnas kroppsuppfattning? 
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2. Tidigare forskning  
 
Forskning kring studiens specifika ämne var något som av forskarna upplevdes var begränsad. 
Det material som hittades ansågs vara relevant för en förståelse för vilken forskning som tidigare 
gjorts inom liknande ämnen. Materialet som valdes ut ansågs vara väsentligt för studiens syfte 
och skapade en förförståelse som var relevant för studien, vilket bidrog till en god grund för 
studiens vidare utformande. 
 
2.1 Interaktioners betydelse 

Interaktioner mellan individer är en faktor som främjar individers lärande och utveckling och 
lärande sker genom ett kunskapsutbyte i interaktionerna (Kozulin, Gindis, Ageyev & Miller, 
2003). Den sociala aspekten är således viktig för ett gynnsamt lärande (Bandura, 1977). 
Interaktioner är något som sker i stort sätt konstant och individer interagerar både med sig själva 
(i form av tankar) och även andra individer (Aspelin, 2003). Positiva interaktioner mellan 
individer är en främjande faktor för lärande (Liljestrand, 2004). I denna studie tolkas positiva 
interaktioner som en, utifrån deltagarnas, upplevd gynnsam aspekt för deras eget välbefinnande 
och negativa interaktioner ses således som något, för deltagarna, missgynnande för deras 
välbefinnande.  
 
Lunde (2009) hävdar att en majoritet av barn och unga i samhället är medvetna om de 
skönhetsideal och normer som finns i samhället om hur människor utifrån dessa normer och ideal 
”bör” se ut. I tonåren är individer som mest mottagliga för kulturens ideal och normer kring 
utseende, vilket kan uppmuntra och påverka dessa individer att följa de ideal som finns (The 
McKnight Investigators, 2003). Utifrån detta kan det alltså antas att barn och unga tar till sig av 
den rådande kulturens åsikter och attityder, vilket då kan påverka och influera deras eget 
skapande av åsikter. Vidare har Lunde (2009) i sin tidigare forskning kring barn och unga 
kommit fram till att sociala interaktioner mellan jämnåriga vänner kan skapa en positiv eller 
negativ kroppsuppfattning hos individen. Problematiska interaktioner mellan vänner (som till 
exempel mobbning och att bli retad) kan då leda till en negativ kroppsuppfattning och då ett 
missnöje med sitt utseende (ibid.). Forskning visar på att en negativ kroppsbild som skapas i 
unga år även kan finnas kvar i vuxen ålder (ibid.). Vrticka och Vuilleumier (2012) visar även att 
en individs livssituation och känslor påverkas av hur denne reagerar och värdesätter interaktion 
med andra, detta gäller både vuxna och unga. Lundes (2009) studie är relevant då den visar på 
vikten av interaktioners betydelse för individers skapande av åsikter. Även föreliggande studie 
visar, precis som Lunde (2009), på betydelsen av interaktionerna mellan jämnåriga vänner och 
hur dessa interaktioner kan skapa en effekt i både åsikter, beteenden och hur detta kan mynna ut i 
en positiv eller negativ kroppsuppfattning.   
 
Även La Greca och Moore Harrison (2005) genomförde en studie som visade på faktorer som 
inverkade på unga individers utvecklande av social ångest. Den sociala ångesten påverkades av 
individernas förhållande till andra jämnåriga vänner, ju sämre relation desto större social ångest 
(ibid.). Negativa interaktioner kunde alltså leda till ökad social ångest och i vissa fall depression, 
och positiva interaktioner kan då alltså minska den sociala ångesten och depression (ibid.). 
Utifrån detta kan det då förstås att positiva interaktioner bör öka möjligheterna för lärande, då 
Martin (2004) menar att lärande sker just via interaktioner. Liljestrand (2004) visar också på 
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vikten av positiva interaktioner som främjande för lärande, då kunskap och lärande produceras 
när människor interagerar med varandra. Interaktioner bidrar även till individuell utveckling då 
individer tar till sig kunskap av varandra som behövs för att förstå den sociala omgivningen 
(Charon, 2009). Vidare menar både Lave och Wenger (1991) och Löfstedt (1999) att lärande och 
kunskap kan ses som något situationsbaserat.  
 
Flertalet studier har som ovan visat på att interaktioners effekt är ett väl beforskat område, ofta 
kopplat till kroppsuppfattning och social ångest. I denna studie kommer, som tidigare nämnt, 
ungdomars interaktioner och meningsutbyte gällande kost studeras och hur detta meningsutbyte 
kan ha en inverkan på ungdomarnas kroppsuppfattning. Tidigare forskning har visat på 
interaktioners betydelse för lärande och hur detta påverkar skapandet av individers åsikter, men 
det finns lite forskning kring hur interaktioner och samtal kring kost kan ha en effekt på 
kroppsuppfattningen.      
 
2.2 Jämnåriga vänner  

Jämnåriga vänner är som Lunde (2009) nämner en viktig influerande faktor för barn och ungas 
skapande av åsikter och attityder. I början och under adolescensen spenderar ungdomar mer tid 
med varandra än med sina föräldrar (Philips, 2011), och vännerna blir således ett viktigare socialt 
stöd än föräldrarna (Furman & Buhrmester, 1992). I och med detta skapas alltså möjligheter för 
ungdomarna att ta till sig av varandras åsikter och lära sig av varandra. Vänner bidrar även till 
utveckling då de genom grupprocesser interagerar med varandra och på så vis lär sig av varandra 
(Evaldsson, Lindblad, Sahlström & Bergqvist, 2001). Interaktionen skapar då ett kunskapsutbyte 
(Kozulin et al., 2003). Människor influeras således av andra individers åsikter och attityder, 
bland annat vad de säger och hur de uttrycker det som sägs (Hewitt, 1981). Hur en person då 
agerar och handlar i olika situationer beror enligt Löfstedt (1999) på vad andra individer gör och 
säger. Här kan det då förstås att det sociala umgänget har en stor påverkan på individer, i detta 
fall på ungdomarna och deras åsikter de skapar.  
 
2.3 Psykologisk forskning       

Inom utvecklingspsykologi finns ett begrepp som kallas adolescent egocentrism perspective 
vilket förekommer hos unga i adolescensen (Elkind, 1967). Adolescent egocentrism består av två 
olika delar; the imaginary audience och the personal fable (ibid.). The imaginary audience 
innebär att många i adolescensen tror att individer i omgivningen konstant betraktar personen 
och utvärderar dennes agerande, vilket då skapar en osäkerhet hos individen (Vartanian, 2000). 
Detta leder till att individen blir väldigt medveten om det egna utseendet (Elkind, 1967). Denna 
aspekt, hur en person tror att andra uppfattar dennes kropp och utseende, är något som Frisén och 
Holmqvist (2010) menar att få tar hänsyn till. En individs tro på att denne alltid observeras och 
utvärderas av sin omgivning kan då påverka dennes beteende och attityder (Trost & Levin, 
2010). En individs personliga kroppsuppfattning skapas av beteendemässiga, kognitiva, 
värderande, perceptuella och påverkande faktorer (Smolak, 2004). Lunde (2009) menar att dessa 
faktorer ofta går in i varandra och samspelar i skapandet av kroppsuppfattningen. Till exempel 
kan en ung tjej som upplever sig vara större än sina vänner uppleva en osäkerhet vilket kan leda 
till att hennes tankar mynnar ut till ett, för individen, annorlunda beteende. Det ändrade 
beteendet kan till exempel vara att hon lägger upp extra grönsaker på mattallriken i skolan. Även 
att jämföra sig med andra kan kopplas till individers missnöje med sin egen kropp, främst till de 
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individer som upplever sig själva som överviktiga (Halliwell & Harvey, 2006). Även 
psykologiska aspekter kan påverka individers kroppsuppfattning, som dessa studier har påvisat. 
En individs tro om hur omgivningen uppfattar denne spelar därmed roll i vilka åsikter individen 
skapar och vilket beteende det mynnar ut i.   
        
2.4 Massmedia och Sociala Medier      

Massmedia är en stor del av mångas vardag och eftersom individer frekvent exponeras för 
medias information interagerar de också med detta (Lunde, 2009). Den information individer får 
av massmedia blir en form av lärande eftersom det sker via interaktion (Halliwell & Harvey, 
2006). Redan 1997 visade en studie på att 15-åriga tjejer upplevde en stor press från media kring 
samhällets ideal om att ha en smal kropp (Wertheim, Paxton, Schultz & Muir, 1997). Det smala 
idealet har blivit en bidragande faktor till ett ökat missnöje med sin kropp och sitt utseende 
(Cusumano & Thompson, 2001; Sands & Wardle, 2003). Informationen från media bidrar alltså 
till att ungdomarna internaliserar de ideal och normer som finns i samhället och som förmedlas 
genom media (Halliwell & Harvey, 2006). Enligt det sociokulturella perspektivet är sociala 
medier något som kan vara en stor påverkande faktor kring individers tankar och värderingar om 
utseende och matvanor (Thompson & Heinberg, 1999). Även familj och vänner är en stor 
påverkande faktor (ibid.). Strahan, Spencer och Zanna (2007) skriver att forskare tror att en 
kulturs sociokulturella normer kring ett idealutseende har stor påverkan på främst kvinnor och 
deras kroppsuppfattning (och främst då en stor influerande effekt till ett missnöje med den egna 
kroppen). Många unga i adolescensen har någon gång haft negativa tankar och känslor kring sitt 
utseende (Frisén & Holmqvist, 2010). 
Denna tidigare forskning visar på att massmedia och sociala medier är en bidragande faktor för 
hur ungdomar skapar och formar sina åsikter och beteenden och hur detta kan leda till en negativ 
uppfattning kring den egna kroppen.    
 
