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Bilders påverkan på kvinnors utseendesjälvkänsla 
En jämförelse mellan Instagram och tidningar  

 
David Jansson och Basma Yonan 

 
Självkänsla definieras som individens känsla av sitt värde och 
utseendesjälvkänsla hur individer upplever sitt fysiska utseende. 
Utseendesjälvkänsla är en del av självkänsla. Olika medietyper har 
visat sig påverka kvinnors självkänsla och utseendesjälvkänsla på 
olika sätt. Studiens syfte var att undersöka hur bilder på Instagram 
kontra tidning påverkar kvinnors utseendesjälvkänsla. 
Högskolestudenter (n=142) besvarade en enkät där medietyp 
(Instagram/tidning) och bild (smal/normal/tjock) manipulerades. 
Rosenberg’s Self-Esteem Scale och Harters Self-perception profile 
for adolescents användes som mätinstrument i enkäterna. Resultatet 
analyserades med korrelationer och tvåvägs-ANOVOR och visade 
på att kvinnors utseendesjälvkänsla påverkades av tidningar i störst 
utsträckning och var lägst när de såg en smal kvinna (oavsett 
mediatyp). Slutsatsen som kan dras ifrån denna studie är att 
kvinnliga studenter påverkas olika beroende på vad bilder 
visualiserar. 
 
Keywords: Instagram, self-esteem, physical appearance, media 
exposure, students    

 
 
 

Inledning 
 
Instagram skapades år 2010 och är en form av social media, där bilder är sättet användare 
kommunicerar med varandra. Användare lägger in bilder på sin profil som sedan kan ses av 
andra anslutna människor till Instagram. Instagram har fått flera användare och från början 
varit populär framförallt bland ungdomar, blir Instagram mera vanligt nu även bland unga 
vuxna. Av dagens ungdomar mellan ålder 12-15 är 71% med på Instagram, av åldern 16-19 är 
56% på Instagram och av åldern 20-25 är 36% med på Instagram (www.statistik.se). På 
Instagram exponerar individer sig och blir exponerade av andras bilder. Samtidigt finns det i 
det västerländska samhället starka krav på kvinnors utseende, till exempel vad gäller ens 
kroppsform och vikt. Idealkvinnan ska vara smal, vältränad och ha en attraktiv personlighet. 
Denna uppsats intresserar sig för sambandet mellan kroppssjälvkänsla och exponering till 
olika typer av kroppsbilder i två skilda mediatyper, Instagram och tidningar, bland kvinnor. 
 
 
Instagram – en form av social media  
 
Individer anslutna till Instagram har en profil där de kan berätta lite om sig själv och lägga ut 
de bilder individen vill att andra ska se. Silva, Vaz de Melo, Almeida, Salles och Loureiro 
(2013) förklarar att det även går lägga till olika filter, innan bilderna delas med andra. Detta 
används för att redigera sina bilder innan de anses vara färdiga för att läggas ut på Instagram. 
För att kunna se andra personers bilder som de delar med sig, så måste de skicka en förfrågan 



 2 

om detta och den som får förfrågan måste i sin tur acceptera den. Användarna på Instagram 
kan välja följa vänner, bekanta eller kändisar, därmed finns det oftast någon form av relation 
till eller intresse för den andra personen. Användaren väljer på så sätt själv vilka bilder som 
ska visas på sin så kallade ”news feed”, vilket är en kontinuerlig rullningssida av alla 
personers bilder i ens nätverk. Enligt Derby (2013) är att dela bilder med andra det högsta 
målet av engagemang eftersom sättet användarna kommunicerar med varandra jämfört med 
andra kända sociala nätverk, är genom bilder. Weilenmann, Hillman och Jungselius (2013) 
förklarar att individer reagerar på andras bilder genom att kommenterar dem och trycka på 
gilla knappen. Detta är en knapp som finns i den kontinuerliga rullningssidan vid varje bild. 
Beroende på hur många gilla tryck en bild får, kommuniceras det att de kan vara en fin eller 
rolig bild som ett exempel. Användaren har även möjligheten att ställa in hur privata ens 
bilder ska vara. Bilderna kan antingen väljas att ses av personer som accepterats att få följa en 
användare, eller inte. Den sistnämnda innebär att användarens bilder kan ses av vilka personer 
som helst anslutna till Instagram. 
 
 
Vad är självkänsla och hur utvecklas den? 
 
