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Resultatet visade att 33 procent av flickor hade högre kroppsuppfattning än pojkar (14%) och att 38 
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metodaspekt, med ändamål att försöka förstå vilka faktorer som ligger till grund för deras 
kroppsbildsuppfattning. 
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The study's introduction is given as an overall picture of the fact that Swedish youth generally estimate 
their health as high but the psychosocial health is estimated to be lower, which includes being satisfied 
with themselves. Being content with yourself and your body is covered by the body image perception. 
Social media takes more time and it's used to a greater extent as a communication medium. Living 
habits, the environment and the conditions of early life have a bearing on the individual's health.The aim 
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The survey was used as a data collection method among Scanian students in grades 1-3 in high school, 
where 249 students answered questionnaires. The result showed that 33 percent of girls had a higher 
body image than boys (14 percent) and that 38 percent of boys had a lower body image than girls (18 
percent) (p = 0.001). The way girls and boys used social media differs. Girls use social media to a 
greater extent than boys. The way girls and boys used social media differed. Girls had more different 
roles on social media than boys, and boys played more online games than girls. Conclusion: Since the 
boys in this study had lower body image perception and played more online games than girls, it is 
appropriate from a gender and gender perspective to study boys' body image perception in relation to 
online gaming. Therefore, further research with a focus on boys' body image should be conducted on 
the basis of both a qualitative and quantitative method aspect, with the aim of trying to understand 
which factors underlie their body image perception. 

Keywords  
body image perception, social media, appearance culture, body ideals, body appreciation, comparative 
theory, social learning theory.



 

4 

 

Innehållsförteckning 
 

Förord ................................................................................................................... 6 

1. Inledning ........................................................................................................... 6 

2. Litteraturgenomgång ......................................................................................... 8 

2.1 Salutogent perspektiv .................................................................................. 8 

2.2 Kroppsbildsuppfattning ................................................................................ 8 

2.3 Socialisation ................................................................................................ 9 

2.4 Utseendekultur ............................................................................................ 9 

2.5 Sociala medier ............................................................................................. 9 

3. Folkhälsovetenskaplig relevans ................................................................... 11 

4. Problemformulering ......................................................................................... 12 

5. Syfte ................................................................................................................ 13 

5.1 Hypotes ..................................................................................................... 13 

6. Metod .............................................................................................................. 13 

6.1 Metodval .................................................................................................... 13 

6.2 Utformandet av enkät ................................................................................ 14 

6.3 Mätinstrument ............................................................................................ 15 

6.4 Urval .......................................................................................................... 16 

6.5 Deltagare och kontext ................................................................................ 16 

6.6 Genomförande........................................................................................... 16 

6.7 Analys ........................................................................................................ 17 

6.8 Etiska överväganden ................................................................................. 19 

7. Teoretisk utgångspunkt ................................................................................... 20 

7.1 Social inlärningsteori ................................................................................. 20 

7.2 Social jämförelseteori ................................................................................ 20 



 

5 

 

8. Resultat ........................................................................................................... 21 

9. Diskussion ....................................................................................................... 25 

10. Metoddiskussion ........................................................................................... 27 

10.1 Validitet .................................................................................................... 28 

10.2 Reliabilitet ................................................................................................ 28 

10.3 Generaliserbarhet .................................................................................... 29 

11. Konklusion .................................................................................................... 30 

12. Referenser .................................................................................................... 31 

Bilaga 1: Följebrev .............................................................................................. 36 

Bilaga 2: BAS-2 ................................................................................................... 37 

Bilaga 3 BAOS .................................................................................................... 38 

Bilaga 4 Egna frågor ........................................................................................... 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

6 

 

 
 

Förord 

Vi hade ett stort intresse för att undersöka hur användning av sociala medier och 
ungdomars kroppsbildsuppfattning såg ut på gymnasieskolor i Skåne. Genom vår 
utbildning har vi tränats i ett salutogent synsätt vilket innebar att vi hade 
förmågan att leta efter faktorer som stärker individers hälsa. Vi fann det lärorikt 
för vår framtida yrkesroll som hälsopedagoger att förkovra oss i hur 
kroppsbilsuppfattningen bland ungdomar kan stärkas samt om användningen av 
sociala medier har någon relation till hur ungdomar uppfattar sina kroppar. 
 