2.5 Relevans för studien  

Interaktioner är ett väl beforskat fenomen, och har studerats i många olika kontexter som ovan 
visat. Dock så har det sällan placerats i kontexter gällande interaktioners upplevda effekt på unga 
tjejers kroppsuppfattning och hur det kommer till uttryck i samtal kring kost. Inte heller har en 
stor mängd studier gjorts gällande lärande och interaktioner i förhållande till det kunskapsutbyte 
som skapar åsikter och beteenden kring kost, och hur detta i sin tur påverkar 
kroppsuppfattningen. Denna studie kombinerar alltså ett väl beforskat ämne (interaktioner) med 
en ny kontext (kost) och visar på dessa två faktorers betydelse för skapandet av den egna 
kroppsuppfattningen. Därmed är denna studie relevant för både pedagogik- och hälsoområdet. 
Denna studie ligger i tiden då psykisk ohälsa bland unga tjejer ökar och därmed har antalet 
självmord ökat bland unga (Socialstyrelsen, 2009). Studien har en stor relevans för en bättre 
förståelse för den ökade psykiska ohälsan bland unga tjejer och är användbar för vidare forskning 
kring detta ämne. Studien är även relevant för vidare promotivt arbete med unga tjejers 
välmående, då den visar på aspekter som kan skapa en negativ upplevd effekt på 
kroppsuppfattningen och därmed också ha en negativ effekt på välmåendet.   
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3. Teoretisk referensram 
       
Den teoretiska referensramen för denna studie kommer, utifrån insamlat material från tidigare 
forskning, att främst utgå från ett interaktionistiskt perspektiv då studien i första hand fokuserar 
på individerna. Även ett sociokulturellt perspektiv på lärande kommer till viss del användas, för 
att kunna analysera resultatet från ett mer samhälleligt perspektiv. Utifrån de valda teorierna 
beskrivs även tillhörande begrepp som är relevanta för studien. Teorierna och dess tillhörande 
begrepp används sedan för att analysera den insamlande empirin, se kapitel 5. Resultat och 
Analys.  
 
3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande       

Det sociokulturella perspektivet på lärande fokuserar dels på det samspel som finns mellan 
individer, och hur deras lärande och agerande påverkas och kan dra nytta av detta samspel (Säljö, 
2000). Lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv utgår från att människor lär sig av sin sociala 
och kulturella omgivning (Kozulin et al., 2003). Den sociokulturella kontexten påverkar alltså 
individens utveckling och lärande (ibid.). Lärande är alltså något som enligt ett sociokulturellt 
perspektiv inte går att separera från deltagandet i sociala sammanhang (Löfstedt, 1999). Med 
hänsyn till detta så ses lärande, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, som något som bör ske i 
sociala och kulturella sammanhang och inte något som bör ske på individnivå (Kozulin et al., 
2003). Den sociala och kulturella omgivningen påverkar även vad individen lär sig, genom att 
varje kultur har olika åsikter och attityder kring specifika saker, som då via interaktion överförs 
på individerna i samhället (ibid.). 
 
Socialt stöd är ett begrepp som Hupcey (1998) menar har definierats på många olika sätt, men att 
majoriteten av definitionerna har en gemensam grund. Steese, Dollette, Phillips, Hossfeld, 
Matthews och Taormina (2006) definierar socialt stöd som ett upplevt positivt stöd från 
individens signifikanta andra. Bearman, Presnell, Martinez och Stice (2006) menar att 
avsaknaden av socialt stöd, och även ett upplevt negativt socialt stöd, kan resultera i en negativ 
kroppsuppfattning hos individer. Lin, Simeone, Ensel, och Kuo (1979) menar att socialt stöd är 
något individen får tillgängligt via sina sociala relationer med både signifikanta och 
generaliserade andra.  
 
3.2 Interaktionism        

Interaktionism utgår från att individer lär sig av den miljö de lever i och även av de människor 
som befinner sig i samma miljö (Charon, 2009). Interaktionism är en faktor som påverkar 
individers inlärnings- och utvecklingsprocess, och att det är själva interaktionen som bidrar till 
ett lärande (Kozulin et al., 2003). Blumer (1986) menar att interaktion mellan människor sker 
genom att förstå och tolka betydelsen av varandras handlingar, och det är som sagt genom 
interaktioner som lärandet främjas (Kozulin et al., 2003).  Individer både ger och tar information 
och kunskap i interaktion med andra, och genom detta kan då individer påverka och influera 
varandras åsikter och attityder (Berg, Boglind, Leissner, Månson & Värnlund, 1977). 
Interaktioner mellan individer sker nästan oavbrutet (Aspelin, 2003), och interaktion sker även i 
form av personliga tankar (Trost & Levin, 2010). När en individ interagerar med andra influerar 
de således varandra, och när individer interagerar med sig själva influerar de också sig själva 
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(Berg et al., 1977). Individer agerar och interagerar utefter den för tillfället givna situationen, 
vilket innebär att interaktioner är situerade och kan alltså skilja sig åt från situation till situation 
(Hewitt, 1981). Interaktioners betydelse är centralt i denna studie och formar studiens 
genomförande, framför allt i metoden och dess upplägg.  
 
Spegeljaget är ett begrepp inom interaktionism som Cooley starkt betonade, begreppet innebär 
att individer speglar sitt eget jag gentemot de individer denne interagerar med (Charon, 2009). 
Individers egna uppfattningar om sig själva är ett resultat av interaktion med andra individer, 
främst genom interaktioner med individens signifikanta andra (ibid.). Individers egna 
uppfattningar om sig själva skapas då av att denne har en föreställning om hur dennes agerande 
uppfattas av andra i dennes omgivning (ibid.). Detta skapar ytterligare en föreställning hos 
individen, om hur andra bedömer dennes agerande och detta skapar då en antingen positiv eller 
negativ känsla hos individen (ibid.).  
 
Signifikanta och generaliserade andra är två begrepp som beskriver de personer som finns i en 
individs omgivning. Signifikanta andra är de personer som en individ har en nära relation med, 
och som således kan ha en stor inverkan på en individs självuppfattning (Charon, 2009). 
Signifikanta andra är då personer som individen värnar om, och som de också till viss del 
hörsammar (Trost & Levin, 2010). Även om individen inte alltid har samma åsikter som den 
signifikanta andra är denna person någon som ingiver en positiv känsla hos individen (ibid.). I 
denna studie har deltagarnas signifikanta andra främst bestått av nära vänner och den närmsta 
familjen.  
Generaliserade andra innefattar alla människor som finns i individens omgivning, och som bidrar 
till individens internalisering av samhällets kultur och de normer och värderingar som medföljer 
kulturen (Charon, 2009). De generaliserade andra kan ses som en guide för individen, hur denne 
bör agera utefter samhällets normer och regler (ibid.). Generaliserade andra är således inte de 
personer som individen har en nära relation med, dock har de också en inverkan på individen och 
dess beteende, då samhällets kultur är något individen omedvetet agerar utefter (ibid.).  
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4. Metod  
 
Denna studie var en kvalitativ studie, då den insamlade empirin bestod av deltagarnas egna 
berättelser och upplevelser. En kvalitativ studie syftar till att insamla empiri i form av ord och 
berättelser från individer, till skillnad från kvantitativa studier som fokuserar på empiri som kan 
analyseras via statistik (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att kvalitativa metoder syftar till 
att undersöka individers upplevelser och tolkningar av deras omgivning. Studiens genomförande 
centrerade kring att få fram deltagarnas egna uppfattningar och berättelser om kost.  
 
4.1 Metodval  

Denna studie har använt fokusgruppsdiskussioner som metod för empiriinsamlingen. 
Fokusgruppsdiskussioner syftar till att individerna i gruppen diskuterar ett förvalt ämne (som 
väljs av forskaren utifrån dennes aktuella studie) som alla deltagare har någon erfarenhet av, och 
via detta får forskaren möjlighet att studera och analysera de gemensamma och varierande 
åsikter och tankar som finns i gruppen kring det valda ämnet (Dahlin-Ivanoff, 2011). Då den 
tidigare forskningen visade på att ungdomar influeras och skapar åsikter via interaktioner med 
andra ungdomar var det då intressant att rikta sig till en målgrupp i de övre tonåren, då de har 
erfarenhet både från händelser från tidigare tonår och även från senare tonår. Detta för att studera 
om ungdomarna upplevde att interaktioner influerar deras skapande av kroppsuppfattning. För en 
mer genomgående beskrivning av urvalet av deltagare, se under rubriken 4.2 Urval. 
Fokusgruppsdiskussioner är från forskarens sida en metod där denne är deltagande i gruppen och 
samlar in informationen (ibid). Dock är forskaren endast deltagande i själva diskussionen med 
informanterna när det krävs, forskaren kan styra in deltagarna på rätt spår om dessa börjar 
diskutera ämnen som inte är väsentliga för studien (Obert & Forsell, 2000). En 
fokusgruppsdiskussion bidrar till en god förståelse för det som är en grupps allmänna tankar och 
upplevelser kring ett specifikt ämne (ibid.). Som forskare är det av vikt att få deltagarna att 
fokusera på det som är meningsfullt och relevant för diskussionen (och för forskaren relevant för 
den aktuella forskningen), forskaren bör alltså veta vad denne ska studera och leta efter (ibid.). 
Genom att använda sig av fokusgruppsdiskussioner kan forskaren studera individernas sätt att 
uttrycka sig och kommunicera (Dahlin-Ivanoff, 2011). För vidare diskussion av metodens för- 
och nackdelar i förhållande till denna studie, se under rubriken 6.2 Metoddiskussion.  
 
Det denna studie önskade att få ut via fokusgruppsdiskussionerna var främst en förståelse för om 
interaktioner med signifikanta andra var en influerande faktor som bidrog till att individerna 
skapade en annorlunda kroppsuppfattning, utifrån individens tidigare personliga 
kroppsuppfattning.  
 