Rosenberg (1965) beskriver självkänsla som en individs känsla av självvärde, hur en individ 
bedömer sig själv, positivt kontra negativt. Begreppet självkänsla har underbegrepp som 
självrespekt och självacceptans. Det finns olika faktorer på hur självkänslan påverkas, dels 
hur en individ tror sig uppfattas av andra människor i omgivningen, dels ens egna 
uppfattningar i hur en individ presterar i områden individen värdesätter. När Rosenberg 
beskriver en individ med hög självkänsla så menar han att individen respekterar och är nöjd 
med sig själv, men även också att individen har stark känsla av egenvärde. En individ med låg 
självkänsla respekterar inte sig själv, ser sig själv inte som värdefull och har en önskan att 
vara annorlunda.      
     Mead (1964) menar att utvecklingen av en känsla av jag och självkänsla sker efter födseln 
i interaktionen med andra människor samt genom olika former av sociala erfarenheter. Mead 
(1964) menar att under barnets första år så är det främst föräldrarna som påverkar barnets 
utveckling (spelstadiet), då börjar barnet förstå vilka normer och regler som gäller i det 
samhälle barnet är uppväxt i (generaliserade andre). Vid detta senare stadie så tillkommer 
andra faktorer så som klasskompisarna, barnprogrammet, andra människor i omgivningen 
(förutom föräldrarna) att påverka barnet och hur dennes självuppfattning och självkänsla 
kommer att utformas. I samband med att barnen blir äldre så börjar de även se på tv, läsa 
tidningar, men också befinna sig på internet och sociala medier. Det kan tänkas att media i 
dagens samhälle får allt större roll i påverkan på hur en individs jag utformas samt på ens 
självkänsla. Till exempel anser Fernandez och Pritchard (2012) att individer i dagens 
samhälle blir lättare påverkade av media, snarare än av möten med människor i verkligheten. 
Hon menar att media förmedlar ideal som kan vara omöjliga eller orealistiska, och att detta 
kommer att påverka en individs självkänsla mer än vad den vet.  
     Även Johnson (2003) definierar självkänsla som hur vi värderar oss själva. Hon menar att 
självkänsla är en egenskap som kan vara låg eller hög, men att den oftast är mittemellan, 
stabil. Självkänsla är något som ständigt finns runt oss och den påverkar oss på ett större sätt 
än vad individen tror. Självkänsla är oftast det som utgör grunden för hur våra känslor, våra 
attityder och vårt beteende ter sig. Denna studies definition av självkänsla är individens känsla 
av sitt värde. 
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Utseendesjälvkänslans betydelse för individer 
 
Utseendesjälvkänsla är en del av en individs självkänsla och har definierats som i vilken grad 
individer är nöjda med sitt utseende gällande kropp, hår och ansikte (Harter, 2012). Jackson 
(1992) beskriver vidare att tidigare forskning har definitionen av utseendesjälvkänsla 
fokuserat på individers ansikten och inte kroppen i sig som helhet. I denna studie definieras 
utseendesjälvkänsla som en del av självkänsla och innebär hur individer upplever sitt fysiska 
utseende i helhet. 
     I tidig ålder får kvinnor lära sig hur det kvinnliga idealet ska vara och mycket beror på 
medians expandering. I dagens samhälle handlar det för unga allt om tv, internet, mobiler 
telefoner. Unga faller lätt för det sociala trycket som finns i media, då de gärna vill anpassa 
sig till den sociala normen som finns (Johnson, 2003). Laird och Wilcox (2000) skriver att de 
har sett en potentiell effekt av media om kvinnors känslor över sina egna kroppar. De menar 
att kvinnor ser allt fler modeller i tv, sociala medier och tidningar, och att dessa modeller är 
orealistiskt smala. I samband med förskjutningen mot allt smalare modeller i reklam, så har 
både ätstörningar och missnöje bland kvinnor gällande deras kroppsstorlek ökat (Laird &  
Wilcox, 2000). Dessa kvinnors drivs och påverkas av det Goldenberg, McCoy, Pyszczynski, 
Greenberg och Solomon (2000) beskriver som en ”utseendefixering” där bilder på attraktiva 
ansedda kvinnor i media påverkar övriga kvinnor i samhället.  
     Idag lever många unga med att identifiera sig med idealen som finns i sociala medier, och 
Johnson (2003) menar att detta påverkar utvecklandet av ens identitet, självkänsla och 
kroppstillfredställelse negativt. Hon menar att om en individ har en stabil självkänsla och en 
stark identitet, så kommer människor kunna stå emot det sociala trycket som kommer från 
media bättre, medan en individ med en låg självkänsla kommer falla för trycket om att leva 
upp till de sociala idealen.  
     I dagens samhälle försöker många människor vara det perfekta idealet, oavsett om det 
gäller kompetens eller utseende så vill människor ständigt ligga på topp, och detta menar 
Johnson (2003) kan kopplas ihop med låg självkänsla. Bristen på självacceptans och inre 
trygghet kan leda till att individer fokuserar på att skaffa sig mer självkänsla gällande sina 
prestationer. Även Scott (2007) har funnit att självacceptans och perfektionism är starkt 
associerat med varandra. Enligt honom strävar perfektionister mot att verkliggöra sina 
idealiserade bilder av sig själva och att detta utförs genom det ständiga sökandet av acceptans 
från yttre bekräftelse (Scott, 2007). På Instagram skulle yttre bekräftelse exempelvis kunna 
vara att en individ söker efter gillatryck på de bilder som läggs ut av den.  
     Med sociala nätverks stora genomslag i människors liv finns det nu möjligheten för 
människor att kunna styra och skapa en uppfattning för andra om sig själv. Jung, Song och 
Vorderer (2012) fann att människor med hög motivation för att styra uppfattningen om sig 
själv, är de som använder internet mest. Dessa människor lägger ut bilder på sina sociala 
nätverk för att skapa en bild för andra personer om vem dem är. Enligt Jung et al. (2012) har 
de ett högt behov av att skapa det perfekta självet, och bli uppfattade som lyckliga och 
framgångsrika. I dagens samhälle är det en framgångsfaktor för kvinnor att ha ett attraktivt 
yttre, till exempel att vara smal. Att presentera det perfekta självet kan ske genom att en 
person lägger ut bilder på Instagram där den ser lycklig ut, köpt nya kläder eller skaffat sig en 
hund. Jung et al. (2012) menar att dessa individer även jämför sig med andra. Dessa individer 
kan tänkas använda sig av Instagram för att försöka strategiskt överblicka andra individer som 
är aktiva online och för att hämta inspiration. Detta för att kunna skapa en ännu bättre bild av 
sig själv inför andra på internet. Detta i liknelse med Johnsons (2003) definition av yttre 
självkänsla där grunden för individens självkänsla är uppskattning av andra, exempelvis 
gillatryck av individens bilder på Instagram.  
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     I dagens samhälle har utseende en stor betydelse för många kvinnors välmående. 
Goldenberg et al. (2000) anser att självkänsla är ett huvudsakligt mål för må bra och fungera i 
samhället. I det västerländska samhället så är utseende något mycket viktigt bland kvinnor 
och med ett bra utseende kan kvinnor få psykologiska fördelar. Kvinnor som anses vara 
attraktiva har till exempel större chans att få ett arbete, vara mer sexuellt åtråvärda och bli mer 
socialt omtyckta än oattraktiva kvinnor. Detta visar starkt på att i den västerländska kulturen 
är kroppen en källa till kvinnors självkänsla. Studierna ovan visar att det finns en stark 
koppling mellan självkänsla och hur vi uppfattar vårt utseende. I dagens samhälle kan 
människor även se en starkare koppling mellan sociala medier och självkänsla.  
 