Kim Balaton Blom och Alexandra Bildtgård har tillsammans skrivit detta 
examensarbete medan enkätens utförande samt insamling av data har gjorts 
tillsammans med ytterligare en student Solita Palén. Vi vill ge Solita Palén ett 
extra stort tack för gott samarbete samt värdefulla diskussioner och feedback. Vi 
vill även tacka våra familjer för uppmuntran och support. 
 
Examensarbetet hade inte varit genomförbart utan de gymnasieskolor och 
eleverna som ställt upp, ett stort tack till er medverkan. Extra stort tack till de 
kontakter som gjorde det möjligt för oss att få tillträde till gymnasieskolorna. Vår 
handledare Atika Khalaf förtjänar det största tacket. Utan Atika Khalafs tydlighet, 
självklarhet och positiva energi hade vårt examensarbete inte kunnat bli hälften 
så bra som det blev. Till sist vill vi också tacka våra kurskamrater som genom 
seminarium gett oss ovärderlig konstruktiv feedback. Tillsammans är vi starka 
och vi lär av varandra.   

1. Inledning  

Utifrån folkhälsomålen levnadsvanor och det tidiga livets villkor är det intressant 
att undersöka hur ungdomars uppväxtmiljö och levnadsvanor påverkar vilken 
kroppsbildsuppfattning de får i relation till deras användande av sociala medier. 
En individs miljö och levnadsvanor under uppväxtåren har stor påverkan på 
individens hälsa under resten av livet. Vistelsemiljöer, socioekonomiska faktorer, 
sociala relationer, levnadsvanor som exempelvis fysisk aktivitet och sömn är alla 
exempel på bestämningsfaktorer för hälsa (Socialdepartementet, 2017). Vad som 
påverkar en individs kroppsbilduppfattning beror bland annat på hur nöjd en 
individ är med sig själv och känslorna kring sin egen kropp (Frisén, Holmqvist 
Gattario & Lunde, 2014).  
 
 Fridh, Grahn, Lindström och Modén (2016) skriver i Folkhälsorapporten - Barn 
och Unga i Skåne, att flertalet ungdomar i Skåne skattar sin hälsa som god. 
Generellt mår pojkar bättre än flickor och yngre bättre än äldre. Sedan förra 
undersökningen 2012 fram till senaste undersökningen 2016 har den 
självskattade hälsan försämrats gällande bland annat att vara nöjd med sig själv 
samt att trivas med livet. Dessutom har den försämrade psykiska hälsan bland 
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ungdomar stigit, vilket visat sig genom att sjukhusvård för ångesttillstånd och 
depressioner kraftigt ökat för individer i åldern 16-24 år (Fridh, et al., 2016). 
Enligt Alexanderson, Palm och Melin Mandre (2018) använder 100 procent av 
gymnasieungdomarna internet dagligen. Nordiskt Informationscenter för Medie- 
och Kommunikationsforskning (Nordicom) rapport visar en ökad trend gällande 
användningen av sociala medier. Individer tillbringar mer tid på både traditionella 
mediers forum (radio och tv) och sociala medier. Ungdomar tillhör den grupp som 
använder sociala medier i störst utsträckning. Sociala medier har inte ersatt 
traditionella medier utan istället går användningen av båda medierna upp. 
Användandet av sociala medier och digitala plattformar ökar i snabbast takt och 
65 procent använder sociala medier och 83 procent har en smart telefon. 
Sveriges befolkning använder i genomsnitt medier 359 minuter om dagen, 75 
minuter av dem läggs på sociala medier (Nordicom, 2017).   
  
En viktig faktor för att uppnå god hälsa är återhämtning, vilket kan fås genom 
bland annat sömn. Antalet ungdomar som anger att de sover mer än sju timmar 
per dygn under vardagarna minskar generellt och skärmtid framför smartphone, 
dator och tv har visat sig påverka sömnen negativt. En förklaring till den 
minskade sömnen beror bland annat på ökad tid framför sociala medier. Bland 
skånska elever finns en tydlig korrelation mellan för lite sömn och överdriven 
mobilanvändning och dataspelsanvändning. Flickor rapporterar oftare överdriven 
mobilanvändning jämför med pojkar (Fridh, et al., 2016). Färre än 8 timmar i 
sängen under kvällar då elever går i skolan är signifikant associerat med 
sömnproblem enligt Garmy och Ward (2018). Sömnproblem som oregelbunden 
sömn påverkades av att ungdomarna hade en mobiltelefon i sovrummet vilka de 
stördes av och/eller var aktiva på. Mobiltelefonen var ett störningsmoment för 
sömnen och påverkade ungdomarnas sömn negativt vilket ledde till trötthet under 
dagen samt lägre välbefinnande i skolan (Garmy och Ward, 2018). 
  