4.2 Urval  

Ett proportionellt stratifierat urval (Denscombe, 2004) gjordes. En ungdomsgård i Hallands Län 
valdes ut, då denna ungdomsgård riktade sig till studiens aktuella målgrupp. Studien hade som 
mål att få ihop tre till sex deltagare till fokusgruppen, då det blir svårt att föra en diskussion när 
deltagarna är för många, samt att deltagarna får en sämre chans att göra sin röst hörd om det är 
för många deltagare (Obert & Forsell, 2000).  
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Ursprungligen hade studien som mål att vända sig till både tjejer och killar i åldrarna 15-25 då 
detta var den utvalda ungdomsgårdens målgrupp. Efter ett besök på ungdomsgården valde 
frivilliga deltagare att delta i fokusgruppen. De som deltog vid det första diskussionstillfället var 
fyra tjejer i åldrarna 19-20 år, alla fyra var vänner sedan tidigare. Därefter kom studien att 
fokusera på samma grupp, dels då dessa var intresserade av att fortsätta men även för att studien 
skulle få ett tydligare fokus på en viss målgrupp och på så vis inte göra studien för bred. Från 
forskarnas sida fanns det också ett intresse i att behålla samma grupp då känslan var att denna 
grupp kunde bidra med relevant information. Detta gjorde då att studien begränsade sig till 
enbart tjejer i en viss ålder. Vid den andra genomförda fokusgruppsdiskussionen deltog tre av de 
fyra tjejerna. 
      
4.3 Förberedelser inför empiriinsamling     

Studien genomfördes på en ungdomsgård i Hallands län. De ansvariga på ungdomsgården 
informerades om studien och vilka etiska principer som studien tog hänsyn till. När de ansvariga 
gett tillstånd till genomförandet av studien tillfrågades ett flertal ungdomar om dessa ville vara 
deltagande i studien. De individer som valde att delta i fokusgruppsdiskussionerna bestämde tid 
och plats för diskussionen, detta för att anpassa diskussionen utefter deras förutsättningar. De 
ungdomar som var under 18 år (se under rubriken 4.4 Bortfall) fick ett följebrev som skulle 
godkännas och underskrivas av målsman, detta för att konversationerna från diskussionerna 
spelades in via ljudupptagning (Vetenskapsrådet, 2002). För följebrev se Bilaga 1. Två 
fokusgruppsdiskussioner planerades i olika omgångar med samma deltagare i båda 
diskussionerna. Samma deltagare valdes för att kunna gå djupare in i de diskussioner som redan 
förts. Under diskussionerna var ambitionen att forskarna inte skulle delta alltför aktivt i de 
diskussioner som genomfördes, eftersom det i fokusgruppsdiskussioner är deltagarnas egna 
erfarenheter och berättelser som ska lyftas fram (Dahlin-Ivanoff, 2011). 
 
4.4 Bortfall  

De ungdomar som till en början valde att delta i studien var i åldrarna 17-22 år. Följebrev 
delades ut till de minderåriga. Vid den första inplanerade fokusgruppen valde två tjejer och även 
två killar att delta. Däremot var det bara en kille av de fyra deltagarna som dök upp vilket gjorde 
att fokusgruppen ställdes in och att nya deltagare till den första diskussionen tillfrågades, och 
fyra tjejer valde att delta. De deltagare som slutligen deltog i fokusgruppsdiskussionerna var i 
åldrarna mellan 19-20 år och därmed krävdes inget tillstånd från målsman. Efter den första 
genomförda fokusgruppsdiskussionen bestämdes tid för nästa diskussionstillfälle. Den andra 
planerade fokusgruppsdiskussionen med dessa tjejer ställdes dock in från deltagarnas sida, och 
ett nytt datum bestämdes. När den sista fokusgruppsdiskussionen genomfördes var tre av de fyra 
tjejerna närvarande. Då det, på grund av det första bortfallet, endast var tjejer som deltog i 
studien kan detta ha påverkat studiens resultat. Detta diskuteras vidare i kapitel 6. Diskussion.  
 
4.5 Generaliserbarhet och Överförbarhet 

Denna studie var en kvalitativ studie, då fokus inte låg på hur många som uttryckte en åsikt utan 
vad för åsikter det var som uttrycktes (Holme, Solvang & Nilsson, 1997). I och med att 
deltagarna i fokusgrupperna endast representerade en viss målgrupp och kön blev då inte heller 
studien representativ för populationen. Detta var dock inte studiens mål, utan fokus låg på just 
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deltagarna och deras egna berättelser utifrån sina egna erfarenheter. Studiens forskningsprocess 
kan komma att vara överförbar, då forskningsprocessen går att reproducera och använda till 
andra kontexter och målgrupper då den processen var väl beskriven, vilket Bryman (2011) menar 
är viktigt för en studies överförbarhet. Studiens avsmalnade målgrupp gjorde att resultatet kan 
komma att bli svårt att generalisera och överföra till andra kontexter med andra målgrupper, då 
det inte är en säkerhet att alla har liknande erfarenheter och berättelser som denna grupp hade. 
Att resultatet skulle vara överförbart var dock inte studiens mål då det var en studie som hade 
som mål att få den utvalda gruppens åsikter och erfarenheter om det valda ämnet. Dock så visade 
studien på den specifika gruppens erfarenheter och åsikter, och hur deltagarna influerades av 
interaktioner med signifikanta och generaliserade andra. Då unga tjejer i samhället, som tidigare 
nämnt, i större grad upplever en psykisk ohälsa visade denna studies resultat på vikten av detta 
problem och vad problemet eventuellt kan bottna i.     
 
4.6 Instrument 

Insamlingen av materialet gjordes genom ljudupptagning, detta för att inte missa något som 
deltagarna uttryckte. Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009) menar att det är fördelaktigt att 
föra anteckningar under fokusgruppsdiskussioner. Till skillnad från detta gjordes dock inga 
anteckningar och genom detta öppnades möjligheten för att kunna fokusera mer på deltagarnas 
diskussioner och således kunna ställa följdfrågor, i kontrast till att endast anteckna vad som 
diskuterades. Innan fokusgruppen genomfördes testades ljudupptagningens ljudkvalité och även 
vilket avstånd deltagarna behövde vistas inom för att upptas. Även batteritiden på 
ljudupptagningen kontrollerades, för att undvika problem under diskussionen. Detta menar Obert 
och Forsell (2000) är en viktig del av förberedelsearbetet, dels för att undvika tekniska misstag 
vid diskussionstillfället och även för att underlätta det kommande transkriberingsarbetet. 
Fokusgruppsdiskussionerna baserades på det valda ämnet kost. Diskussionsfrågor utformades 
som stöd, för att kunna styra in deltagarna på rätt spår vid behov för att bibehålla fokus på det 
aktuella ämnet. Diskussionsfrågorna delades upp i olika kategorier, detta för att underlätta senare 
kategorisering och kodning i den kommande transkriberingen (Rennstam & Wästerfors, 2011). 
För diskussionsfrågor, se Bilaga 2. Till den andra fokusgruppsdiskussionen utformades nya 
diskussionsfrågor som stöd till diskussionen. Dessa frågor baserades utifrån den tidigare 
diskussionen, och utformades utefter olika diskuterade berättelser och åsikter som var intressanta 
och relevanta för studien att studera djupare. För diskussionsfrågor till fokusgrupp två, se Bilaga 
3. 
 
4.7 Genomförande av empiriinsamling  

Studiens syfte förklarades för deltagarna innan diskussionerna genomfördes, och även 
innebörden med fokusgruppsdiskussioner som metod förklarades. Detta för att deltagarna skulle 
få en förståelse för vad studien syftade till och vad deras deltagande innebar för studien. I första 
fokusgruppen deltog fyra tjejer och diskussionen pågick i 25 minuter. Diskussionen utgick från 
deltagarnas egna diskussioner kring kost och den upplevda effekten av interaktioner. Ett antal av 
de diskussionsfrågor som utformats som stöd användes för att styra in deltagarna på det relevanta 
för studien. Trots den inledande förklaringen om studiens och fokusgruppsdiskussionens syfte 
upplevdes deltagarna i den första fokusgruppsdiskussionen som osäkra på vad som faktiskt 
skulle diskuteras, och hur en fokusgruppsdiskussion gick till. Detta gjorde att deltagandet från 
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forskarnas sida blev större än vad som planerats och forskarna blev således mer aktiva i samtalet, 
då många diskussionsfrågor fick användas.  
 
Inför fokusgrupp nummer två transkriberades, kategoriserades och studerades materialet från den 
första fokusgruppsdiskussionen. Utifrån det som diskuterats i den första fokusgruppen 
upptäcktes flera relevanta uttryckta åsikter som kom att ligga till grund för nästa diskussion. Mer 
fokus lades på ungdomarnas erfarenheter av interaktioners upplevda effekt i tidigare tonåren, 
jämförelsevis med hur de upplever att de influerades idag. Med erfarenhet från den första 
diskussionen förklarades studiens syfte och fokusgruppsdiskussioner som metod återigen, och 
denna gång gavs även konkreta exempel på vad som var relevant att diskutera. För exempel, se 
Bilaga 3. Under den andra fokusgruppsdiskussionen upplevdes deltagarna som mer säkra på vad 
som skulle diskuteras och de kom in i diskussionen lättare jämfört med den första diskussionen. 
Den andra fokusgruppsdiskussionen varade i 22 minuter. Även materialet från denna 
fokusgruppsdiskussion transkriberades och kategoriserades, för att sedan studeras. Dessa två 
fokusgruppsdiskussioner sammanställdes sedan och det relevanta utifrån studiens syfte lyftes 
fram.      
 