 
Bilders påverkan på självkänsla  
 
Kraut et al. (1998) anser att internet är en paradox angående sociala relationer och 
kommunikation. Kraut et al. (1998) fann att människor som använder sig av internet mår 
sämre psykiskt och skapar sämre sociala band med människor de har ett starkt band till, 
exempelvis ens familj. Paradoxen är att personer som individen hade en stark kontakt med, 
blir försämrad om den uppehålls över internet. Därmed blir personer mindre socialt 
involverade i det vardagliga livet med dessa personer (Kraut et al., 1998). Detta för att 
kommunikationen mellan parterna väljs istället att föras över internet. Samtidigt menar Kraut 
et al. (1998) att människor kan uppehålla svaga band med personer över internet. Därav borde 
människor bli mer påverkade av bilder som läggs ut på sociala medier som Instagram, 
eftersom individer har en personlig relation till bildernas utläggare jämfört mot en tidning, där 
en personlig relation inte finns.    
     Uppmärksamheten kring kroppen och ens fysiska utseende har i dagens samhälle ökat 
markant i media och reklambranschen (Johansson & Molin, 2007). Bilder individer blir 
exponerade för visar oftast exempel på hur vi bör se ut för att vara så attraktiva som möjligt. 
Oftast är det bilder på kändisar som individen inte direkt har en koppling till, men ändå kan 
relatera och identifiera sig med. Johansson och Molin (2007) skriver att dessa bilder ofta är på 
vältränade, smala och sexuellt utmanande individer. Vad för inställning en individ har till sitt 
eget kroppsideal och hur den ser ut spelar en stor roll för den som identifierar sig med dessa 
kändisar som visas i tv eller i tidningar. Om en individ är osäker gällande sin kroppsutseende, 
så leder exponeringen av dessa bilder till påverkan på ens tankar vilket i sin tur leder till 
kroppsbildsstörningar (en förvrängning där individer uppfattar sig större än vad de är) enligt 
Johansson och Molin (2007). De menar att den negativa kroppsuppfattningen leder till att 
kvinnor får en låg självkänsla då de drivs till att bli smala. Även enligt Banduras (1986) 
socialinlärningsteori blir ungdomar starkt påverkade av bilder de ser i media. Ungdomarna ser 
dessa individer som en förebild, och de tror att för att bli accepterade i samhället så måste de 
ta efter dessa förebilder. Utseende är något som individer redan i tidig ålder kommer att 
försöka eftersträva (Bandura, 1986).  
     Cash, Cash och Butters (1983) fann att kvinnor fick en sämre självkänsla när de såg bilder 
på smala personer som de kände, jämfört med om de fick se bilder på professionella smala 
modeller. De menar att om kvinnor får se bilder på slanka modeller, så finns det en 
bortförklaring kvinnorna kan använda sig av, exempelvis att kvinnan är modell och hon måste 
vara smal, medan en bild på en smal person i ens omgivning som kvinnan finner attraktiv 
sänker ens självkänsla automatiskt. Detta för att individer ständigt jämför sig själv mot andra 
som är mera framgångsrika (Cash et al., 1983). Att vara socialt åtråvärda, utåtriktade och 
framgångsrik är något kvinnor strävar efter, därav den ständiga jämförelseprocess mot andra 
kvinnor i ens omgivning.  
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     Jarry och Kossert (2007) undersökte hur kroppstillfredsställelse hos kvinnor påverkades av 
hot mot självkänslan i samband med exponeringen av smala ideal. Hälften av de kvinnliga 
deltagarna fick se bilder på smala modeller där de även fick en negativ återkoppling gällande 
dessa smala modeller (exempelvis att dessa modeller visade depressiva symptom) och 
resterande fick se bilder på smala modeller med en positiv återkoppling (exempelvis 
akademisk framgång). Kvinnor som hade sett smala modeller med negativ återkoppling var 
mer nöjda med sitt utseende och mindre investerade i det än kvinnor som hade sett smala 
modeller med positiv feedback. Jarry och Kossert (2007) menar att exponering av det smala 
idealet kan påverka hur kvinnor upplever hot mot självkänsla.  
     Wilcox och Laird (2000) fann att kvinnor som fick titta på smala modeller fick lägre 
självkänsla och var mindre tillfredsställda med sin vikt jämfört med kvinnor som fick se en 
mer robust modell. Wilcox och Laird (2000) menar att detta tydligt avspeglar social – 
jämförelseprocesser, att individer ständigt jämför sig själv mot hur andra ser ut. Henderson-
King och Henderson-King (2006) undersökte om det fanns en skillnad i kvinnors 
kroppstillfredställelse beroende på om de såg kvinnliga idealbilder (en reklamkampanj för 
bikini) eller om de såg mer neutrala kvinnliga bilder (tar hand om sitt barn i hemmet). Det vill 
säga om bakgrunden till bilden hade betydelse för hur en individ blev påverkad av bilden. 
Kvinnorna som utsattes för idealbilderna ansåg att dessa var sexuellt attraktiva, men att detta 
inte påverkade deras självbild något avsevärt då de visste att mycket av bilden var 
manipulerat, medan kvinnor som fick se smala kroppsbilder i ett mer vardagligt sammanhang 
uppskattade sin kroppstillfredställning lägre efter bildexponeringen. Resultaten visar att alla 
mediebilder inte påverkar kvinnors kroppskänsla på samma sätt utan det är relationen till 
bilden, alltså hur individen kan relatera till sammanhanget i bilden, som påverkar graden av 
kroppstillfredställelse (Henderson-King & Henderson-King, 2006). 
 