Som tidigare nämnts påverkar bestämningsfaktorer som bland annat 
levnadsvanor och miljö en individs hälsa (Socialdepartementet, 2017). Generellt 
skattar ungdomar sin hälsa som hög medan att vara nöjd med sig själv och livet 
skattas lägre (Fridh, et al., 2016). En individs kroppsbildsuppfattning påverkas av 
hur nöjd en individ är med sig själv. Nöjdheten påverkas av inre och yttre faktorer 
såsom egna krav, omgivningen i form av miljö, familj och vänner samt sociala 
medier (Frisén, et al., 2014). Användandet av sociala medier är en ökande trend 
och ungdomar tillhör den grupp som använder dem i störst utsträckning 
(Nordicom, 2017). Eftersom sociala medier blir allt vanligare och ungdomar 
skattar sin nöjdhet som lägre är vi intresserade av att undersöka 
kroppbildsuppfattning och användande av sociala medier, samt undersöka om 
någon relation finns mellan dem. Eftersom i princip alla ungdomar oavsett 
socioekonomisk bakgrund går i skolan är skolan som arena lämplig att använda 
för att undersöka ungdomars kroppsbildsuppfattning samt användande av sociala 
medier (Magnusson & Ljungkrona-Falk, 2013).  
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2. Litteraturgenomgång  

2.1 Salutogent perspektiv 

Ett salutogent perspektiv fokuserar på att stärka individers resurser för hälsa 
vilket även kallas promotion. Det salutogena perspektivet utvecklades av 
Antonovsky (2005) och undersöker vilka faktorer som leder till hälsa eller ohälsa 
oberoende av sjukdom. Ett salutogent perspektiv utgår även från att få individer 
att använda sina resurser på rätt sätt med en positiv och lösningsorienterad 
inställning till livet (Antonovsky, 2005: Bauer, Davies & Pelikan, 2006).  

2.2 Kroppsbildsuppfattning  

Enligt Frisén et al (2014) kan kroppsbildsuppfattning definieras på många olika 
sätt eftersom begreppet är mångfacetterat och komplext. Kroppsbildsuppfattning 
kan omfatta individers attityder, beteende, upplevelser och känslor i förhållande 
till kroppen. Attityder kan gälla hur individer ser på samhällets rådande 
kroppsideal samt hur viktigt de anser att utseende är. Beteenden handlar om hur 
individer agerar utifrån känslor, upplevelser och attityder gentemot kroppen. En 
individs kroppsbildsuppfattning kan även definieras utifrån en psykologisk 
värdering vilket betyder att individen från insidan bedömer utsidan vilket innebär 
att om individen mår bra på insidan tycker hen om sin utsida. Frisén et al (2014) 
skriver även att det är vanligt att forskning utgår från individens självuppskattade 
värderingar av sitt utseende och hur värderingarna påverkar individen. Individen 
kan känna positiva eller negativa känslor över sin kropp. När individen känner 
positiva känslor kopplat till sin kropp har den en positiv kroppsbildsuppfattning 
(Frisén et al 2014). Denna studie utgick från både yttre, inre, självskattade och 
psykologiska värderingar gällande definition av kroppsbildsuppfattning, detta för 
att på minsta möjliga mån begränsa synsättet för vad begreppet 
kroppsbildsuppfattning kan inrymma. Självkänsla handlar om hur en individ 
känner och värderar sig själv. Positiv självkänsla innebär att individen har en inre 
känsla av att känna sig accepterad och duga som hen är. Självkänslan handlar 
inte om prestationer eller utseende (Kazemi, 2009). Gemensamt för individer 
med positiv kroppsbildsuppfattning är ofta en syn på att kroppen värderas utifrån 
dess funktion framför dess utseende. Individer med positiv kroppsbildsuppfattning 
känner sig ofta accepterade av andra utan villkor, samt har respekt för och 
acceptans av sin kropp. Karakteriserande för individer med positiv 
kroppsbildsuppfattning är föreställningen om att skönhet är något subjektivt som 
innebär en flexibel definition av vad det är. Dessutom anser individer med en 
positiv kroppsbildsuppfattning att inre skönhet är viktigare än yttre skönhet samt 
att insidan lyser igenom och påverkar utsidan (Holmqvist & Frisén, 2012: Frisén, 
& Holmqvist, 2010). Enligt Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac och Posavac 
(2005) kan kunskap kring hur medier retuscherar bilder stärka individer i deras 
kritiska förhållningssätt till medier, vilket i sin tur kan stärka deras 
kroppsbildsuppfattning. 
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2.3 Socialisation   