4.8 Analysmetod  

I denna studie delades ljudupptagningarna upp och transkriberades av båda forskarna, och sedan 
sammanställdes båda dokumenten till ett enhetligt. All insamlad empiri transkriberades 
ordagrant. Viss empiri föll bort då deltagarna diskuterade samtidigt och det gick då inte att 
urskilja vad som sades.  
 
Diskussionsmaterialet analyserades enligt Rennstam och Wästerfors (2011) trestegsanalys där 
materialet först sorterades, sedan reducerades och till sist argumenterades. Då den insamlade 
empirin var relativt omfattande gjordes först en sortering av empirin. Rennstam och Wästerfors 
(2011) menar att det är väsentligt att bli förtrogen med sin empiri, alltså att veta vad den 
innehåller för att underlätta analysprocessen. Empirin studerades noga, och sorterades in i olika 
kategorier som sedan färgkodades. Empirin delades in i kategorierna Interaktion och dess effekt, 
Kunskap och Sociala Medier. Dessa kategorier valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar 
men även det som var ett återkommande diskussionsämne i fokusgruppsdiskussionerna, för att få 
fram det väsentliga för studien. Sorteringen gjordes även för att underlätta processen när empirin 
kopplades ihop med den teoretiska referensramen (ibid.). Efter detta reducerades empirin, då 
endast den väsentliga empirin togs fram och således sållades det som för studien var oväsentligt 
bort. Den väsentliga empirin valdes ut i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. I den 
sista delen av analysen argumenterades den valda empirins värde för studien och kopplades till 
den teoretiska referensramen och de väsentliga begrepp som beskrevs i referensramen.  
 
4.9 Etik  

Denna studie följde de krav som Vetenskapsrådet (2002) fastställt som viktiga principer att 
förhålla sig till vid forskning. Dessa fyra krav är: nyttjandekravet, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet (ibid.). 
Vid fokusgruppsdiskussionerna informerades deltagarna om hur deras uppgifter behandlades i 
studien och de gav även samtycke till att ljudupptagning fick användas under diskussionerna. De 
deltagare som var under 18 år fick ta med ett informationsbrev (se följebrev, Bilaga 1) hem för 
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att få föräldrarnas samtycke. Dock så var det inga som slutligen deltog i studien som var 
minderåriga, och därmed samlades inte informationsbreven in igen. Deltagarna informerades om 
att deras personuppgifter och uttalanden inte kommer att kunna kopplas till de och att 
diskussionen var konfidentiell och frivillig. Informationen från deltagarna användes endast i 
denna studie och den ljudupptagning som spelades in har inte hörts av utomstående. I 
transkriberingsmaterialet nämndes inga namn på deltagarna. Information som kunde kopplas till 
deltagarnas främsta anledning till deras vistelse på ungdomsgården har också dolts, då denna 
information gick att koppla till deltagarna. 
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5. Resultat och Analys 
 
I denna studie, under rubriken 5.1 Resultat av empiri, redogörs först resultatet av de båda 
fokusgrupperna, där det är det transkriberade materialet som står till grund för citaten. Citaten är 
inte uppdelade utefter fokusgruppstillfälle eller vem av deltagarna som uttryckte sig, fokus ligger 
istället på att visa vad som faktiskt uttrycktes av deltagarna. Vidare, under rubriken 5.2 Analys av 
empiri, tolkas materialet utifrån den teoretiska referensramen och forskarnas egna kopplingar till 
teorierna och begreppen. I resultatet är materialet ordnat i kategorier. Analysen delas dock inte 
upp i kategorier, då analysen visar på kopplingar mellan flera kategorier och även kopplas ihop 
med den teoretiska referensramen.  
 
5.1 Resultat av empiri 

5.1.1 Interaktioner och dess effekt 

Deltagarna diskuterade vilkas åsikter, från personer i deras omgivning, som faktiskt vägde tyngst 
och som de tog till sig mest av. De diskuterade och jämförde hur de i yngre tonåren tog till sig 
mest av medias information eller deras signifikanta andras åsikter, och diskuterade vidare vilken 
information som gav mest effekt. Exemplet som diskuterades kretsade kring deras egen vikt. 
 

“ Nej, men vi säger om jag hade varit, känt, trott att jag varit jättekraftig eller så. Och mina 
vänner hade sagt till mig ”XXX, du behöver nog tänka på vad du äter”, då hade jag inte 
ätit någonting om mina vänner sagt det när jag var 13. Hade jag läst om det, alltså, på 
Aftonbladet ”gå ner 10 kg, bla bla bla”, då hade inte jag funderat lika mycket på det. “ 

 
“ Men när någon, aa mamma eller vad som, någon närstående sagt det till mig så hade man 

verkligen…[...] Man lyssnar ju mer då. [...] Alltså, jag hade slutat äta!” 
 

Utifrån detta påbörjades en diskussion kring deltagarnas upplevda effekt av interaktioner när 
deltagarna var i yngre tonåren. Gruppen upplevde att de i yngre tonåren var mer osäkra på sig 
själva och upplevde då att de influerades mer av andras åsikter än vad de ansåg sig göra idag och 
att de även influerades mer av informationen från media när de var yngre. För vidare resultat av 
media, se kategorin 5.1.3 Sociala Medier. De menade att åsikter och beteenden från deras 
signifikanta andra influerade de som mest i yngre åldrar, och att kommentarer från dessa 
upplevdes som mer stötande och sårande vilket även gjorde att de vid vissa tillfällen ändrade sitt 
beteende.  
 
“Man hade tagit mer illa upp. Alltså, när man är 13, man är så osäker på sig själv och allt runt 

omkring och så här. Så då är det mycket lättare att påverkas än nu när vi är 20.” 
 
Deltagarna berättade att både i yngre tonår och även idag så hade ändå signifikanta andra en 
större inverkan i deras beteende och åsikter kring kost, än vad generaliserade andra hade. Nära 
personer i deltagarnas omgivning hade alltså en större chans att ändra dessa personers beteenden 
och åsikter. Däremot berättade deltagarna att personer med auktoritet (även generaliserade andra) 
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och individer som ingav en viss respekt kunde uttrycka åsikter som deltagarna kunde komma att 
ta till sig, speciellt om de upplevt en osäkerhet i sig själva. 
 

“Det kanske är lätt för en person som är osäker på sig själv.” 
 

“Det handlar nog mycket om hur man ser på sig själv.” 
 
Samtliga deltagare var överens om att det var de signifikanta andras åsikter som gav störst 
upplevd effekt, och kunde därmed ha en inverkan på deras kostvanor. Deltagarna menade att 
information från en viss typ av media, till exempel kvällstidningar, var lättare att dels vara mer 
kritisk mot men också lättare att ignorera det då medias information inte upplevdes som 
personligt riktad. Dock så menade deltagarna att medias information inte gick att undvika helt, se 
mer under kategorin 5.1.3 Sociala Medier. 
 
Vidare berättade deltagarna om hur de hade observerat hur deras vänner influerades av en 
speciell händelse där en signifikant andre var en bidragande faktor till deras vänners förändringar 
i beteendet. Två av deltagarna delade med sig av varsin berättelse där deras vänner skapade ett 
nytt, negativt förhållningssätt till mat på grund av åsikter från en signifikant andre.   
 

“[...] Hon åt när hon var hungrig, ja hon brydde sig inte så mycket om så här… Ehh, sen 
skaffade hon en pojkvän. [...] “ 

 
“[...] Sen gjorde de slut. Och typ, jag tror det.. två månader senare så var hon så smal. Alltså 

jag kände inte igen henne! [...]” 
 

“[...]Och inget hon ville prata om, inget hon ville snacka om. [...] Varje gång det var mat 
inblandat... [...]Så var det så här, började prata om något annat, gå på toa. Alltså, man fattade 

att det var någonting... [...] Och det är fortfarande så idag, man kan inte, aa, prata om det.” 
 
I detta exempel var det en stor händelse som hade en tydlig effekt på individens beteende. I den 
andra berättelsen beskrev den andra deltagaren hur hennes vän inte längre värderade deltagarens 
åsikter som väsentliga utan istället endast tog till sig av en annan signifikant andres åsikter. 
Deltagaren menade att hennes åsikter var till för att främja vännens hälsa. Dock upplevde 
deltagaren att detta inte hade någon effekt på vännen, och trots att de varit nära vänner under en 
lång period lyssnade vännen mer på den andra signifikanta andre. 
 
“[…]Men han kunde säga ”nej, men drick inte läsk”, ”du får inte äta mellan de och de tiderna”, 

”du ska bara äta det här”. Han ville liksom ha henne så som han liksom föreställde sig i sina 
tankar, som man liksom ser på planscherna ute i tidningarna. Aa, det är hemskt. Man var så arg. 
Alltså, det spelade ingen roll vad jag sa till henne, att ”detta är inte rätt”, men det såg inte hon.” 

 
“Hon blev ju också, hon gick inte ner så mycket i vikt men man såg ju att hon blev så trött. Och 

liksom… liksom, mörk under ögonen och alltså ingen glädje i henne längre. “ 
 

Detta visade på att deltagaren upplevde att signifikanta andra som funnits där under en längre tid 
inte alltid behövde ha störst inflytande, utan “nya” signifikanta andras åsikter upplevdes ibland 
ha en större effekt. Samma deltagare berättade sedan att hon var en person som hade bestämda 
åsikter, och att hon inte tvekade att förmedla dessa åsikter inför sina vänner. 
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“ Ja. Jag tror att alla som känner mig vet att jag säger allt vad jag tycker och tänker direkt. 

Jag tycker det är bättre. Och alltså, alla mina vänner som jag umgås med, de accepterar det.” 
 
Vidare diskuterade deltagarna sina egna eventuella effekter på sina signifikanta andras åsikter 
och beteenden, när de förmedlade och diskuterade sina egna åsikter. Deltagarna upplevde att de 
var medvetna om att deras åsikter kunde ha en viss effekt på de signifikanta andra och deras 
åsikter. Deltagarna berättade även att de var väl medvetna att de vid vissa tillfällen aktivt 
försökte få sina signifikanta andra att ändra åsikter. 