 

Syfte och hypoteser 
 
Undersökningens syfte är att undersöka hur bilder på Instagram respektive bilder i tidningen 
påverkar hur kvinnor uppfattar sin utseendesjälvkänsla. Då det kan vara svårt för kvinnor i det 
västerländska samhället att leva upp till de idealen som finns inom media. Då tidigare 
forskning kring utseendesjälvkänsla har fokuserat mycket på individers ansikten så fokuseras 
det i denna studie på individers kroppar som helhet. Vidare var syftet att undersöka om 
självkänsla är relaterad till hur kvinnor uppfattar bilder på Instagram respektive tidningar.  
 
 
Studiens hypoteser var 
 
1. Kvinnor uppfattar sin utseendesjälvkänsla mera negativt efter att sett bilder på en smal 
kvinnokropp än när de sett en normal eller överviktig kvinnokropp, oavsett om det är på 
Instagram eller tidningen. 
 
2. Kvinnors uppfattning av sin egna utseendesjälvkänsla påverkas mera negativt av bilder på 
Instagram än av bilder i tidningen. 
 
3. Kvinnor som har låg självkänslanivå uppfattar sin utseendesjälvkänsla mera negativt efter 
att sett en smal kvinnokropp än kvinnor som har en hög självkänslanivå, oavsett om det är på 
Instagram eller tidningen. 
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Metod 

 
 
Deltagare 
 
I studien ingick det studenter från totalt två högskolor i mellan Sverige. Sammanlagt 
besvarade 150 enkäten, varav alla respondenter var kvinnor. Åldern bland deltagarna 
varierade från 19 till 33 år (M = 24.07, SD = 3.06). Deltagarna läste sjuksköterskeprogrammet 
och psykologi 1-30. Dessa valdes för att de har en hög andel av kvinnor. Psykologi 1-30 
bidrog med största deltagarantalet med 67% av deltagarna i studien. Det fanns sex olika 
versioner av enkäterna och totalt delades ut 25 enkäter per version. Version 1 hade 24 
respondenter, version 2 hade 23 respondenter, version 3 hade 25 respondenter, version 4 hade 
24 respondenter, version 5 hade 23 respondenter och version 6 hade 23 respondenter. 
      Beträffande internt bortfall, var det sammanlagt sju personer som hade svarat att de inte 
hade Instagram, varpå de plockades bort från de slutliga analyserna. Därtill en person som 
hade svarat dubbelt på fem frågor, varpå denna enkät uteslöts från analyserna. Bortfallet var 
jämnt fördelade i dessa versioner, och var aldrig högre än två enkäter per enkätversion. 
Sammanlagt uppgick det interna bortfallet till åtta personer. Antalet deltagare i studien var 
efter bortfallet 142 fullt besvarade enkäter. Gällande det externa bortfallet så var det ca 4-5 
studenter från varje klass som valde att inte delta i studien. 
 
