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Sociala medier och dess betydelse för individens självkänsla och 

kroppsuppfattning 

Sara Sandberg 

Sociala medier används överallt idag och människor är pressade att 

alltid vara tillgängliga. Bilder och andra uppdateringar gör det enkelt att 

göra sociala jämförelser. Forskning har visat att detta kan ha en negativ 

relation till självkänsla och kroppsuppfattning. Sammanlagt 105 

personer (63 kvinnor, 40 män, 2 bortfall) i åldrarna 16-64 fick frivilligt 

svara på frågor av mätinstrumenten Body esteem scale for adolescents 

and adults och Rosenbergs self-esteem scale. Detta för att undersöka 

relationen mellan kroppsuppfattning, självkänsla och sociala medier 

och om det finns en skillnad beroende på kön och ålder. En hierarkisk 

regressionsanalys visade att det fanns ett positivt samband mellan 

självkänsla och kroppsuppfattning. En relation hittades mellan sociala 

medier och självkänsla, dock inte mellan kroppsuppfattning och sociala 

medier. Resultatet visade att kvinnor har en sämre kroppsuppfattning 

än män. Att undersöka hur individers användningssätt av sociala medier 

påverkar dessa variabler skulle kunna vara aktuellt för framtida 

forskning. 

 

Keywords: social media, self-esteem, body-esteem 

 
 

“När andra ’populära’ personer lägger ut bilder och får många likes, känns det som att jag inte 

är tillräckligt vacker för samhället.” – 15-årig tjej, Västra Götalands län (www.misslyckad.se)  

Hur påverkas självkänslan och kroppsuppfattningen hos individer om de hela tiden jämför sig 

med det dem ser på sociala medier? 

Att studera självkänslan hos människan är ett utav psykologins äldsta teman att undersöka. 

Då det pågått under en så lång tid så finns det väldigt många olika beskrivningar av vad 

självkänsla är och det kan vara svårt att ge en exakt definition av vad självkänsla är på grund 

av detta. Ett exempel på en definition av självkänsla är att det är en sorts relation mellan 

kompetens och värdighet (Mruk, 2013). 

Två typer av självkänsla som Rosenberg, Schooler, Schoenbach och Rosenberg (1995) 

skriver om är global självkänsla och specifik självkänsla. Global självkänsla kan beskrivas som 

individens positiva eller negativa attityd gentemot sig själv där de mest centrala delarna är 

självacceptans och självrespekt. Den globala självkänslan har bland annat en positiv relation 

med psykologiskt välmående och en negativ relation med ångest. Specifik självkänsla brukar 

kopplas till något specifikt, som exempelvis akademisk självkänsla. Den specifika självkänslan 

är mer relevant för att förutse beteenden (Rosenberg et al., 1995). Den globala självkänslan har 

varit mycket uppmärksammad i forskningen inom psykologin och det har varit mycket fokus 

på hur den globala självkänslan utvecklas hos individer genom livet. Studier har visat att den 

globala självkänslan ökar från ungefär 18 års ålder och fram till mitten av vuxen ålder. Detta 

till följd av att ungdomar och unga vuxna anpassar sig till sociala roller och blir mer stabila, 

säkra på sig själva och erhåller en känsla av att de duger som de är (se tex Von Soest, Wichstrøm 

& Kvalem, 2016). 

http://www.misslyckad.se/
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Det är viktigt att kunna hantera både negativ och positiv information om sig själv för att 

utveckla en hög global självkänsla. Individer reagerar annorlunda på positiva och negativa 

synpunkter beroende på om de har låg eller hög självkänsla. Individer med låg självkänsla har 

en tendens att trycka bort positiva känslor de upplevt och att inte tro på eller förvänta sig att de 

ska lyckas. De är mer benägna att ta till sig negativa åsikter än positiva och är mer fokuserade 

på att inte förlora självkänsla än att stärka den. Däremot är individer med hög självkänsla mer 

fokuserade på att öka sin självkänsla. De tror på att ska lyckas och tar vara på de möjligheter 

som erbjuds (Danielsson & Bengtsson, 2016). En skillnad beroende på kön har också hittats, 

där män har högre global självkänsla i ungdomen och när de är unga vuxna, än vad kvinnor har 

(Von Soest et al., 2016). 

 

 

Kroppsuppfattning och ideal 
 

Forskning pekar åt att både kvinnor och män har en press på sig att se ut så som individer av 

det egna könet framställs i olika medier. Exempelvis vill kvinnor vara smalare och män vill ha 

mer muskler (Hobza, Walker, Yakushko & Peugh, 2007). Den främsta riskfaktorn för att 

utveckla ätstörningar är när män och kvinnor känner en oro för deras kroppar och dess utseende. 

Kvinnor utsätts hela tiden för en press angående deras utseende, genom media, från familj och 

vänner. Detta medför ett skönhetsideal som inte är möjligt att uppnå vilket i sin tur kan leda till 

att det påverkar kroppsuppfattningen och ätbeteendet negativt (Modica, 2019). Att känna sig 

missnöjd med sin kropp är mer utbrett hos kvinnor än hos män och hos de män som upplever 

ett kroppsmissnöje har det påvisats att det finns en starkare relation mellan kroppsmissnöje och 

högre nivåer av ångest i jämförelse med vad det gör hos kvinnor (Mitchison et al., 2017). Det 

skrivs mycket om det kvinnliga idealet och hur kvinnors kroppar borde se ut. I det västerländska 

samhället är idealet för skönhet hos kvinnan att hon ska vara orealistiskt smal, men med kurvor. 