Individer formas av deras sociala kontext, miljöer, normer och värderingar som 
existerar i den. Socialiseringen ses som en process som sker både medvetet och 
omedvetet. Individer vill tillhöra grupper för att stärka sina 
överlevnadsmöjligheter, därför eftersträvar individer att likna och tillhöra andra 
individer/grupper (Illeris, 2015). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) visar tidigare 
forskning att familj och vänner påverkar socialiseringsprocessen samt vilka 
värderingar och utseendeideal en individ får. I en studie av McCabe, Ricciardelli, 
Stanford, Holt, Keegan och Miller (2007) konstaterades att mammor och lärare 
som talade nedvärderande om sina egna kroppar inför barn/ungdomar påverkar 
dem i deras sätt att själv värdera sina kroppar. Moderns missnöje över sin kropp 
smittade av sig på barnet och kunde leda till att barnet utvecklade en negativ 
kroppsbildsuppfattning. Forskning som styrker att medier påverkar individers 
värderingar och utseendeideal finns i Stice, Schupak-Neuberg, Shaw och Stein 
(1994) studie. Medier i form av internet, tv och tidningar är enligt Stice et al 
(1994) den kraftfullaste förmedlaren av värderingar och utseendeideal. 
Resultaten i studierna ovan är intressanta och visar tydligt exempel på hur familj, 
lärare och medier påverkar individers socialiseringsprocess. Dock är studierna 12 
respektive 25 år gamla och det kan ha hänt mycket sedan dess, därför är det 
intressant att se om studiernas resultat fortfarande är aktuella. 

2.4 Utseendekultur  

Enligt Frisén et al (2014) upprätthåller utseendekulturen samhällets rådande 
kroppsideal och värderar skönhet högt. Utseendekultur innefattas av de normer 
som reglerar vad som anses vara vackert och eftersträvansvärt när det gäller 
individens yttre. 
 
Enligt Frisén et al (2014) är kroppsidealen svåra att nå upp till, trots det strävar 
många individer efter att leva upp till dem. Kännetecknande för utseendekulturen 
är idén om att utseendet hos individer hänger ihop med framgång och lycka. 
Individer tillskriver vackra människor positiva egenskaper så som mer 
hälsosamma, socialt kompetenta och framgångsrika. Individer som inte anser sig 
leva upp till utseendekulturens ideal kan känna kroppsmissnöje eller få en 
negativ kroppsbildsuppfattning. Nackdelen med utseendekultur kan innebära att 
individer känner missnöje med sitt yttre och vill förändra det eftersom de vet att 
de värderar och värderas utifrån sitt utseende. Forskning som styrker Friséns 
resonemang om att attraktiva individer tillskrivs andra positiva egenskaper 
återfinns i en studie av Langlois, Kalakanis, Rubenstein, Larson, Hallam & Smoot 
(2000), vilket visade att attraktiva individer bedöms, behandlas och utvärderas 
bättre än oattraktiva individer. 