 
Material 
 
Totalt innehöll varje enskild version av enkäterna 23 frågor. Enkäten förekom i sex olika 
versioner. Versionerna var sedan fördelade mellan två medietyper, tidning och Instagram. 
Varje mediatyp fanns i sin tur i tre olika versioner beroende på bild. Första sidan för samtliga 
versioner var den samma. Den första delen innehöll frågor om kön, ålder, vikt och längd. Kön 
efterfrågades för att fastslå att det verkligen var en kvinna som besvarad enkäten. På första 
sidan frågades också ”Har du Instagram?” Där kunde respondenten svara ja eller nej.  
     Instagram användning. Om respondenterna svarade ja fick de svara på i vilken 
utsträckning de använde sig av Instagram, alternativen var: varje dag, några gånger i veckan, 
en gång i veckan, några gånger i månaden och några gånger om året. Alternativen kodas om 
så att 1 stod för varje dag, 2 för några gånger i veckan, 3 för en gång i veckan, 4 för några 
gånger i månaden och 5 för några gånger om året. Vid ett nej svar på frågan om de använder 
Instagram, fick respondenterna ett alternativ om de ja eller nej använder/ser på en väns konto.  
     Manipulering av mediatyp och kroppsstorlek. Manipulationen av kroppsstorlek skedde 
med hjälp av bilder med tillhörande text. Bilden var på en kvinna i bikini som hade blivit 
manipulerad i ett datorprogram. Det fanns två versioner av texten, en för Instagram och den 
andra för tidning. Texten för Instagram versionen löd följande: ”Föreställ dig att du ser denna 
bild på Instagram (bilden är på en person du följer och personen har lagt upp bilden själv)”. 
Fick deltagaren tidningsversionen såg texten ut på följande vis: ”Föreställ dig att du ser denna 
bild i en tidning (bilden är på en person du inte känner)”. I både tidning och Instagram 
versionen fick deltagaren se en datormanipulerad bild av en kvinna med en kroppsform som 
var smal, normal eller tjock. Kvinnans ansikte var skymt och gick inte att se. Kroppsformen 
var även manipulerad så att i de olika kroppsbetingelserna såg kvinnan smal, normalbyggd 
och tjock ut.  
     För att testa om manipulationen av bilderna fungerade som det var tänkt gjordes ett 
pilottest. Detta för att säkerställa att kategoriseringen av kroppsformerna skulle bli som 
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forskarna hade avsett. Forskarna ville se om den smala kvinnan kategoriserades som smal, 
medel som lagom/normal och rund som överviktig/stor. Tjugo personer fick kategorisera de 
tre bilderna på kvinnan. Resultaten av kategoriseringen visade att alla deltagare 
kategoriserade den smala kvinnan korrekt som smal. Beträffande den normalviktiga kvinnan, 
så uppskattade tre deltagare henne för något annat än normalt: två uppskattade henne som 
smal medan en person uppskattade henne som tjock. Avslutningsvis så uppskattade alla 
deltagare den tjocka kvinnan korrekt som överviktig. Efter pilottestningen gjordes det inga 
ytterligare ändringar i manipulationen kring bilderna, de fick alla behålla sin form och 
manipulering. Deltagaren kunde därmed få en enkät beroende på de olika medietyperna, 
innehållande en bild på en smal, normal eller tjock kvinna. 
     Självkänsla. Självkänsla mättes med Rosenbergs Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1979). 
Skalan består av tio frågor som mäts med en likertskala från 1 (”instämmer inte alls”) till och 
med 5 (”instämmer helt”). Dessa tio påståenden mätte graden av självkänsla. Exempel på 
påståenden var: ”Jag känner mig ibland verkligen oduglig” och ”Jag känner att jag är en 
värdefull person, åtminstone lika mycket som andra”. Denna skala innehöll omvända frågor 
så att deltagarna inte bara skulle svara åt ett håll och samma svar, detta för att undvika 
responsbias. Efter att ha vänt frågorna, skapades ett index där låga värden motsvarade låg 
självkänsla och höga värden motsvarande hög självkänsla. Cronbach’s alpha för skala i denna 
studie var .83, vilket kan anses vara bra (Pallant, 2010).  
     Utseendesjälvkänsla. Utseendesjälvkänsla mättes med en modifierad version (skapad av 
Juliska Wallin, universitetslektor i psykologi, personlig kommunikation, 12 november 2013) 
av Harter (1998) Self-perception profile for adolescents. Harters skala är anpassad för 
tonåringar men går att tillämpa på alla åldrar. Skalan består av åtta olika delskalor som mäter 
olika aspekter av självkänsla, varav en mäter graden utseendesjälvkänsla, det vill säga graden 
individen är nöjd med sitt fysiska utseende. Frågorna som användes i enkäten i denna studie 
var modifierade versioner av dessa ursprungliga items. Skalan bestod av fem frågor som 
mättes med en likertskala från 1 (”instämmer inte alls”) till 5 (”instämmer helt”). Exempel på 
frågor var ”Efter jag har sett bilden är jag nöjd med hur jag ser ut” och ”Efter jag har sett 
bilden så önskar jag att jag såg ut på ett annat sätt”. Ordet ”jag” som ingick i varje av dessa 
frågor, var markerat med fetstil så att deltagaren lättare skulle förstå att frågorna handlade om 
de själva i relation till bilden ovan. Efter att ha vänt om frågorna, skapades ett index där låga 
värden indikerar till en låg nivå av utseendesjälvkänsla och höga värden på skalan indikerade 
en hög nivå av utseendesjälvkänsla. Cronbach’s alpha för skalan i denna studie var .87. 
     Påverkan av bilder. Den sista fråga på enkäten löd följande: ”I vilken utsträckning tror du 
att du blir påverkad av bilderna som du ser på Instagram”. Svarsalternativen kodas om till 1 – 
5, där 1 stod för i mycket liten utsträckning, 2 för i liten utsträckning, 3 för varken eller, 4 för 
i stor utsträckning och 5 för i mycket stor utsträckning. 
 
 
Procedur 
 
En lärare på en högskola och ett universitet kontaktades via mail. Den ena läraren undervisade 
på sjuksköterskeprogrammet och den andra i psykologi. I mailet förfrågades det om tillåtelse 
för att komma och dela ut enkäterna till studenterna. Mejlet innehöll även information om 
undersökningens syfte och missivbrevet. Forskarna fick positiv respons från lärarna och 
utdelandet av enkäter pågick under två dagar.  
     I missivbrevet fanns information för deltagarna om undersökningen, hur lång tid det skulle 
ta att svara på enkäten och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Innan 
formulären delades ut fick deltagarna även en muntlig presentation av undersökningen, de 
informerades om att deltagandet var anonymt och att uppgifterna skulle behandlas 



 8 

konfidentiellt. Forskningen följde de etiska forskningsprinciperna: informationskravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2009). 
Forskarna medverkade under hela svarsproceduren, detta för att ge deltagarna en möjlighet att 
ställa frågor om det var något de inte förstod. Därefter samlades enkäterna in efter ifyllande 
på plats vid fem olika tillfällen. I enkäten längst ner på sida två fanns det en del deltagaren 
kunde riva av med forskarnas kontaktuppgifter, men även för att få reda på resultatet. 
 