(Perloff, 2014).  

Idealet för hur män och kvinnors kroppar ska se ut skiljer sig åt till viss del. Medan kvinnor 

i tidningar och andra medier ofta är smala så framställs den idealiska mannen oftast som 

muskulös, välbärgad och prestigefylld. Män och kvinnor med dessa utseenden syns ibland 

också tillsammans i olika typer av medier vilket kan påverka individer till att söka efter en 

partner enligt de ideal som samhället eftersträvar. Detta kan relateras till att män vill bygga 

muskler för att imponera på kvinnor och kvinnor har angett att de tycker att män med den 

typiska idealkroppen, med muskulösa men smala överkroppar, är mer attraktiva (Hobza et al., 

2007). Idealet för mäns kroppar har förändrats och är inte detsamma som förut. Idag framställs 

de som mycket mer muskulösa. När män framställs för andra män, exempelvis i tidningar som 

är riktade till män, ser idealet för den manliga kroppen mer muskulös ut än när den framställs 

för kvinnor. Det är möjligt att denna förändring har en relation till att unga män upplever en 

mer negativ kroppsuppfattning idag än vad de gjorde förr (Hobza et al., 2007). 

 

 

Självkänsla och dess relation till individens kroppsuppfattning 

I en longitudinell studie av Frisén, Lunde och Berg (2015) som pågick under elva år, 

undersöktes hur kroppsuppfattningen förändrades från sen barndom till ung vuxen hos individer 

i åldrarna 10 - 21 år. Före tonåren finns det en skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

kroppsuppfattning, då flickor rapporterar ett större missnöje med sina kroppar än vad pojkar 

gör (Frisén et al., 2015). Det visade sig att den generella uppskattningen av utseendet hos både 

pojkar och flickor minskar under den tidiga tonåren för att sedan stabiliseras, det vill säga att 

den varken ökar eller minskar särskilt mycket. När det gäller uppfattningen om vikt så minskar 
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även den under tidig tonårstid för att sedan stabiliseras hos flickor medan den hos pojkar också 

förändrades under sen tonår.  

Under tonåren har kroppsuppfattningen en avgörande effekt på den globala självkänslan och 

forskare har pekat åt att kroppsuppfattningen kan vara det som är mest avgörande för 

självkänslan hos tonåringar. Det har också visats indikationer på att tonåringars uppfattade 

självkänsla följer ungefär samma typ av förändring som kroppsuppfattningen, att självkänslan 

blir sämre under den tidiga tonåren och detta är mer uttalat bland flickor (Frisén et al., 2015). 

Det finns en osäkerhet kring om vad det är för riktning mellan kroppsuppfattning och 

självkänsla. Som det skrivits om tidigare i inledningen så kan självkänsla fungera som en buffert 

mot negativa upplevelser (Saiphoo, Halevi & Vahedi, 2020), och detta skulle också kunna gälla 

upplevelser som kan skada kroppsuppfattningen, alltså att en hög självkänsla kan skydda 

individer från att utveckla en dålig kroppsuppfattning. Det har också visats att dålig 

kroppsuppfattning kan vara orsak till att självkänslan blir sämre, så när en tonårings 

kroppsuppfattning blir sämre blir också självkänslan sämre (Frisén et al., 2015). 

 

 

Sociala medier 
 

Sociala medier är olika typer av nätverk där individer kan kommunicera och skapa relationer 

med andra individer (Vogel, Rose, Okdie, Eckles & Franz, 2015), exempelvis Facebook.  

Sociala medier har snabbt blivit en central del av många unga människors liv (Woods & Scott, 

2016). Det är den typ av massmedia som används mest av ungdomar idag (Williams & 

Ricciardelli, 2014), och är ständigt närvarande i många samhällen (Vogel et al.). Facebook och 

Twitter är olika typer av sociala medier, där Facebook har över en miljard aktiva användare 

runt omkring i världen (Vogel et al.). I Sverige använder 77% av internetanvändarna sociala 

medier någon gång ibland, och 58% använder sociala medier dagligen (Svenskarna och internet, 

2016). I Sverige använder 76% av internetanvändarna Facebook, vilket innebär att Facebook är 

den form av sociala medier som används mest (Dagens Analys, 2018). Sociala medier är unikt 

i sitt slag och till skillnad från andra typer av internet eller dataanvändning så sätter det en social 

press att alltid kunna svara på meddelanden och annat material som andra lägger upp. En press 

att hela tiden vara tillgänglig (Woods & Scott, 2016). Ytterligare en typ av social media är 

Instagram. Detta är en av världens största plattformar när det kommer till sociala medier, 

användare kan lägga upp bilder och videor, göra en beskrivning av dem, använda hashtags och 

tagga andra användare. Det går att följa ett obegränsat antal konton och användaren får hela 

tiden se deras publiceringar, i form av bilder och videos. På poster som användare lägger upp 

kan sedan andra användare välja att gilla eller kommentera (Turner & Lefevres, 2017). 