2.5 Sociala medier 

I denna studie definierar vi sociala medier som ett samlingsnamn på olika 
kommunikationskanaler som exempelvis Facebook, Snapchat och Youtube vilka 
möjliggör för kommunikation mellan individer genom text, bild eller ljud. 
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Sociala medier har blivit en naturlig plattform för individer att kommunicera och 
interagera med varandra. Tidigare kommunicerade individer “in real life” (IRL) 
eller via traditionella medier som exempelvis telefon men idag sker 
kommunikation smidigt via sociala medier (Nordicom, 2017). Fördelar med att 
använda sociala medier kan vara sociala faktorer som ökad delaktighet, 
gemenskap, nåbarhet och tillgänglighet. Dessutom kan användandet av sociala 
medier öka lärandet (Hrastinski & Aghaee, 2012). Användandet av sociala 
medier kan leda till att individer upplever ett kroppsmissnöje på grun av att 
sociala medier reproducerar rådande kroppsideal. Enligt Padhy, Khatana och 
Sarkar (2014) finns det regionala variationer när det kommer till 
kroppsbildsuppfattning i förhållande till medier. I början av 90-talet öppnade 
länder som Indien och Kina upp för västerländska influenser, vilket i sin tur 
innebar att befolkningen exponerades för västerländska medier och i samband 
med detta ökade antalet fall med ätstörning. Jämförelsevis med Iran, som efter 
Shahens fall, förbjöd västerländska medier och med det försvann “den smala 
kroppens skönhet” vilket ledde till högre kroppsvikt hos kvinnliga studenter 
(Padhy, Khatana & Sarkar 2014). 
 
Enligt Spitzer, Henderson och Zivian (1999) samt Sypeck, Gray och Ahrens 
(2004) har medier bidragit och förstärkt det nuvarande kulturella utseendeidealet 
som råder i västvärlden. Utseendeidealet betonar smalhet för kvinnor, vilket i 
studierna ovan motsvarade ett Body Mass Index (BMI) under 18,5. BMI är ett 
kropsindex som beräknar relationen mellan längd och vikt för vuxna utan att ta 
hänsyn till en individs kroppssammansättning (Lönnqvist, 2007). Brydolf. J (2018) 
definierar BMI under 18,5 som undervikt. Genom hela litteraturgenomgången och 
diskussionen användes begreppet smal med en definition på ett BMI under 18.5. 
 
Enligt Sypeck et al (2004) har medier under senare delen av 1900-talet blivit allt 
mer frekventa när det gäller att visa upp smala kroppar på kvinnor. Mediers 
överrepresentation av bilder på perfekta kroppar som representerar smala 
utseendeideal vilka inte återspeglar hur majoriteten av individers kroppar ser ut. 
Dessa smala utseendeideal går dessutom att koppla till ökad 
ätstörningsproblematik för kvinnor (Sypeck, et al., 2004). 
 
Forskning av Shroff och Thompson (2006) samt Tylka (2011) belyser hur medier 
förskönar bilder genom att systematiskt manipulera dem genom att använda sig 
av retutscheringstekniker. Retuscheringstekniker innebär att datorprogram kan ta 
bort prickar, förminska midja och lår, samt förstora kroppspartier som enligt 
kroppsideal anses fördelaktiga tillexempel bröst och rumpa. De retuscherade 
bilderna representerar ett rådande kroppsideal av ouppnåelig "estetisk 
perfektion" som inte har någon grund i biologisk verklighet. Individer som 
exponeras av det rådande kulturella kroppsidealet kan påverkas till att få en 
negativ kroppsbildsuppfattning. En meta-analys gjord av Groesz, Levine och 
Murnen (2002) visar att kvinnor som exponerats för mediebilder med smala och 
vackra modeller är betydligt mer missnöjda över sina kroppar och har en lägre 
kroppsbildsuppafattning än kvinnor som exponerats för mediebilder med modeller 
med kroppsstorlek medel, större eller inga bilder alls. Exponering för smala och 
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vackra bilder i medier kan enligt Posavac, Posavac och Weigel (2001) öka 
kvinnors viktproblem. Kroppsidealet som medier förmedlar bidrar till negativ 
kroppsbildsuppfattning bland kvinnor. Jämförelseprocesser är en del av 
förklaringen till ett sådant fenomen, där kvinnor ständigt jämför sig med 
ouppnåliga kroppsideal som presenteras i medier. Individer föredrar att se sig 
som objektiva i en jämförelseprocess med andra individer, men när objektiva 
bilder i reklam inte finns tillgängliga då jämför individer sig med de bilder som 
finns. Forskning visar att individer rutinmässigt tenderar att jämföra sina kroppar 
med de modeller som exponeras av medier. I jämförelseproccessen uppstår ett 
missnöje över sin egen kropp (Posavac, et al., 2001). Enligt Halliwell (2013) 
påverkas kvinnor med en positiv kroppsbildsuppfattning mindre av att exponeras 
för bilder på modeller som representerar smala kroppsideal än kvinnor med låg 
kroppsbildsuppfattning. En positiv kroppsbildsuppfattning kan därmed fungera 
skyddande för kvinnor som exponeras av smala kroppsideal. 
 