 
“Då är det liksom att man kanske försöker, alltså, säga väldigt många olika alternativ för att få 

den här personen att också tycka att det kanske är rätt. “ 
 

“[...] Men ja, om man tycker att någonting är rätt, så argumenterar man ju för det.” 
 

De upplevde även att upprepad information från signifikanta andra var något som de mer eller 
mindre omedvetet tog in, om de upplevde att informationen på något sätt kunde vara gynnsam 
för denne.  

 
“Jag vet ju om någon sitter och matar mig med information om något som är bra, så kommer jag 

ju till sist i alla fall fundera på hur bra det är.” 
 
Vidare diskuterade gruppen om hur de jämnåriga vännerna i umgängeskretsen hade en 
influerande effekt på vilka val de gjorde, hur dessa personers sammanlagda åsikter inverkade på 
deras eget beteende. En av deltagarna berättade att det var lätt att följa med strömmen och 
anpassa sig till resten av gruppens beteende.  

 
“Jag tror det är att man följer med strömmen lite. “ 

 
“Det blir ju det här, man vill inte vara den där, alltså ensamma, man vill vara med i gänget som 

alla andra.” 
 
Dessa åsikter fick personerna medhåll från resten av gruppen, som menade att grupptrycket kan 
spela en stor roll även när det var nära vänner som står för själva grupptrycket. Deltagarna 
upplevde att detta då kunde påverka deras beteende och agerande. 

 
“Jag tror att det är många som tänker så. Alltså det är väldigt lätt om alla, om man är ett gäng 
och säger att vi drar till McDonalds och så säger en att nej, men jag vill inte det.  Då hänger 

man ju hellre med och sitter tillsammans med alla andra än att gå och äta själv. “ 
 

Deltagarna diskuterade även om rädslan för att sticka ut som en upplevd påverkande faktor i 
beteendet. De menade att det fanns normer i samhället som faktiskt spelade en stor roll i deras 
eget och deras vänners beteende.  
 

“[...] Nej, jag tror inte man vågar lägga ut, alltså sticka ut för mycket då.” 
 

“[...] Det handlar ju jättemycket om, alltså särskilt i Sverige, att inte sticka ut och då är det mer 
att de försöker vara nyttiga också och lägga ut saker.” 
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“[...] Här är det väldigt mycket också, tror jag, tabu om man går upp i vikt eller om man är 
stor redan och ändå äter hur mycket man vill, eller så.” 

 
De negativa effekterna av interaktionerna diskuterades vidare bland deltagarna, då de hade 
erfarenheter från hur både de själva och deras signifikanta andra upplevde vissa beteenden som 
mer genanta.  
 

“Man gömmer sin McDonaldspåse under jackan typ.” 
 

“Vi kan väl sätta oss någon annanstans?” Bara ”okej...?”. Ehh…men ja. Det är liksom att man 
skäms för att inte äta nyttigt.” 

 
Utifrån samhällets allmänna åsikter menade deltagarna att ett visst beteende kunde skapas, för att 
undvika att skilja sig från mängden. Trots dessa åsikter från gruppen berättade en deltagare sedan 
att denne inte upplevde sig något väsentligt påverkad av familjens och nära vänners åsikter. 
Personen menade att denne själv var medveten om att denne hade en så pass stark självbild och 
då inte upplevde sig påverkad av vad andra äter och har för åsikter kring kost. Detta är något som 
bemöttes med motstånd från en annan deltagare, då den andra personen menade att signifikanta 
andra kunde ha en stor inverkan på dennes åsikter och beteenden. Dock så berättade gruppen 
sedan att de var mer lättpåverkade som unga tonåringar än vad de upplevde sig vara idag, och att 
detta var något som var kunskapsbaserat. Detta diskuteras vidare i kategorin 5.1.2 Kunskap.  
 
Deltagarna i gruppen berättade att kost var ett samtalsämne som inte diskuterades frekvent i 
deras vänskapskrets. Däremot menade de, som tidigare nämnt, att de åsikter som yttrades i 
interaktionerna vänner i mellan var lättare att ta till sig av. De menade att vänners stöd var en 
viktig del och således att positiva interaktioner hade en positivt upplevd effekt på deras eget 
beteende och deras åsikter, men också att negativa interaktioner kunde ha en effekt om det var 
kopplat till en större händelse.   
 
5.1.2 Kunskap  

Deltagarna diskuterade hur de idag sorterar bland den information de införskaffar sig via 
interaktioner med andra, jämfört med när de var i yngre tonåren. De menade att erfarenhet var en 
väsentlig faktor för att kunna sortera informationen och kunskapen.   
 

“[...] Det här kommer låta jättefel, men man är mer intelligent, eller så här. Man har mer 
erfarenheter, man vet vem man ska lyssna på, vem man inte ska lyssna på.” 

 
Den kunskap som förmedlades i interaktionerna hade enligt deltagarna mindre effekt idag, då de 
upplevde att de som vuxna hade bättre bedömningsförmåga och deltagarna ansåg att de kunde 
vara mer kritiska gentemot den kunskap som skapas i interaktionerna.  
 

“[...] Man förstår lite vad som är rimligt nu som man inte gjorde då.” 
 

Deltagarna ansåg även att de åsikter de valde att hörsamma och själva stå för måste skapa en 
positiv känsla hos deltagarna. Deltagarna menade att det var just erfarenheten som bidrog till den 
personliga förmågan till att göra en bedömning av vad som var rätt och fel.  
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“Alltså, man måste ju hitta sina egna rätt och fel. Det är ju liksom inte… Det finns ju ingen bok 
som säger vad som är rätt och fel.” 

 
Ju längre in i diskussionen om ålder och interaktioners upplevda effekt deltagarna kom, desto 
mer menade deltagarna att måttet av effekten var kunskapsbaserat. De menade att de idag hade 
mer kunskap som gjorde att de inte lät sig influeras lika mycket som i yngre tonåren av andras 
åsikter. Interaktionerna, och kunskapsutbytet som skedde i dessa, hade alltså en större effekt hos 
deltagarna i början av tonåren.  
 
5.1.3 Sociala Medier 

Till en början diskuterade deltagarna om hur de genom sociala medier interagerade och 
influerades av sina vänner. I denna diskussionsgrupp upplevde sig alla deltagare positivt 
influerade av interaktionen i sociala medier. 
 

“Jag blir inspirerad. [...] Åh det vill jag också göra.” 
 

“[...] Om man ser bilder på massa asså nyttiga exempel på maträtter så kanske nån som vill va 
mer hälsosam kan tänka ”åh det ska jag prova”.” 

 
Dessa åsikter instämde majoriteten av gruppen i. En av deltagarna berättade att hon inte känt sig 
influerad av all information via sociala medier, till exempel bilder på mat som hon upplevde var 
ohälsosamt, och menade att detta inte hade en negativ inverkan i hennes åsikter och beteenden. 
Dock så diskuterades det senare återigen hur deltagarna kände sig inspirerade när de exponeras 
för information om mat som de ansåg vara hälsosam. Gruppen menade att interaktionen med sina 
vänner genom sociala medier kunde motivera personen att ändra åsikter kring kost och även att 
det eventuellt kunde leda till nya beteenden. 
 

“Sen kan man ju bli väldigt .. sporrad. [...]” 
 

 “[...] Man vill kanske börja träna mer, äta bättre. Ser man att nån lägger ut en sallad och ser 
det och bara ”ååh kanske ska testa”. Det är ju positivt.” 

 
Som kontrast till detta berättade deltagarna även att information från olika sociala medier inte 
genererade i någon större effekt i skapandet av deras åsikter och beteenden, främst information 
som deltagarna upplevde som negativ. Dock så berättade deltagarna att informationen från media 
var något som de inte helt kunde undvika, och att informationen till viss mån kunde generera i en 
effekt på deltagarnas åsikter och beteenden.  
 
“ Ja, man kan ju inte säga att ingenting av det man läser inte fastnar, det spelar ingen roll alltså, 

vilken tid eller energi man lägger på det, det fastnar.  Alltså det finns ju ändå någonstans där 
bak.” 

 
“Det går ju inte, alltså det är ju verkligen överallt, det är tidningar alltså det är liksom eeh.. 

reklam, det är radio alltså det är överallt. Vart man än går.” 
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Sociala medier var alltså en influerande faktor som inte gick att undvika då deltagarna menade 
att det i stort sätt förekom överallt i samhället. Informationen som förmedlades via media kunde 
alltså ha en stor effekt på individer som omedvetet interagerar med media. 
 