Via sociala medier kan individer knyta an till andra både genom att upprätthålla relationer 

och skapa nya relationer med andra. Individer kan välja hur de vill presentera sig själva på 

sociala medier genom att skapa egna profiler. Där delar de med sig av information om sig själva 

till andra, det kan vara prestationer, vilka aktiviteter de håller på med eller är intresserade av, 

relationsstatus, dagliga vanor och rutiner, vad för typ av personlighet och attityder de har. Det 

har visat sig att den aktivitet som utförs mest på sociala medier är att bläddra bland andras 

profiler, inte att skapa en social interaktion (Vogel et al., 2015). Detta har även bekräftats av 

Vogel et al.  som undersökt användandet av Facebook, då individer själva angett att de använder 

sociala medier för att göra sociala jämförelser genom att titta på sådant som andra publicerar. 

Då det är så många människor som använder sig av sociala medier och delar med sig av sig 

själva är det den ideala plattformen för att lära sig om andra och göra sociala jämförelser (Vogel 

et al.). De flesta personer som väljer att uppdatera sina sociala medier med bilder eller andra 

sorters poster presenterar oftast de sidor hos sig själva som de anser vara deras bästa och mest 

ideala sidor. Eftersom det hela tiden finns en tillgång till dessa bilder och andra typer av 
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uppdateringar så kan det leda till negativa konsekvenser när vi gör sociala jämförelser med 

andra via sociala medier, då det enbart är det ”bästa” som syns där, vilket gör det orealistiskt 

att jämföra sig med (Sherlock & Wagstaff, 2019). Vilka konsekvenser skulle detta kunna ha för 

kroppsuppfattning? 

 

 

Sociala medier och kroppsuppfattning 

 
Via sociala medier är det enkelt för unga kvinnor att hitta bilder på andra kvinnor. Bilder på 

kvinnor som anses vara idealet för hur skönhet hos kvinnan ska se ut, smala och samtidigt 

kurviga (Perloff, 2014). Dessa typer av bilder finns tillgängliga hela tiden, dygnet runt. Detta 

skapar möjligheter för individer att göra sociala jämförelser med andra och att på ett ohälsosamt 

sätt undersöka andras bilder och deras kroppar, genom att lägga fokus på sådant som de är 

missnöjda med hos sig själva och jämföra det med andra (Perloff, 2014). I tidigare forskning 

har det framkommit att det finns ett samband mellan användningen av Facebook och oro för 

sin egen kropp hos tonåringar och unga vuxna kvinnor. Hos både tonårspojkar och flickor kan 

användning av Facebook kopplas samman med kroppsmissnöje. Facebook och andra 

plattformar för sociala medier, som MySpace och Instagram, är relaterade till en sämre 

kroppsuppfattning hos yngre och äldre tonårsflickor (Modica, 2019). 

Sherlock och Wagstaff (2019) undersökte relationen mellan användandet av Instagram och 

psykologiskt välmående bland kvinnor. De fann att det finns en negativ korrelation mellan 

användandet av Instagram och självkänsla och en positiv korrelation mellan användandet av 

Instagram och kroppsmissnöje. När kvinnorna hade fått titta på bilder på andra som ansågs vara 

vackra eller vältränade så skattade de sig själv som mindre attraktiva. Det påvisades även att 

sociala jämförelser på sociala medier är relaterade med både sämre självkänsla och 

kroppsuppfattning.   

Turner och Lefevres (2017) visade att det finns ett samband mellan användandet av 

Instagram och kroppsuppfattning, i detta fall i form av ett stört ätbeteende där individen har en 

ohälsosam besatthet av att äta hälsosamt. Instagram kan också förknippas med kroppsmissnöje 

hos både manliga och kvinnliga ungdomar och unga vuxna. Det har visat sig finnas ett samband 

mellan när unga kvinnor följer konton på Instagram som innehåller hälsa och träning, och deras 

strävan efter att bli smalare (Modica, 2019). 

 

 

Sociala medier och självkänsla 
 

Tonårstiden är en period då individer har en ökad sårbarhet för låg självkänsla, det är också en 

period som innebär en större risk för början till ångest och depression. På grund av detta är det 

därför viktigt att undersöka hur användandet av sociala medier kan relatera till självkänsla 

(Woods & Scott, 2016).  

Det finns flera hypoteser om hur sociala medier och självkänsla skulle kunna relatera till 

varandra då självkänslan skulle kunna antingen sjunka eller öka beroende på olika sociala 

kognitiva processer (Saiphoo et al., 2020). Det finns forskning som visar på att sociala 

jämförelser via sociala medier kan påverka självkänslan negativt, alltså att självkänslan kan 

sjunka genom att göra sociala jämförelser. Ytterligare en tanke på hur sociala medier skulle 

kunna påverka självkänslan negativt är att relationer utanför internet ersätts med relationer på 

internet, som då är svagare. Det finns också processer på sociala medier som skulle kunna stärka 

självkänslan, att andra personer gillar (”likear”) sådant som en individ publicerat på sina sociala 

medier skulle kunna öka självkänslan (Saiphoo et al., 2020).  
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Vad individer har för nivåer av självkänsla skulle också kunna relatera till hur de fungerar 

inom och använder sig av sociala medier. En person med hög självkänsla skulle kunna ha ett 

större skydd mot olika negativa erfarenheter på sociala medier, som exempelvis nätmobbning, 

än vad en person med låg självkänsla som blir utsatt för sådant skulle ha. Självkänsla skulle 

alltså kunna fungera som en buffert mot aktiviteter på sociala medier som kan orsaka skada på 

välmåendet. Även personer med låg självkänsla skulle också kunna dra fördel av att använda 

sociala medier. De skulle eventuellt kunna känna sig mer bekväma att prata med andra via 

sociala medier än vad de gör i verkligheten vilket skulle kunna förenkla för en person att öka 

sitt sociala kapital. Personer med hög självkänsla som inte har svårt för att socialisera sig varken 

i verkligheten eller via sociala medier kommer motta samma fördelar när de socialiserar med 

andra via sociala medier som när det sker i verkligheten (Saiphoo et al., 2020). 