3. Folkhälsovetenskaplig relevans  

Inom folkhälsovetenskapen diskuteras individers hälsa och hälsans 
bestämningsfaktorer. För effektiva hälsofrämjande insatser krävs kännedom kring 
positiva och negativa orsaker bakom hälsa/ohälsa i olika befolkningsgrupper 
(Andersson, 2016). För att gemene man ska förstå vad som menas med hälsa 
redogörs nedan för den mest vedertagna definitionen för hälsa. År 1946 
definierade World Health Organization (WHO) begreppet hälsa som enligt dem är 
“ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast 
frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” (WHO, 2019). 
 
Ungdomar i Sverige skattar generellt sin hälsa som hög. Pojkar skattar sin hälsa 
högre än flickor och båda könen rapporterar lägre uppskattad hälsa med ökad 
ålder (Folkhälsomyndigheten, 2018). Ungdomar som skattar sin hälsa som låg 
rapporterar sämre skolprestationer, lägre välbefinnande, sämre levnadsvanor och 
större svårigheter att skaffa vänner än ungdomar som skattar sin hälsa som hög. 
Ungdomar som skattar sin hälsa som låg visar dessutom ökad risk med 
svårigheter att skaffa arbete och försörja sig som vuxen (Fridh, et al., 2016). 
Medieanvändning både traditionell och sociala medier kan påverka hälsan 
negativt såsom nedstämdhet och sömnsvårigheter bland ungdomar. Ökad tid 
framför sociala medier kan påverka ungdomars sömn så att den blir 
oregelbunden vilket kan leda till trötthet under dagen samt lägre välbefinnande. 
Dessutom kan medieanvändande främja ungdomarnas gemenskap och sociala 
relationer (Folkhälsomyndigheten, 2018: Garmy och Ward, 2018). 
 
Under 2000-talet har andelen barn i åldrarna 11–13 år som anser sig vara “för 
tjocka” och därmed försöker gå ner i vikt ökat med ca 50 procent 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Det finns enligt Logi Kristjánsson, Dóra  
Sigfúsdóttir och Allegrante (2010) en relation mellan ökat BMI och negativa 
effekter på självkänslan. Hälsosamma beteende som exempelvis fysisk aktivitet 
och normalvikt (BMI 18,5-24,9) visade sig vara starkt förknippade med hög 
självkänsla och hög akademisk prestation. Självkänslan påverkas positivt genom 
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fysisk aktivitet medan självkänslan påverkas negativt av ett ökat BMI. Enligt 
Gillen (2015) har en person med positiv kroppsbildsuppfattning karaktäriserande 
drag av hög självkänsla, hög psykisk hälsa och mindre förekommande 
ätstörningsproblematik än en person med negativ kroppsbildsuppfattning. I 
rapporten Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 Grundrapport redovisas att en 
negativ kroppsbildsuppfattning under ungdomsåren korrelerar med psykisk 
ohälsa, ätstörningsproblematik och låg grad av fysisk aktivitet samt högt BMI 
senare i livet (Folkhälsomyndigheten, 2018). En positiv kroppsbildsuppfattning 
associeras med lägre BMI hos både kvinnor och män. Enligt Fuller-Tyszkiewicz 
et al., (2015) finns även ett omvänt förhållande där hög självkänsla korrelerar 
med en positiv kroppsbildsuppfattning. 
 