 

Resultat 
 
I studien ingick det sju variabler: mediatyp, självkänsla, utseendesjälvkänsla, Instagram 
användning, uppfattning av kroppsstorlek, påverkan av bilder och ålder. För att mäta 
korrelationer mellan olika variabler användes Pearsons korrelationskoefficienter och för 
undersökning av medelvärdesskillnader användes två-vägs ANOVA. Resultatet analyserades 
utifrån de ställda hypoteserna. Tabell 1 visar beskrivande statistik för de olika variablerna i 
studien.  
 
Tabell 1 
Beskrivande statistik angående variablerna i studien (n = 142).  

 
 
Variabel 
 

 
Minimum 

 
Maximum 

 
M 

 
SD 

1. Medietyp 1.00 2.00 1.49 0.50 
2. Självkänsla 2.00 5.00 3.57 0.60 
3. Utseendesjälvkänsla 1.20 5.00 2.97 0.88 
4. Instagram användning 1.00 2.00 1.03 0.18 
5. Kroppsstorlek 1.00 3.00 2.00 0.82 
6. Påverkan av bilder 1.00 5.00 3.69 1.02 
7. Ålder     19.00  33.00  24.07 3.06 
 
För att undersöka sambanden mellan variablerna beräknades korrelationer som framgår från 
Tabell 2. Den högsta korrelationen var mellan ålder och Instagram användning. Denna 
korrelation innebär att ju äldre kvinnorna var, desto mindre ofta använde de Instagram. Den 
lägsta korrelationen var en negativ korrelation mellan självkänsla och påverkan av bilder. 
Denna korrelation betyder att ju högre grad av självkänsla kvinnorna hade, i lägre 
utsträckning ansåg kvinnorna sig vara påverkade av bilderna.     
 
Tabell 2 
Pearsons korrelationskoefficienter (n = 142). 

 
Variabler 

   
1 

 
2 

 
3 

 
4 

1. Självkänsla     
2. Utseendesjälvkänsla .44**    
3. Ålder .11 -.02   
4. Instagram användning .10 -.05 .48**  
5. Påverkad av bilder -.33** -.34** -.12 -.09 
** p < .001.  
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En två-vägs ANOVA utfördes för studiens första och andra hypotes. Första hypotesen var att 
kvinnor uppfattar sin utseendesjälvkänsla mer negativt efter att sett bilder på en smal 
kvinnokropp än när de sett en normal eller överviktig kvinnokropp, oavsett om det är på 
Instagram eller i tidningen. Kroppsstorlek delades in i tre kategorier, smal (n = 48), normal (n 
= 46) och tjock (n = 48). Huvudeffekten kroppsstorlek var signifikant F(2, 136) = 8.52 p < 
.001, se Figur 1. Effektstorleken (partial eta squared = .11) var medelstor. Denna huvudeffekt 
innebär att kvinnor hade sämre utseendesjälvkänsla när de hade sett en smal kvinnokropp än 
när de såg en större kvinnokropp oavsett medietyp. Resultatet stödjer hypotes ett, att 
kvinnorna uppfattade sitt utseende mera negativt när de såg en smal kvinnokropp jämfört med 
en normala eller tjock oavsett mediatyp.  
     Hypotes två var att kvinnors uppfattning av sin egna utseendesjälvkänsla påverkas mer 
negativt av bilder på Instagram än av bilder i tidningen. Huvudeffekten mediatyp var 
signifikant F(1, 136) = 6.46 p > .001. Detta innebär att vare sig kvinnan såg bilden i tidningen 
eller på Instagram, så hade det ensamt påverkan på ens utseendesjälvkänsla oavsett bild. 
Interaktionseffekten mellan utseendesjälvkänsla, mediatyp och uppfattning av kroppsstorlek 
var statistiskt signifikant F(2, 136) = 7.09 p < .001. Effektstorleken (partial eta squared = .09) 
var medelstor. Interaktionseffekten innebär att det fanns en signifikant skillnad mellan 
Instagram och tidning i relation till vilken kroppsform kvinnan fick se på. Kvinnor hade 
sämre utseendesjälvkänsla när de fick se en smal kvinnokropp i en tidning, jämfört med de 
kvinnor som såg dem på Instagram. Post-hoc LSD visade på att medelpoängen för gruppen 
smal (M = 2.61, SD = .73) skiljde sig signifikant mot grupperna normal (M = 2.98, SD = .92) 
och tjock (M = 3.30, SD = .84). Däremot fanns det inte en signifikant skillnad mellan 
grupperna tjock och normal. Hypotes två fick alltså delvis stöd av resultatet. Detta gäller 
enbart de kvinnor som fick se bilder på smala kvinnor. De påverkades mer om de såg dessa i 
tidningen jämfört med om de såg dem på Instagram. I övrigt visade resultatet att kvinnornas 
utseendesjälvkänsla inte påverkades mer negativt av Instagram än av tidningen. 
 

 
Figur 1. Kvinnors uppfattning av sitt eget utseende beroende på mediatyp och kroppsstorlek. 
Uppfattningarna gjordes på en likertskala från 1 (stämmer inte alls) till 5 (stämmer helt).    
 