Woods och Scott (2016) fann en negativ relation mellan användandet av sociala medier och 

självkänsla bland barn och ungdomar i åldrarna 11-17. Resultatet visade att barn och ungdomar 

som var mer känslomässigt engagerade i sina sociala medier skattade en lägre grad av 

självkänsla. De som använde sociala medier både i allmänhet och under natten skattade en lägre 

grad av självkänsla.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka relationen mellan användandet av sociala medier, 

kroppsuppfattning och självkänsla och om det finns någon skillnad i dessa beroende på kön och 

ålder. Detta för att se om den ökade användningen av sociala medier där individer delar med 

sig av och tar del av andras bilder, uppdateringar och liknande (Woods & Scott, 2016) har en 

relation till kroppsuppfattning och självkänsla. Många undersökningar kring ämnet är utförda i 

andra länder och det är intressant att undersöka hur det ser ut i Sverige. 

Frågeställningar och hypoteser 

1. Hur ser relationen mellan användandet av sociala medier, kroppsuppfattning och 

självkänsla ut?  

Hypotes 1 – det finns ett positivt samband mellan kroppsuppfattning och självkänsla. 

Hypotes 2 – det finns ett negativt samband mellan användandet av sociala medier och 

kroppsuppfattning samt mellan sociala medier och självkänsla. 

2. Finns det någon skillnad beroende på kön och ålder gällande kroppsuppfattning och 

självkänsla? 

Hypotes 3 – kvinnor har en mer negativ kroppsuppfattning än män.  

Hypotes 4 – det finns en större skillnad mellan könen gällande kroppsuppfattning i 

högre ålder än vad det gör i yngre ålder. 

3. Finns det en interaktion mellan ålder och användning av sociala medier? Där eventuella 

skillnader i självkänsla och kroppsuppfattning mellan åldersgrupper blir olika beroende 

på användandet av sociala medier.  

 

Metod 

 

Deltagare 

Studien bestod av 105 deltagare, varav 2 interna bortfall. En deltagare valde att inte svara på 

enkäten och användes därför inte i analysen. Det var 63 kvinnor och 40 män i åldrarna 16-64 
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(M = 29.03, SD = 11.33). Urvalet bestod av elever på ett gymnasium i Stockholmsområdet, 

studenter på en högskola i mellersta Sverige och anställda på ett företag i Stockholmsområdet.  

 

Material 

Undersökningen bestod av en enkät med sammanlagt 38 items som var uppdelade i fyra olika 

kategorier: bakgrund, kroppsuppfattning, självkänsla och sociala medier. För att göra en 

uppskattning av användandet av sociala medier användes egenkonstruerade frågor. Dessa 

skapades av författaren med inspiration av hur andra har gjort tidigare för att undersöka 

användningen av sociala medier. Deltagarna fick börja med att ange bakgrundsvariablerna kön 

och ålder. De fasta svarsalternativen för kön var ”kvinna”, ”man” och ”annat/vill inte ange”. 

Ålder hade ett öppet svarsalternativ där deltagarna fick skriva sin ålder. 

 

Body esteem scale for adolescents and adults (BESAA). Den första delen av enkäten bestod 

av 23 items som skulle mäta kroppsuppfattning. BESAA (Frisén et al., 2015) användes för att 

mäta kroppsuppfattningen hos deltagarna. Den svenska översättningen på skalan har blivit 

validerad av sina författare bland vuxna, ungdomar och barn (Frisén et al., 2015). I 

undersökningen användes en svensk översättning (Erling & Hwang, 2004). Mätinstrumentet 

bestod bland annat utav påståenden som ”Jag är stolt över min kropp” och ”Jag är nöjd med 

min vikt”. Påståendena om kroppsuppfattning besvarades på en skala med fem alternativ, 1 

(aldrig), 2 (sällan), 3 (ibland), 4 (ofta), 5 (alltid). Det var nio items som fick skalvändas innan 

index skapades. När index skapats mätte det deltagarnas totala summa av kroppsuppfattning 

som hade en variationsvidd på 23 - 115. Efter skalvändning indikerade högre värden en mer 

positiv inställning till den egna kroppen (Cronbachs Alfa = .93). Bland åldrarna 16-21 har 

Cronbachs alfa för delskalorna varierat mellan .71 och .94 (Frisén et al., 2015). I denna studie 

uppmättes Cronbachs alfa till .93 för hela skalan.  