5.2 Analys av empirin 

Diskussionerna med deltagarna visade på både positiva och negativa interaktioner som en 
influerande faktor i deltagarnas, och deras närståendes, skapande av personliga uttryckta åsikter 
och uppvisade beteenden. Resultatet visade på att signifikanta andra kunde ha en stor inverkan i 
individernas åsikter och framför allt beteenden, vilket även Charon (2009) nämner. Resultatet 
visade på att främst negativa interaktioner hade en stor effekt i deltagarnas och deras vänners 
beteenden när det var en händelse som hade en större inverkan på deras och vännernas liv. Ett 
tydligt exempel på detta uttrycktes av en av deltagarna; “[…]Men han kunde säga ”nej, men 
drick inte läsk”, ”du får inte äta mellan de och de tiderna”, ”du ska bara äta det här”. Han ville 
liksom ha henne så som han liksom föreställde sig i sina tankar, som man liksom ser på 
planscherna ute i tidningarna. Aa, det är hemskt. Man var så arg. Alltså, det spelade ingen roll 
vad jag sa till henne, att ”detta är inte rätt”, men det såg inte hon.”.  Detta kan vi koppla till 
betydelsen av signifikanta andra och deras inverkan på individerna (ibid.). Då signifikanta andra 
är personer som individer värnar om och lyssnar på (ibid.), får detta en stor betydelse för 
individens upplevelser av omgivningen och således en inverkan på deras åsikter och beteenden 
och utifrån studiens resultat även en inverkan på deltagarnas kroppsuppfattning. Resultatet i 
studien visade på just de signifikanta andras betydelse, då deltagarna berättade om vänners 
ändrade beteenden som ett resultat av en signifikant andres inverkan. Bearman et al. (2006) 
menar att individer som upplever att deras sociala stöd är negativt kan också skapa en negativ 
kroppsuppfattning. Detta gav deltagarna exempel på, när de berättade hur deras vänner ändrade 
beteende drastiskt under inverkan av signifikanta andras åsikter om personens kropp och 
förhållningssätt till mat. Å andra sidan tror vi även att detta kan ha ändrat deltagarnas vänners 
kroppsuppfattning till det negativa, eftersom deras beteende ändrats så markant. En av deltagarna 
berättade att hennes vän fortfarande är påverkad av händelsen, då personen fortfarande har kvar 
ett negativt förhållningssätt till mat efter detta.   
 
Som kontrast till detta menade deltagarna att positiva interaktioner med signifikanta andra till 
största delen innebar ett socialt stöd, och att positiva interaktioner influerade deltagarna mer och 
detta hade en inverkan på hur de tog åt sig av dessa interaktioner. De menade att positiva 
interaktioner främst startade en inre tankeprocess men att det till skillnad från negativa 
interaktioner sällan mynnade ut i ett annorlunda beteende eller en annorlunda kroppsuppfattning, 
även om det var en större händelse som inträffade. Utifrån deltagarnas berättelser kan vi anta att 
omgivningen startar en tankeprocess hos individen som då kan leda till ett gynnsamt lärande. Här 
ser vi en tydlig koppling till ett sociokulturellt perspektiv på lärande som menar på att lärande 
främjas av positiva interaktioner med andra individer (Kozulin et al., 2003). Deltagarna 
diskuterade huruvida de tog till sig av informationen i interaktionerna; “Jag vet ju om någon 
sitter och matar mig med information om något som är bra, så kommer jag ju till sist i alla fall 
fundera på hur bra det är.”. I enhet med det som Berg et al. (1977) skriver om interaktionism, 
ser vi tydligt att deltagarna hämtar kunskap från interaktionerna med andra, kunskap som de 
sedan överväger och analyserar i förhållande till deras nuvarande åsikter. Här ser vi en tydlig 
koppling till att sociala interaktioner kan leda till att individen interagerar med sig själv, vilket 
även är en del av individers interaktioner (Trost & Levin, 2010). Å ena sidan kan vi då se att 
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deltagarna inte upplever att positiva sociala interaktioner påverkar deras beteende något 
väsentligt, å andra sidan kan vi ändå se att dessa interaktioner har haft en effekt då det skapade 
en interaktion hos individen själv. Vi kan tolka detta som att individer alltid influeras av 
interaktioner, oavsett om det är sociala eller individuella interaktioner.  
Det sociala stödet är en viktig faktor för individers utveckling och lärande (Steese et al., 2006) 
och studiens resultat visade på att ett positivt socialt stöd inte genererade i någon väsentlig 
inverkan på deltagarnas kroppsuppfattning. Utifrån diskussionerna med deltagarna tolkar vi detta 
som att deltagarna inte upplever någon inverkan, då de menar att de redan har en positiv 
kroppsuppfattning. Däremot tror vi att ett positivt socialt stöd kan förstärka deltagarnas redan 
positiva kroppsuppfattning, då deltagarna berättade att de kunde influeras av andra individers 
åsikter och, om de upplevde att dessa åsikter kunde vara gynnsamma för individens hälsa, 
övervägde deltagarna att ta till sig av informationen. Detta menar även Steese et al. (2006), då de 
anser att positivt socialt stöd gynnar individen.  
 
I diskussionerna framkom det först att deltagarna inte upplevde sig påverkade av varken 
grupptryck från vänner eller sociala medier. Å andra sidan sa dock deltagarna emot sig själva 
senare i diskussionen, då de menade att grupptryck är något som är svårt att stå emot, och de 
menade att detta styrs av rädslan för att skilja sig från mängden. Detta citat visade på 
grupptryckets inverkan; “[...] Det handlar ju jättemycket om, alltså särskilt i Sverige, att inte 
sticka ut och då är det mer att de försöker vara nyttiga också och lägga ut saker.”. Deltagarna 
menade att de tog åt sig mer information från fysiska sociala interaktioner individer i mellan, och 
kunde via detta vid vissa tillfällen ändra sina egna åsikter eller beteenden. Här menar vi att det 
syns en tydlig koppling till lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv och hur individer lär sig 
och tar till sig information av sin sociala omgivning (Kozulin et al., 2003). Att ändra åsikter eller 
beteenden kan vi koppla som en följd av att ha införskaffat sig mer kunskap om ett visst ämne, vi 
anser att det lärande som interaktionerna skapar (oavsett om det är ett “rätt eller fel” lärande) kan 
alltså komma att ge effekt på en individs åsikter och beteenden. Vi menar, utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande, att deltagarnas sociokulturella omgivning och det lärande 
som sker i denna har en influerande effekt på deltagarnas åsikter och beteenden. Deltagarna 
berätta dock också att när de upplevde information från sociala medier som något positivt var de 
också mer mottagliga för denna information. Här ser vi också en lika tydlig koppling till lärande 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då vi anser att även sociala medier är en del av individens 
omgivning och som dessa även interagerar med. Sociala medier hade även då en inverkande 
effekt på deltagarna som vi tror kan mynna ut till en inverkande effekt på deltagarnas 
kroppsuppfattning, främst en positiv effekt utifrån deltagarnas egna erfarenheter av att de främst 
influeras av upplevd positiv information från sociala medier. 
 
Deltagarna menar att de normer som samhället är uppbyggt av till viss del styr hur de själva och 
deras vänner interagerar genom sociala medier och att detta påverkar innehållet som publiceras.  
Fokusgruppsdiskussionerna genomsyrade en viss syn på hur människor bör se ut, då deltagarna 
oftast kom in på att de inte var överviktiga och ansåg sig själva då vara hälsosamma (och då inte 
skiljer från de ideal som finns) och därför inte upplevde någon effekt av interaktioner med de 
signifikanta andra. Vi tolkar detta som att deltagarna är påverkade av interaktioner med andra 
individer och media omedvetet, då de följer en norm om kroppsuppfattning som finns i 
samhället. Här ser vi också en koppling till generaliserade andras inverkan på deltagarna, då 
generaliserade andra styr vilka normer som råder i samhället och även hur individer bör följa 
dessa normer (Charon, 2009). Detta kan ha en effekt i hur deltagarna värderar sin egen kropp och 
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även hur de skapar sin kroppsuppfattning. Blumer (1986) menar att individer tolkar och förstår 
andras handlingar i interaktioner, detta tror vi även kan spela en stor roll hur deltagarna uppfattar 
sin kropp. Kozulin et al. (2003) menar att individer lär sig av sin sociala kontext och att kulturens 
normer och värderingar formar vad individerna i samhället lär sig. Detta uttrycktes tydligt av en 
deltagare; “[...] Här är det väldigt mycket också, tror jag, tabu om man går upp i vikt eller om 
man är stor redan och ändå äter hur mycket man vill, eller så.”. Detta ser vi tydligt i deltagarnas 
diskussioner, som ovan nämnt, att dessa har åsikter som överensstämmer med de normer 
samhället har. Här ser vi även en tydlig koppling till spegeljaget (Charon, 2009) då vi anser att 
deltagarna speglade sig själva genom andra individer i deras omgivning, både signifikanta och 
generaliserade andra. På så vis anser vi att deltagarna skapar sig en kroppsuppfattning som för de 
skapar upplevelsen att de inte är överviktiga eller ohälsosamma. Å andra sidan kan vi även 
koppla detta till deltagarnas berättelser om rädslan för att sticka ut, då generaliserade andra 
skapar de “oskrivna” regler som finns i samhället vilka individerna i samhället bör följa, även om 
de till stor del följer dessa omedvetet (Charon, 2009).  
 
Ett återkommande diskussionsämne bland deltagarna var som sagt rädslan för att skilja sig från 
sin omgivning och att uttrycka åsikter eller beteenden som inte överensstämmer med samhällets 
normer. Lärande med ett sociokulturellt perspektiv innefattar att individer socialiseras in i 
samhällets normer och värderingar, och lär sig då av detta (Kozulin et al., 2003). Vi tror att, i 
enighet med ett sociokulturellt perspektiv på lärande, då majoriteten av samhället agerar utefter 
de normer som råder finns det alltså en kunskap i hur individer ska agera, och därmed sker ett 
lärande när denna kunskap förs vidare genom interaktioner. Här anser vi att då deltagarna är 
medvetna om samhällets normer och värderingar anpassar de till viss del sitt beteende utifrån 
dessa. Skulle individer ha åsikter eller uppvisa beteenden som bryter mot normerna tror vi att 
dessa kan komma att exkluderas från sin umgängeskrets eller i samhället. Vi anser att det lärande 
som sker i situationer som dessa, där individer tar till sig av omgivning, till stor del påverkar 
individers åsikter och beteenden. Vi tror att individerna vet vad som är rätt och fel enligt 
samhället och agerar då utefter denna kunskap. 
 