En två-vägs ANOVA utfördes för att undersöka hypotes tre som var att kvinnor med låg 
självkänslanivå uppfattar sitt utseende mer negativt efter sett en smal kvinnokropp än kvinnor 
med hög självkänslonivå oavsett mediatyp. Självkänsla delades in i kategorierna låg och hög 
självkänsla utifrån medianen (MD = 3.60). Värden 3.60 och under kodades som låg 
självkänsla (n = 70) och värdena 3.61 och över kodades som hög självkänsla (n = 66). 
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Kroppsstorlek delades också in i tre kategorier, smal (n = 48), normal (n = 46) och tjock (n = 
48). Huvudeffekten för kroppsstorlek var signifikant F(2, 136) = 11.8, p < .001. 
Effektstorleken var stor (partial eta squared = .149). Denna huvudeffekt innebär att oavsett 
om kvinnorna hade hög eller låg självkänslanivå, så blev de påverkade olika beroende på vad 
bilden visar. Post-hoc LSD visade på att medelpoängen för gruppen smal (M = 2.61, SD = 
.73) skiljde sig signifikant mot grupperna normal (M = 2.98, SD = .92) och tjock (M = 3.30, 
SD = .84).  Huvudeffekten för självkänsla var signifikant F(1, 136) = 38.6, p < .001. 
Effektstorleken var liten (partial eta squared .22). Denna huvudeffekt innebär att oavsett om 
kvinnorna hade hög eller låg självkänslanivå, så fick de en sämre utseendesjälvkänsla oavsett 
typ av bild. Interaktionseffekten mellan självkänsla och kroppsstorlek var inte signifikant F(2, 
136) = 2.10, p > .12, ns. Värdena för kvinnor med låg självkänsla i samband med 
kroppsstorlek var: smal (M = 2.41, SD = .55), normal (M = 2.50, SD = .50) och tjock (M = 
2.91, SD = .74). För kvinnor med hög självkänsla var värdena: smal (M = 2.83, SD = .85), 
normal (M = 3.50, SD = 1,00) och tjock (M = 3.81, SD = .69). Resultatet stödjer inte hypotes 
3 att när kvinnor med låg självkänsla ser en smal kropp uppfattar de sitt utseende mer negativt 
än kvinnor med hög självkänsla. Det finns ingen signifikant interaktionseffekt mellan typ av 
bild (smal, normal och tjock) och hög respektive låg självkänsla. Däremot påverkas kvinnors 
utseendesjälvkänsla mer av alla bilder (oavsett typ) om de har låg självkänsla.  
 
 
 