 

Rosenbergs self-esteem scale. För att mäta självkänslan hos deltagarna användes Rosenbergs 

SE scale, även detta är ett etablerat mätinstrument och är den skala som har använts mest för 

att mäta självkänsla (Rosenberg et al., 1995). En svensk översättning av Johnsson (1997) 

användes. Skalan bestod av 10 items som exempelvis ”Jag har en positiv inställning till mig 

själv” och ”Jag tycker att jag har en massa goda egenskaper. Påståendena om självkänsla 

besvarades på en skala fem alternativ, från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt). Innan 

index skapades fick 5 items skalvändas. När index skapats mätte det deltagarnas totala summa 

av självkänsla som hade en variationsvidd på 10 - 50. Efter skalvändning indikerade ett högre 

värde en högre grad av självkänsla (Cronbachs alfa = .88).   

 

Sociala medier. För att undersöka användandet av sociala medier konstruerades 3 frågor. 

Dessa var ”Har du något/några konton på sociala medier?” med svarsalternativ ”Ja” och ”Nej”, 

”Under en vanlig vecka använder jag sociala medier __ dagar” och ”Under en vanlig dag 

använder jag sociala medier __ timmar”.   

 

 

Procedur 
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Lärare på gymnasiet, föreläsare på högskolan och chefen på arbetsplatsen tillfrågades innan 

besöket och gav tillåtelse att dela ut enkäterna. Undersökningsledaren var på platsen där 

enkäterna delades ut. Deltagarna fick muntligt information om att deltagandet var frivilligt, att 

de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att resultatet kommer redovisas på gruppnivå 

och därför kommer ingen av de deltagande kunna utpekas. Deltagarna fick information om att 

syftet med studien var att undersöka relationen mellan självuppfattning och användandet av 

sociala medier. De fick också informationen skriftligt i form av ett missivbrev på förstasidan 

av enkäten. Där fanns även kontaktuppgifter till författare och handledare. Det tog cirka fem 

minuter för deltagarna att fylla i enkäten. Efter att deltagarna fyllt i enkäten fick de antingen 

muntligt eller skriftligt mer detaljerad information om undersökningen och att den syftade till 

att undersöka relationen mellan självkänsla, kroppsuppfattning och användandet av sociala 

medier. Anledningen till detta är att det finns en risk att svaren blir påverkade om deltagarna 

har för mycket information innan de börjar svara på enkäten, vilket de också fick information 

om efter undersökningen. På den skriftliga versionen fanns kontaktuppgifter till författare och 

handledare återigen. Efteråt tackades deltagarna muntligt för visat intresse. Uppgifterna 

hanterades med hänsyn till individ- och forskningskravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
 

Databearbetning 

För enstaka obesvarade frågor ersattes dessa med medelvärdet för frågan. Vid ett fall där en 

person valt att fylla i två svarsalternativ valdes svaret som var i mitten av dessa. Variabeln 

åldersgrupper skapades för att kunna göra jämförelser mellan åldrar. Åldersgrupperna skapades 

genom att deltagarna delades in i tre grupper utifrån kumulativ procent. Detta resulterade i att 

den yngsta tredjedelen av respondenter, ”unga”, var 0-21.33 år (n = 34), respondenterna i 

åldersgrupp ”medel” var 21.34 – 31.67 år (n = 43) och respondenterna i åldersgrupp ”äldre” var 

31.68 år och uppåt (n = 23). Pearsons korrelationskoefficienter användes för att undersöka 

samband mellan de olika variablerna. T-test utfördes för att undersöka om det finns någon 

skillnad i medelvärdena på variablerna självkänsla, kroppsuppfattning och användandet av 

sociala medier beroende på kön. Sedan utfördes en variansanalys för att undersöka om 

kroppsuppfattning och självkänsla ser olika ut i olika åldrar. Post hoc-test med Tukey-

korrigering utfördes på åldersgrupper. Signifikansnivån sattes till p < .05. För att undersöka 

relationen mellan sociala medier, självkänsla, kroppsuppfattning, kön och ålder utfördes en 

hierarkisk multipel regressionsanalys där självkänsla var den beroende variabeln. De oberoende 

variablerna kön och ålder lades till i steg 1, den oberoende variabeln sociala medier lades till i 

steg 2, som dagar/vecka och timmar/dag och kroppsuppfattning lades till i steg 3. 

 

Resultat 

I Tabell 1 redovisas resultaten på den första frågeställningen, hur ser relationen mellan 

användandet av sociala medier, kroppsuppfattning och självkänsla ut? Gällande den första 

frågeställningen så fanns det ett signifikant positivt samband mellan självkänsla och 

kroppsuppfattning, ju högre självkänsla desto mer positiv var inställningen till ens egen kropp, 

r(N = 103) = .57, p < .001, detta ger stöd för hypotes 1. Inget stöd för hypotes 2 hittades då det 

inte påvisades något signifikant samband mellan kroppsuppfattning och användning av sociala 

medier, varken för antal dagar i veckan (p = .44), eller timmar per dag (p = .08). Det påvisades 

inget signifikant samband mellan självkänsla och användande av sociala medier gällande antal 

dagar i veckan, p = .26 (se Tabell 1). Det påvisades ett signifikant negativt samband mellan 

självkänsla och användande av sociala medier gällande antal timmar per dag, ju fler timmar per 
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dag som sociala medier används, desto lägre självkänsla, r (N = 103) = -.17, p < .05. Det fanns 

ett signifikant negativt samband mellan ålder och dagar per vecka som spenderades på sociala 

medier, p < .001 och mellan ålder och antar timmar per dag som spenderades på sociala medier, 

p < .001 (se Tabell 1), vilket innebär att ju äldre individen är desto mindre tenderar den att 

använda sociala medier. Ett positivt signifikant samband påvisades även mellan självkänsla och 

ålder, p < .05, vilket innebär att ju äldre individen är desto högre grad av självkänsla (se Tabell 

1). 