Deltagarna berättade att de som yngre influerades mer av interaktioner, främst negativt, med 
andra individer och sociala medier. De menade på att de som äldre har mer kunskap som gör att 
de kan vara mer kritiska till informationen som de införskaffar sig via interaktioner och därför 
inte influeras lika mycket. En av deltagarna poängterade detta; “[...] Det här kommer låta 
jättefel, men man är mer intelligent, eller så här. Man har mer erfarenheter, man vet vem man 
ska lyssna på, vem man inte ska lyssna på.”. De menade även på att interaktioner med 
signifikanta andra hade större betydelse när de var yngre. Detta går att koppla till att de 
signifikanta andras åsikter värderas mer. I interaktioner förmedlas som sagt kunskap (Charon, 
2009) och vi tror att erfarenhet spelar en stor roll i vilken omfattning individer influeras och kan 
kritsikt granska den information som finns i interaktionerna, vilket som tidigare nämnt även 
deltagarna anser.  
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6. Diskussion  
 
Detta kapitel redogör först för en allmän diskussion kring studien, och några intressanta analyser 
från resultatet kommer att diskuteras vidare. Därefter kommer den valda metoden diskuteras, 
dels utifrån lämplighet för studien, de risker som på förhand kunde inträffa och vilka fördelar och 
brister metoden slutligen genererade i. Slutligen presenteras fortsatt forskning, utifrån denna 
studies resultat. 
 
6.1 Vidare diskussion av analys 

Resultatet av denna studie anser vi visar tydligt på att det finns en oroväckande koppling mellan 
negativt upplevda interaktioner och deltagarnas skapande av kroppsuppfattning, och hur detta 
automatiskt kommer till uttryck i samtal kring kost. Detta är ett resultat som deltagarna i just 
denna fokusgrupp uppvisade, dock så tror vi att detta är ett vanligt förekommande fenomen 
bland unga tjejer och även killar. Som Lunde (2009) tidigare nämnt är barn och unga väl 
medvetna om de rådande normer och ideal samhället producerar, och detta anser vi är ”kunskap” 
som förmedlas i interaktionerna och således kan generera i en negativ kroppsuppfattning hos 
individerna. Deltagarna i denna studie diskuterade frekvent hur de ansåg att osäkerhet var en 
påverkande faktor för hur mottagliga individer är för den information som förmedlas i 
interaktioner. Tonåringar är som mest mottagliga för den rådande kulturens ideal och normer 
som finns kring just utseende (The McKnight Investigators, 2003), och vi menar att detta då kan 
ha en övervägande inverkan på hur individer skapar sin kroppsuppfattning. Vi tror att deltagarnas 
uttrycka åsikter är synonyma med många andra ungdomars åsikter i samhället och vi anser att 
detta då redan kan vara ett utbrett samhälleligt problem som inverkar i den ökade psykiska 
ohälsan, som Socialstyrelsen (2009) tidigare belyst. Under fokusgruppsdiskussionerna visade 
deltagarna tydligt att det som de ansåg vara ohälsosamt var kopplat till övervikt. Detta anser vi 
vara en tydlig spegling av samhällets normer och ideal, som vi då anser har haft en uppenbar 
inverkan på deltagarnas åsikter. Forskning visar som tidigare nämnt på att samhällets ideal är att 
ha en smal kropp, och att detta ökar individers missnöje med sin kropp och sitt utseende 
(Cusumano & Thompson, 2001; Sands & Wardle, 2003) och att dessa ideal främst förmedlas via 
media (Halliwell & Harvey, 2006). Även signifikanta andra är en bidragande faktor till 
individers tankar kring kropp och utseende (Thompson & Heinberg, 1999). Vi anser att media är 
ett verktyg som förmedlar information till ett helt samhälle och detta menar vi resulterar i stora 
problem på individnivå, då den information som media för ut uppenbarligen inte alltid är 
tillförlitligt och kan således resultera i en negativ inverkan på individernas kroppsuppfattning. 
Deltagarna i denna studie menade på att det som de ansåg vara negativ information från media 
var enklare att undvika och inte ta åt sig av och inte genererade i en väsentlig effekt på 
deltagarna. Dock så berättade de sedan att de inte helt kan undvika medias information och att de 
förmodligen tar åt sig informationen omedvetet. Här ser vi att det finns ett stort problem, då 
informationen har en omedveten effekt på deltagarna. Detta tror vi är ett utbrett problem i hela 
samhället, och en bidragande faktor till den ökade ohälsan. Även här ser vi de signifikanta andras 
inverkan på individernas kroppsuppfattning, då deltagarna berättar att de upplever att dessa har 
en betydande effekt i skapandet av åsikter och beteende, och således kroppsuppfattning. Vi tror 
att det är kombinationen av medias information och de signifikanta andras åsikter som till stor 
del skapar den osäkerhet och de ohälsosamma beteenden som individer anammar. Denna studie 



! !  

 "#!

visar inte på en lösning på detta problem men vi anser att det finns ett stort behov av vidare 
forskning inom detta område, för att få ett mer välmående samhälle.  
 
Något som vi även anser är viktigt att belysa är det faktum att deltagarna menade att positivt 
upplevda interaktioner främst resulterade i en inre tankeprocess men sällan mynnade ut i ett 
ändrat beteende eller kroppsuppfattning, medan upplevda negativa interaktioner kunde ha denna 
effekt. Även om de positiva interaktionerna startar en tankeprocess hos individerna som kan 
gynna lärandet anser vi att det är viktigt att ta fasta på att positiva interaktioner inte får samma 
inverkande effekt som negativa. Detta är en viktig faktor att ta hänsyn till, då Lunde (2009) 
menar att positiva eller negativa interaktioner med jämnåriga vänner kan skapa en positiv eller 
negativ kroppsuppfattning hos individer. Varför har inte de positiva interaktionerna då en större 
effekt, då de uppenbarligen upplevs som positiva? Vi anser att detta är ett stort problem som vi 
tror bottnar i det svenska samhället, där vi menar att det anses som fult att uppvisa ett stort 
självförtroende men även att ta åt sig för mycket av komplimanger då detta kan ses som ett 
alltför självbelåtet beteende. Lärande sker via interaktioner (Martin, 2004) och vi menar att det är 
via dessa interaktioner som samhällets normer och värderingar förmedlas.  Vi upplever att det i 
Sverige går emot både samhällets normer och även den så kallade jantelagen att ta till sig av 
komplimanger, vi menar att det i samhället finns oskrivna regler som innebär att individer ses 
som självgoda om de anser sig gjort någonting bra, och att dessa aldrig ska känna sig nöjda med 
sin prestation. Detta menar vi hade en inverkan på deltagarna i studien, då de som sagt vid 
flertalet tillfällen inte ändrade sitt beteende eller uppfattningar efter positivt upplevda 
interaktioner. Detta tror vi är en effekt av jantelagen och individers medvetenhet om att de inte 
bör ta åt sig av komplimanger har internaliserats så stark i samhället, och vi tror att detta då gör 
att individer inte tar till sig av komplimanger eller information som förmedlas genom positiva 
interaktioner. Detta tror vi också kan vara en inverkande faktor som bidrar till den ökade ohälsan 
bland unga. Att ta till sig av komplimanger går emot normen, vi anser då att deltagarna inte tar 
till sig av dessa positiva interaktioner på samma sätt som de tar till sig av informationen från 
negativa interaktioner. Detta beteende var något som deltagarna i studien berättade om och vi 
tror även att detta kan vara ett utbrett beteende i samhället. Utifrån detta antar vi att majoriteten 
av ungdomarna i samhället inte heller tar till sig av dessa positiva interaktioner, utan endast de 
negativa. Här ser vi att det då, utifrån samhällets normer, skapas förutsättningar för ohälsa då den 
konstanta kritiken individer har gentemot sig själva kan leda till en negativ kroppsuppfattning 
eftersom de sällan tar till sig av de positiva interaktionerna.  
 
6.2 Metoddiskussion     

Att använda fokusgruppsdiskussioner som metod anser vi i efterhand gynnade studien. Dock så 
kan fokusgruppsdiskussioner som metod ha flera brister. Det som denna studie främst drabbades 
av var att den första fokusgruppsdiskussionen inte bidrog med så mycket väsentlig information 
som studien behövde, mycket av den empirin var oanvändbar. Dock diskuterades vissa 
intressanta ämnen som sedan användes som underlag för nästa diskussion. Trots att ungdomarna 
fick ett valt ämne de skulle diskutera fanns det alltså ingen garanti för att deltagarna diskuterade 
ämnet djupgående. Bryman (2011) menar att en risk med att genomföra observationsstudier är att 
forskarens närvaro kan komma att påverka aktörerna, då de vet att de blir observerade och 
därmed kanske beter sig mindre naturligt. Denna risk fanns även i denna studie, även om det var 
fokusgruppsdiskussioner som genomfördes. Forskarnas närvaro påverkade till en början även 
denna situation och samspelet i den, då deltagarna vid det första diskussionstillfället verkade lite 
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nervösa och osäkra på ämnet. Dock så upplevdes deltagarna som mer bekväma under 
diskussionernas gång. Studien kan även påverkas av att deltagarna diskuterade och svarade 
utifrån deras uppfattning om vilka svar de trodde att studien gynnades av. Risken finns då att 
innehållet i diskussionen inte överensstämmer med deltagarnas faktiska åsikter. Detta är något 
som studiens resultat måste ta hänsyn till, dock kan vi aldrig veta om deltagarna anpassade sina 
svar utefter vad de upplevde att studien krävde för svar eller om deltagarna svarade utefter 
varandras svar. Dock är vi väl medvetna om att kost kan vara ett känsligt samtalsämne och att 
deltagarnas uttryckta åsikter i diskussionerna till och från speglas av de normer och ideal som 
finns i samhället istället för deras egna åsikter. Detta kan ses som en negativ aspekt av metoden 
men även en till viss del positiv aspekt, då det visade på en förståelse för hur samhället inverkar 
på individers åsikter. Detta är något som tydligt sågs i diskussionerna då deltagarna först 
uttryckte en specifik åsikt för att senare i diskussionen motsäga denna åsikt. Utifrån detta kunde 
vi lätt se när deltagarna svarade sanningsenligt utan att deras svar var påverkade av vad som bör 
uttryckas utifrån normer och ideal.  
 