Diskussion 
 
Denna studies intention var att undersöka kvinnors utseendesjälvkänsla och dess påverkan av 
bilder i mediaformaten tidning och Instagram. Studien ville även undersöka om kvinnor 
uppfattade sin utseendesjälvkänsla mer negativt när de såg bilder på smala kvinnokroppar, 
och om deras självkänsla sedan tidigare gjorde en skillnad. Det övergripande resultatet visade 
att kvinnor uppfattade sin utseendesjälvkänsla negativt oavsett mediatyp.  
     Studiens resultat visade att kvinnor uppfattar sin utseendesjälvkänsla mer negativt när de 
såg bilden på den smala kvinnan, än den normala eller den tjocka. Fick kvinnorna se den 
smala kvinnan på Instagram eller i tidningen hade det ingen betydelse, de uppfattade ändå sin 
utseendesjälvkänsla negativt. Detta stödjer studiens första hypotes och går i linje med det 
Laird och Wilcox (2000) skriver, att när kvinnor såg andra orealistiskt smala modeller i tv, 
sociala medier och tidningar så blev de negativt påverkade. Johansson och Molin (2007) 
menar att den fixering som finns kring kvinnors kroppar och fysiska utseende i dagens 
samhälle har ökat i samband med medians och reklambranschens framfart. Dessa branscher 
har skapat ett ideal på hur kvinnor ska se ut för att vara attraktiva. De kvinnor som hade sett 
bilden på den smala kvinnokroppen oavsett mediatyp, hade en lägre utseendesjälvkänsla efter 
exponeringen jämfört med de kvinnor som hade fått se den tjocka kvinnokroppen. Detta går i 
hand med det Johansson och Molin (2007) menar att om en individ är osäker gällande sin 
kropp så leder en exponering av smala kvinnokroppar till en osäkerhet kring sitt eget 
utseende.    
     Kvinnorna påverkades mer negativt av bilder i tidningen än på Instagram. Det innebär att 
studiens andra hypotes delvis får stöd av resultatet. Detta går emot det Cash et al. (1983) 
skriver, att kvinnor mår sämre när de jämför sig mot personer de känner än professionella 
modeller. En möjlig förklaring till att kvinnor mår sämre av att se en bild i tidning är för att 
det är mer framgångsrikt att synas i en tidning än på Instagram. Detta går i linje med det Cash 
et al. (1983) skriver, att kvinnor ständigt jämför sig själva med andra mer framgångna. Då 
kvinnor ständigt jämför sig med andra individer i sin omgivning, kommer ens 
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utseendesjälvkänsla bli sämre när de finner andra kvinnor mer attraktiva och detta har 
troligtvis skett i studien då respondenterna jämfört sig mot bilderna i enkäterna.  
     Henderson-King och Henderson-King (2006) fann att vilken form av bakgrund bilderna på 
kvinnor hade så påverkades självkänsla på olika sätt. Författarna menade att bakgrunden var 
faktorn som påverkade kvinnors självkänsla. Hur väl kvinnorna kan relatera till 
sammanhanget av bilden, leder till vilken grad ens självkänsla kommer att påverkas. Studiens 
resultat visade på att bildens format (mediatyp) hade en avgörande orsak till kvinnors 
självkänsla, detta motbevisar Henderson-King och Henderson-King (2006) resultat. 
     Den tredje hypotesen utgick ifrån att kvinnor med låg självkänsla uppfattar sitt utseende 
mer negativt när de ser en smal kvinnokropp, än de kvinnor som har hög självkänsla. Studiens 
resultat stödjer inte hypotes tre. Detta går inte i linje med det Johnson (2003) menar att om en 
individ har en hög självkänslanivå så kommer hon kunna stå emot det sociala trycket som 
kommer från media enklare, medan en individ med en låg självkänsla kommer falla för 
trycket om att leva upp till de sociala idealen. Dock betyder detta inte att kvinnor med hög 
självkänsla inte blir påverkade alls, utan deras utseendesjälvkänsla blir påverkade till en 
mindre grad.  
     Korrelationen mellan ålder och Instagram användning visade att ju äldre kvinnorna var, 
desto mindre ofta använde de Instagram. Detta kan antas bero på att studiens äldre 
respondenter inte har tid för Instagram. Deras vardag är annorlunda jämfört med studiens 
yngre respondenter som bestod i hög grad av kvinnor i 19 till 25 års ålder. Sambandet går i 
linje med statistik.se mätningar men går emot de Kraut et al. (1998) menar, att de uppehåller 
sina svaga sociala band över internet.  
     Korrelationen mellan utseendesjälvkänsla och påverkan av bilder visade på att kvinnor 
med låg utseendesjälvkänsla blev i hög grad påverkade av bilder på Instagram eller tvärtom, 
att kvinnor med hög utseendesjälvkänsla blev i låg grad påverkad av bilderna på Instagram. 
Detta går delvis i linje med det Fernandez och Pritchard (2012) skriver, att individer i dagens 
samhälle blir lättare påverkade av Instagram, snarare än av möten med människor i 
verkligheten. Att media kan förvränga ideal som kan vara omöjliga eller orealistiska och 
därmed påverka kvinnor så de får en sämre utseendesjälvkänsla. Dock kan det vara tvärtom 
som sambandet visar på, att kvinnor med en hög utseendesjälvkänsla ansluter sig till 
Instagram och blir i låg grad påverkad av bilderna de ser.  
     Korrelationen mellan ålder och påverkan av bilder var inte signifikant och detta var 
oväntat. Detta var oväntat för det skulle kunna ha förväntats att ju yngre kvinnorna var desto 
mer bör de ha blivit påverkade av bilderna. Detta antagande grundar sig i det Johnson (2003) 
menar, att yngre faller för det sociala trycket som finns i media då de vill anpassa sig till den 
sociala normen som finns. Sambandet mellan Instagram användning och påverkan av bilder 
var inte signifikant. Detta var oväntat då sociala medier är stort i dagens samhälle och 
används ofta av unga (statisktik.se).  
     Variabeln vikt efterfrågades i enkäten då den till en början var relevant för studiens syfte, 
men som togs bort i analysen då den inte längre ansågs relevant. Detta på grund av att 
deltagarnas uppfattning om kroppsformer och inte deras egen vikt var det som undersöktes.  
 
 
Studiens styrkor och svagheter 
 
Skalorna som användes för att mäta kvinnors självkänsla och utseendesjälvkänsla var 
väletablerade och hade relativt höga reliabilitetsmått. Begreppsvaliditeten kan anses vara hög 
då forskarna har används sig av etablerade mätinstrument för att undersöka psykologiska 
begrepp. En stor styrka med studien var den lilla mängden bortfall som var jämt fördelade 
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mellan de sex grupperna. Ytterligare en styrka med studien är det pilottest som gjordes för att 
försäkra innehållsvaliditet.  
     Att respondenterna bestod enbart av kvinnliga studenter och var relativt unga med lite 
åldersspridning (19-33) ger en låg extern validitet, då resultatet inte går att generaliseras på 
hela populationen. Vidare begränsas generaliserbarheten av att endast studenter medverkade.  
 
 
Slutsats 

 
Slutsatsen som kan dras ifrån denna studie är att kvinnliga studenter påverkas olika beroende 
på vad bilder visualiserar. De deltagande kvinnors utseendesjälvkänsla påverkades negativt 
när de såg en bild på en smal kvinna oavsett om det var i en tidning eller om den fanns på 
Instagram. Vidare kunde även noteras att kvinnors utseendesjälvkänsla påverkas mer av alla 
bilder (oavsett typ) om de har låg självkänsla än vid hög självkänsla. 
 

 

Framtida forskning 
 
När det kommer till framtida forskning så skulle det vara önskvärt att ha med manliga 
respondenter. Detta för att det bör skilja sig mellan könen angående uppfattning av 
kroppsformer, utseendesjälvkänsla och påverkan av bilder eftersom det kan tänkas att kvinnor 
har en större social press angående sitt utseende än män. Det skulle vara intressant att ha ett 
urval med en bredare åldersspridning. Detta för att undersöka om den äldre generationen blir 
lika påverkad av bilder i media som den yngre, samt för att se hur de olika generationerna 
hanterar social press gällande sitt utseende.  
     Korrelationen mellan utseendesjälvkänsla och påverkan av bilder skulle vara intressant att 
undersöka djupare med kvalitativa intervjuer. Detta för att se om kvinnor som mår dåligt 
söker sig till sociala medier eller om det är tvärtom, att kvinnorna som mår bra innan börjar 
må dåligt av sociala medier.  
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