 

Tabell 1 

Pearsonkorrelationer mellan variablerna och deskriptiv statistik (n = 103) 

Index 1 2 3 4 5 6 M SD 

1. Kroppsuppfattninge -      77.79 15.58 

2. Köna  .29* -     iab ia 

3. Ålder  .112  .46** -    29.03 11.33 

4. Självkänslaf  .57**  .17*   .26* -   39.42   7.46 

5. Dagar/veckac -.02 -.28* -.45**  -.06 -    6.18   1.82 

6. Timmar/dagd -.14 -.41** -.47**  -.17* .46** -   3.13   2.82 
Not. * p < .05, ** p < .01 
a     Kvinnor kodades med 1 och män kodades med 2 
b   ia: Icke applicerbart 
c   Antal dagar per vecka sociala medier används 
d   Antal timmar per dag sociala medier används  
e    Variationsvidd 23 - 115 
f   Variationsvidd 10 - 50 

 

Gällande den andra frågeställningen om könsskillnaden i självkänsla tenderade kvinnor ha lägre 

självkänsla (M =38.43, SD = 7.30) än män (M = 41.03, SD = 7.53) men skillnaden var inte 

signifikant, t (97) = -1.70, p = .092. Däremot hade kvinnor signifikant lägre kroppsuppfattning 

(M = 74.22, SD = 15.97) än män (M = 83.42, SD = 13.27), t (96) = -2.96, d = - 0.35, p = .004. 

Detta ger stöd för hypotesen att kvinnor har en mer negativ kroppsuppfattning än män. Kvinnor 

använde sociala medier signifikant mer än män, både fler dagar i veckan, p < .001 , och fler 

timmar per dag, p < .05 (Se Tabell 2).  

 

Tabell 2 

Medelvärden och standardavvikelser för kvinnor respektive män 

 Kvinnor (n = 63) Män (n = 40)  

Variabel M SD M SD t 

Självkänsla   38.43     7.30    41.03      7.53 -1.70 

Ålder   24.87     7.95    35.48    12.79     -4.69** 

Kroppsuppfattning   74.22   15.97    83.42    13.27   -2.96* 

Sociala medier/vecka a     6.65     1.14      5.55      2.25    2.80* 

Sociala medier/dag b     3.87     3.12      1.97      1.72      3.94** 
Not. * p < .05, ** p < .001 
a    Antal dagar i veckan som sociala medier används 
b   Antal timmar per dag som sociala medier används 

 

Kroppsuppfattningen, självkänslan och användandet av sociala medier i olika åldrar 

jämfördes i en envägs variansanalys där deltagarna delats upp i 3 åldersgrupper. Åldersgrupp 

1, ”unga”, bestod av de yngsta individerna upp till 21.33 år, åldersgrupp 2, ”medel”, bestod av 

individer mellan 21.34 – 30.67 år och åldersgrupp 3, ”äldre” bestod av de äldsta individerna 
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från 30.68 år och uppåt. Skillnaden mellan åldrarna gällande kroppsuppfattning var inte 

signifikant, F (2, 95) = .99, p = .37. Det fanns en signifikant skillnad mellan de tre 

åldersgrupperna gällande självkänsla, F (2, 95) = 5.11, p < .05. Post hoc-test med Tukey-

korrigering visade att det fanns en signifikant skillnad på medelvärdet mellan unga (M = 36.15, 

SD = 7.30) och medel, (M = 40.79, SD = 7.30). Det fanns en signifikant skillnad mellan de unga 

och de äldre (M = 41.48, SD = 6.81). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna 

medel och äldre. Detta innebär att individer i åldersgrupp unga, de som har en ålder under 21.33 

år, har en signifikant lägre självkänsla än de som är äldre i grupperna medel och äldre. Det fanns 

en signifikant skillnad mellan de tre åldersgrupperna gällande hur många dagar i veckan de 

använder sociala medier, F (2, 97) = 5.64, p < .05. Post hoc-test visade att det fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna unga, individer upp till 21.33 år (M = 6.74, SD = .96) och 

äldre, individer från 30.68 år  (M = 5.30, SD = 2.29). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

grupperna unga och medel (M = 6.42, SD = 1.62) eller mellan grupperna medel och äldre. De 

yngsta deltagarna använder sociala medier fler dagar i veckan än de som är äldst. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan åldersgrupperna gällande hur många timmar per dag de använder 

sociala medier, F (2, 97) = 11.52, p < .001. Post hoc-test visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan unga (M = 4.88, SD = 3.63) och medel (M = 2.36, SD = 1.67) och mellan unga 

och äldre (M = 2.13, SD = 2.03). Ingen signifikant skillnad påvisades mellan grupperna medel 

och äldre. Individer upp till 21.33 använder sociala medier fler timmar per dag än individer som 

har en högre ålder än så gör. 