Dock var fokusgruppsdiskussioner en väl passande metod, då det öppnade upp för diskussion 
och därmed kom deltagarnas åsikter och berättelser om beteenden fram på ett tydligt sätt. Då 
studien syftade till att studera interaktioners eventuella effekt skapade diskussionerna en 
möjlighet att studera dessa fenomen och ta fasta på just beteenden och åsikterna, och därmed 
kroppsuppfattning. Då denna studie ville få fram hur kroppsuppfattning kunde influeras av 
interaktioner, anser vi att fokusgruppsdiskussion var en väl vald metod då deltagarna fick chans 
att uttrycka sina personliga åsikter och även möjlighet att beskriva och sätta ord på sina 
beteenden och tankar. Diskussionen med andra bidrog även till att deltagarna kom ihåg egna 
erfarenheter via andras exempel och på så sätt influerades av de andra deltagarnas exempel. 
Obert och Forsell (2000) menar att för många deltagare i en fokusgrupp inte gynnar resultatet, de 
rekommenderar fyra till sex deltagare. Vi anser att med vårat antal deltagare gjorde att alla fick 
möjlighet att komma till tals och därmed blev en fördel för denna studie.  
Jämfört med till exempel observationsstudier bidrog fokusgruppsdiskussionerna, till denna 
studie, med möjligheten att deltagarna fick uttrycka sina åsikter kring diskussionsämnet. Vid en 
observation hade möjligheten att få reda på deras åsikter varit begränsade då det inte finns någon 
säkerhet att deltagarna vid observationen hade uppvisat något som var relevant för studien. Då 
det var kroppsuppfattning och hur denna influerades av interaktioner som studerades kunde även 
en fokusgruppdiskussion i sig vara ett tillfälle att studera interaktionernas effekt, och om detta 
påverkade deltagarna under själva diskussionen. Detta var dock en faktor studien valde att lägga 
stort fokus på, då det inte med säkerhet går att studera på ett konkret sätt. 
 
6.3 Fortsatt forskning  

I denna studie har endast tjejer deltagit i fokusgruppsdiskussionerna. Om det kan antas att det 
finns en skillnad i män och kvinnors åsikter och beteenden, är detta något som kan ha haft en 
inverkan på studiens resultat. Hade studien gjorts på både tjejer och killar, eller enbart killar, 
skulle resultatet eventuellt komma att skilja sig från det aktuella resultatet. Utifrån ett 
genusperspektiv är det intressant att i vidare forskning studera om studiens genomförande hade 
genererat i olika resultat från män och kvinnor. Att även genomföra studien med individer i 
andra åldersgrupper hade varit intressant. Kan ålder och erfarenhet vara en påverkande faktor i 
hur individer influeras genom interaktioner och dess effekt? Kan erfarenhet bidra till ett mer 
kritiskt tänkande kring informationen som samhället bidrar med, eller saknas det en kunskap i att 
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använda sig av olika medier (framför allt sociala medier) och influeras äldre därmed av dess 
effekt? Att genomföra studien i andra kulturer kan även detta resultera i ett annat resultat än det 
befintliga i studien. Olika kulturer har olika normer och värderingar som styr samhället och 
individernas skapande av åsikter och beteenden, och vilka åsikter och beteenden som inom 
kulturen anses vara mer eller mindre accepterade. Vi tror att kost i många andra länder har en 
annan innebörd, i vissa länder ses det endast som en faktor för överlevnad till skillnad från andra 
länder där vi anser att kosten har en mer avslappnad roll i samhället än vad vi anser det ha i 
Sverige. Vi anser att i Sverige, utifrån våra normer och värderingar, är kost mer kopplat till 
utseende och vikt och det finns därmed då en större press på att äta “korrekt” för att inte skilja 
sig från mängden.  
 
Det finns alltså en mängd olika kontexter som studien skulle kunna genomföras på, och som alla 
skulle vara intressanta att studera och även jämföra med varandra. Vidare forskning utifrån 
studiens syfte anser vi vara aktuellt, då vi menar att kost är ett ämne som i dagens Sverige kan ha 
mer eller mindre effekt på alla individer i samhället. Vi tror att alla åsikter som cirkulerar i 
samhället kan i det långa loppet komma att influera individers åsikter och beteenden, som kan 
leda till förändrad kroppsbild och självuppfattning och då ha en konkret effekt på individernas 
hälsa.  
 
6.4 Konklusion 

Sammanfattningsvis så har denna studie visat på att samtal om kost var något som deltagarna 
direkt kopplade till kroppsuppfattning. Deltagarna upplevde att de var medvetna om den effekt 
interaktioner hade på deras egen kroppsuppfattning, dock så anser vi att det fanns tillfällen där 
deltagarnas berättelser visade på det motsatta. Att forska vidare i detta ämne är således intressant 
för att studera om det är fler unga personer som kopplar ihop kost och kroppsuppfattning och hur 
detta influeras av interaktioner. Då denna studie visade på denna koppling menar vi att det finns 
ett behov av vidare forskning inom ämnet.  
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Bilaga 1 

   

Följebrev fokusgruppsdiskussion 
 
Hej! 
Vi är två studenter på Halmstad Högskola som nu ska skriva vår c-uppsats.  
I denna studie kommer vi att föra gruppdiskussioner med ungdomarna, för att höra hur de pratar 
om kost. Vid diskussionen kommer vi att sitta med eleverna och lyssna på vad de säger, och få 
igång en diskussion. Vi kommer även att, via ljudupptagning, spela in diskussionerna. Detta gör 
vi för att inte glömma bort allt som sägs under diskussionen. Gruppdiskussionen kommer vara 
cirka 30 minuter lång. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om vänner kan påverka varandra med sina åsikter kring 
kost. 
 
Att delta i diskussionen är frivilligt, uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt. Inga 
personuppgifter kommer att finnas noterade någonstans. Ingen kommer alltså att få veta vilka 
ungdomar som deltagit i diskussionen. Det inspelade materialet kommer endast vi att ta del av. 
 
Godkänner du att ditt barn bidrar till denna uppsats, vänligen skriv under detta dokument och be 
ditt barn lämna tillbaka det till oss.     
 
Har du frågor några frågor om undersökningen, kontakta oss                                                 
krisjo10@student.hh.se  
eller 
michro10@student.hh.se 
 
Har du frågor om själva uppsatskursen, kontakta vår examinator  
Vaike  Fors 
Universitetslektor pedagogik 
035 16 77 36 
vaike.fors@hh.se 
                                        
Tack på förhand! 
 
Johanna Kristiansson och Michaela Hronek 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i fokusgruppdiskussionen. 

 

     

________________________    _________________________ 

Underskrift målsman      Namnförtydligande 
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Bilaga 2 

 
Diskussionsfrågor 
 
Påverkan 
Tror ni att ni påverkar era vänner åsikter kring kost? 
de som ni inte är så bekanta med, betyder deras åsikter mycket för er? 
Betyder era vänners åsikter om kost mycket för er? 
Tror ni att ni påverkas av era vänners åsikter om vad man bör äta för mat? 
Om ja, tror ni att denna påverkan är positiv eller negativ? 
Har ni ändrat åsikt om ämnet kost, efter att era vänner har haft en annan åsikt om det? 
Om ja, vad har ni ändrat åsikt kring? 
 
Interaktion 
Tror ni att ni kan lära er om kost av varandra? 
Brukar era vänner påpeka vad ni äter för mat? 
Brukar ni påpeka vad era vänner äter för mat? 
 
Kunskap 
Anser ni er ha mycket kunskap om vad som är bra och dålig mat? 
Om ja, har du fått denna kunskap av dina vänner? 
Tycker ni att det är viktigt att äta mat som anses vara hälsosamt? 
 
Övrigt 
Väljer ni att äta annorlunda mat i skolan och hemma? 
Om ja, varför? 
Brukar ni prata om mat med era vänner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! !  

 "#!

Bilaga 3 
 
Underlag till Fokusgruppsdiskussion två 
 
Diskussionsämne: 
 
Under denna diskussion kommer ni få prata om hur ni upplevde att ni som tonåringar påverkades 
av familj och vänner gällande era tankar kring mat, jämförelsevis mot hur ni upplever att ni 
påverkas av samma sak idag. Diskussionen ska alltså inte fokusera på just mat, utan hur ni 
upplever att ni påverkas av era vänner/familjer när det gäller ämnet kost. 
 
Exempel: 
Fokus ska inte ligga på om en kladdkaka är nyttig eller inte, utan varför ni tycker den är nyttig 
eller inte? Varför tycker ni så? Varifrån kommer era åsikter och beteenden? 
 
 
 
Kan ni komma på konkreta exempel på hur ni tänkte, tog åt er av andras åsikter eller beteenden 
som tonåringar? Kan ni komma på liknade exempel idag? 
 
Upplever ni att sociala medier (facebook, Instagram, mm.) skapar tankar hos er som eventuellt 
påverkar erat beteende eller åsikter? 
 
Har ni någon gång sett hur en person helt plötsligt har ändrat åsikt/beteende efter att en annan 
person i samma umgängeskrets/utomstående har sagt eller gjort något som inte överensstämde 
med den första personen åsikt? 
 
Förra gången diskuterade ni om att det ibland är svårt att gå emot strömmen och sticka ut för 
mycket från mängden. Är detta något som kan påverka era val? 
 
Har ni någon person som ni vet har påverkat era åsikter och beteenden stort? Finns det någon 
person vars åsikter ni tar till er mer av? Hur är denna person? Snäll? Auktoritär? 
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