 

Tabell 3 

Tre modeller för prediktion av självkänsla 

 

Variabel 

Steg 1 

 β 

Steg 2 

 β 

Steg 3  

β 

Köna  .07  .06         -.11 

Ålder    .23*  .24          .24* 

Sociala medier/dagarb   .10          .04 

Sociala medier/timmarc  -.08         -.04 

Kroppsuppfattning            .57** 

𝑅2    .07*   .08          .37** 

F         3.51* 1.94      10.83** 

∆𝑅2   .05*   .01          .30** 

∆F 3.51*   .42      42.86** 

Not. * p < .05. ** p < .001 
a    Kvinnor kodades med 1, män kodades med 2 
b    Antal dagar i veckan som sociala medier används 
c    Antal timmar per dag som sociala medier används 

 

Den tredje frågeställningen, om det finns en interaktion mellan ålder och användning av 

sociala medier gällande skillnaden i självkänsla och kroppsuppfattning i olika åldersgrupper, 

undersöktes genom två olika tvåvägs variansanalyser. I den ena fanns variablerna självkänsla, 

sociala medier (timmar/ dag) och åldersgrupper. Det fanns ingen signifikant interaktion mellan 

ålder och användandet av sociala medier på den beroende variabeln självkänsla, F (2, 92) = .10, 

p = .90. I den andra analysen fanns variablerna kroppsuppfattning, sociala medier (timmar/dag) 

och åldersgrupper. Det fanns ingen signifikant interaktion mellan ålder och användandet av 

sociala medier på den beroende variabeln kroppsuppfattning, F (2, 92) = 0.11, p = .90. 

En hierarkisk linjär multipel regressionsanalys användes för att undersöka hur mycket 

variation i den beroende variabeln självkänsla som kunde förklaras med variablerna kön, ålder, 

användning av sociala medier och kroppsuppfattning (se Tabell 3). Variablerna lades in i 3 steg 
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och resulterade i två signifikanta modeller, modell 1 (p < .05) och modell 3 (p < .001). I första 

steget kunde variablerna kön och ålder signifikant förklara 5% av variansen på den beroende 

variabeln självkänsla, Fchange (2, 94) = 3.51, p < .05. Steg 2 där användning av sociala medier 

lades till, antal dagar/ vecka och antal timmar/ dag, orsakade en minskning i den förklarade 

variansen till 3.8%, denna minskning var inte signifikant, p = .66. I det tredje steget lades 

självkänsla in och modellen förklarade ytterligare 30% av variansen, Fchange (1, 91) = 42.86, p 

< .001. Modellen som helhet när alla variabler är tillagda förklarar 34% av variansen på den 

beroende variabeln självkänsla. I modellen som helhet är det enbart de oberoende variablerna 

ålder (ꞵ = .24, p < .05) och kroppsuppfattning (ꞵ = .57, p < .001) som var statistiskt signifikanta 

(se Tabell 3), detta innebär att ju högre ålder och bättre kroppsuppfattning, desto bättre 

självkänsla.  

 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan användandet av sociala 

medier, självkänsla och kroppsuppfattning. Vidare om det finns någon skillnad mellan könen 

och skillnad bland olika åldrar gällande självkänsla och kroppsuppfattning. Detta undersöktes 

genom tre olika frågeställningar, där den första frågeställningen gällde relationen mellan 

användandet av sociala medier, självkänsla och kroppsuppfattning. Svar på den första 

frågeställningen är att det finns en signifikant positiv korrelation mellan självkänsla och 

kroppsuppfattning. Detta gav stöd för hypotes 1, att det finns ett samband mellan självkänsla 

och kroppsuppfattning. Detta innebar att ju högre självkänsla en individ har, desto högre 

kroppsuppfattning. Vidare svar på den första frågeställningen var att det finns ett negativt 

signifikant samband mellan självkänsla och användandet av sociala medier när det gäller hur 

många timmar individer använder sociala medier om dagen men sambandet mellan självkänsla 

och antal dagar som sociala medier används är inte signifikant. Det fanns inget signifikant 

samband mellan användandet av sociala medier och kroppsuppfattning. Detta innebär att 

undersökningen inte gav stöd för hypotes 2, att det finns ett samband mellan kroppsuppfattning 

och användandet av sociala medier. Detta går emot studien av Sherlock och Wagstaff (2019), 

där det framkommer att det finns ett samband mellan kroppsuppfattning bland kvinnor och 

användandet av Instagram. Det skulle kunna bero på att det är både män och kvinnor med i den 

här undersökningen, och att det gällde alla typer av sociala medier och inte enbart Instagram. 

De flesta använder sociala medier dagligen och det som skulle kunna göras annorlunda är att 

undersöka vidare på vilket sätt individer använder sociala medier. Det kan vara att de själva 

delar bilder och andra uppdateringar, eller att de huvudsakligen följer och tittar på det som andra 

personer lägger upp. Som det togs upp i inledningen så skriver Saiphoo, et al., (2020) att det 

skulle kunna vara så att självkänsla kan relatera till sociala medier på olika sätt. Ett sätt kan 

vara att självkänslan sjunker på grund av att individen gör sociala jämförelser med andra, men 

det kan också vara så att självkänslan ökar till följd av att individen postar material som andra 

personer gillar (”likear”).    

Den andra frågeställningen handlade om det finns någon skillnad beroende på kön och ålder 

gällande självkänsla och kroppsuppfattning. Hypotes 3, att kvinnor har en mer negativ 

kroppsuppfattning än män, fick stöd. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad 

beroende på kön gällande kroppsuppfattning. Männen hade en mer positiv kroppsuppfattning 

än vad kvinnor hade. I undersökningen hade männen skattat sig lite högre än kvinnor på skalan 

för självkänsla, de hade alltså högre grad av självkänsla än kvinnorna, detta var dock inte 

signifikant. Då det var fler kvinnor än män som deltog i undersökningen skulle resultatet 

eventuellt kunnat se annorlunda ut om det hade varit lika många män som kvinnor i 

undersökningen. Gällande skillnad på självkänsla och kroppsuppfattning beroende på ålder så 
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fanns det ingen signifikant skillnad på kroppsuppfattningen mellan åldrarna men det fanns en 

signifikant skillnad på självkänsla beroende på ålder, där yngre individer hade lägre nivåer av 

självkänsla. 

Den tredje frågeställningen var om det finns en interaktion mellan ålder och sociala medier 

gällande självkänsla och kroppsuppfattning. Att yngre individer upplevde lägre nivåer av 

självkänsla hade ingen relation med användandet av sociala medier. Och det fanns heller ingen 

interaktion mellan ålder och sociala medier gällande kroppsuppfattning. En möjlighet är att 

sociala medier skulle kunna vara en bidragande faktor till att yngre personer hade en lägre 

självkänsla. 

Innan undersökningen utfördes fanns det ytterligare en frågeställning som kopplade till 

hypotes 3, att det är en större skillnad mellan könen i högre ålder gällande kroppsuppfattning 

än vad det är hos yngre. Frågeställningen var: Har den ökade användningen av sociala medier 

orsakat att kroppsuppfattningen hos yngre ser mer lika ut mellan könen? En möjlighet hade 

varit att både män och kvinnor blir mer exponerade för hur andra ser ut och hur en bör se ut via 

sociala medier. Denna frågeställning togs bort då det hade varit svårt att undersöka huruvida en 

sådan skillnad skulle bero på användandet av sociala medier, då det förmodligen finns en rad 

andra orsaker som skulle kunna ha ett samband med ett sådant resultat. Det skulle inte heller gå 

att säga om skillnaden mellan individerna i högre ålder sett detsamma ut även när de var yngre 

utan att göra en longitudinell studie. Det blir därför svårt att avgöra om skillnaden beror på att 

yngre personer använt sociala medier i en större del av sitt liv än vad äldre har gjort. 

Har användandet av sociala medier någon betydelse för individens kroppsuppfattning och 

självkänsla? Användandet av sociala medier verkar ha en viss betydelse åtminstone för 

individens självkänsla. I denna studie framkom det att individer som använder sociala medier 

fler timmar om dagen tenderar att ha en lägre självkänsla. I denna studie framkom det inte att 

sociala medier skulle ha någon relation till kroppsuppfattningen, men då andra studier kommit 

fram till annorlunda resultat (Modica, 2019). bör det undersökas vidare. 

 

 

Styrkor och svagheter  
 

En styrka med studien är att den använder två väletablerade mätinstrument, reliabiliteten på 

mätinstrumentet för kroppsuppfattning är hög enligt de tillfredsställande mått som framkommit 

av Cronbachs alfa. Även måttet på mätinstrumentet för självkänsla var tillfredsställande. För 

att mäta användandet av sociala medier användes egna frågor vilket skulle kunna vara en 

svaghet då det inte är säkert att de mäter på rätt sätt, eventuellt skulle resultatet kunna se 

annorlunda ut om det var andra frågor. Dessa frågor användes på grund av att det var svårt att 

hitta ett passande mätinstrument för denna del av undersökningen. Då författaren ville ha med 

deltagare med olika bakgrund, sysselsättning och annat som skiljer sig åt hos individer så kan 

det ses som en styrka att materialet samlats in från olika platser, då det blir ett mer generellt, 

övergripande resultat. Men detta skulle även kunna vara en svaghet. Hade studien enbart 

innefattat gymnasieelever hade resultatet eventuellt sett annorlunda ut. Vidare är det möjligt att 

deltagare med blandade yrken hade gett ett annorlunda resultat, då det i denna studie var 

deltagare från samma arbetsplats med samma yrke. Det är möjligt att yrkeskategori skulle kunna 

påverka självkänslan och kroppsuppfattningen hos inidivider, då vissa yrken kan verka mer 

inriktade på skönhet och utseende. En ytterligare svaghet är att det var stora skillnader i antal 

deltagare hos de olika grupperna. Det var många fler deltagare som var högskolestudenter än 

gymnasieelever och anställda. Hade grupperna varit lika stora hade resultatet eventuellt kunnat 

se annorlunda ut. Att grupperna var så olika orsakade också att det var en snedfördelning i 

åldersgrupperna. Det var betydligt fler yngre än äldre personer som deltog i undersökningen, 
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vilket också kan ha påverkat resultatet. Ytterligare en svaghet är att enstaka obesvarade frågor 

ersattes med medelvärdet för frågan, vilket skulle kunna innebära ett hot mot validiteten.  

 

 

Framtida studier 
 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka vilken typ av användning av sociala 

medier som har en relation till självkänsla och kroppsuppfattning. Stämmer det som Saiphoo, 

et al., (2020) skriver, att självkänslan både kan öka och minska till följd av sociala medier, 

beroende på hur du använder det? Detta skulle kunna undersökas genom att ställa mer specifika 

frågor om hur individer använder sociala medier. Om de främst delar med sig av material eller 

om de hellre tar del av andras.  
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