Fridh et al (2016) skriver att kroppen genomgår stora förändringar under 
puberteten som påverkar kroppens utseende, vilket kan ha effekt på ungdomars 
självkänsla. Under puberteten får flickor ökad andel kroppsfett vilket kan 
upplevas som besvärligt eftersom kroppen förändras mot samhällets rådande 
kroppsideal. Pojkars kroppar förändras mot ökad muskelmassa vilket går mer i 
linje med kroppsidealet för pojkar. Folkhälsorapporten - Barn och Unga i Skåne 
(2016) visar att flickor oftare än pojkar vill gå ner i vikt samt har en negativ 
kroppsbildsuppfattning. Majoriteten av ungdomarna i folkhälsorapporten med 
normalviktiga BMI (BMI 18,5-24,9) är nöjda med sina kroppar. Andelen ungdomar 
med övervikt/fetma (BMI >25) är generellt mindre nöjda med sina kroppar och vill 
i större utsträckning gå ner i vikt än ungdomarna med normalviktiga BMI (Fridh et 
al., 2016). I en studie som följer samma linje redovisar Kantanista, Osiński, 
Borowiec, Tomczak och Król-Zielińska (2015) att flickor i större omfattning än 
pojkarna har en negativ kroppsbildsuppfattning. En positiv kroppsbildsuppfattning 
är viktig när det kommer till ungdomars benägenhet att vara fysiskt aktiva, där en 
positiv kroppsbildsuppfattning ökar viljan att vara fysisk aktiv.  

4. Problemformulering  

  
Tidigare forskning visar att en negativ kroppsbildsuppfattning associeras med låg 
självkänsla, låg psykisk hälsa, samt risk för högt BMI senare i livet 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Forskning visar dessutom att ett ökat BMI kan 
leda till lägre kroppsbildsuppfattning som i sin tur påverkar individers vilja att vara 
fysiskt aktiva. Låg grad av fysisk aktivitet kan leda till nedsatt hälsa (Kantanista, 
et al, 2015). 
 
100 procent av gymnasieungdomar använder internet dagligen. Dessa ungdomar 
tillhör 00-talister och är den första generationen som inte levt utan internet. 00- 
talisterna anser inte att internet är så viktigt vilket Alexanderson et al (2018) tolkar 
som att internet är en självklarhet för dem och att de inte har någon aning om hur 
det är att leva utan (Alexanderson, et al., 2018). Enligt en rapport från Nordicom 
(2017) tillhör ungdomar den grupp som använder sociala medier i störst 
utsträckning. 
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Under ungdomsåren genomgår kroppen stora fysiska förändringar vilket kan 
påverka ungdomarnas självkänsla negativt. Samtidigt som det är en period då 
många beslut för ungdomens framtid ska tas vilket kan skapa en viss otrygghet  
(Fridh, et al., 2016). Ungdomar kan därmed vara extra känsliga i sitt 
identitetsskapande och därav påverkas lättare av sociala medier och sin 
omgivning. Identitetsskapandet innebär en samhällsprocess där ungdomar 
försöker skapa sin egen identitet genom olika medier (Lalander & Johansson, 
2012). 
Studier visar att medier påverkar individers sätt att socialiseras in i samhället 
samt sättet att se på sig själv (Illeris, 2015). Den sociala kontexten påverkar 
individers levnadsvanor och uppväxtmiljö (Socialdepartementet, 2017). Vi är 
därför intresserade av att undersöka ungdomars kroppsbildsuppfattning samt 
användande av sociala medier och se om dessa har någon relation till varandra, 
samt genom tidigare forskning resonera kring vilka faktorer som stärker positiv 
kroppsbildsuppfattning kopplat till deras användande av sociala medier. 
 

5. Syfte  

Att undersöka gymnasieungdomars kroppsbildsuppfattning och användande av 
sociala medier samt se om det finns en relation mellan dem. 
  

5.1 Hypotes  

  
H0 Det finns inget förhållande mellan användning av sociala media och 
gymnasieungdomars kroppsbildsuppfattning.   
  
H1 Det finns ett förhållande mellan användning av sociala media och 
gymnasieungdomars kroppsbildsuppfattning.  
 

6. Metod 

Med en kvantitativ studie beskrivs resultatet genom siffror utifrån 
undersökningsmaterialet. Valet mellan kvantitativ eller kvalitativ ansats styrs av 
syftet, problemformuleringen och valet av teorier. Detta gjordes för att lämpligt 
verktyg vid insamlandet av informationen som användes i denna studie (Eliasson, 
2013).  

6.1 Metodval  

Utifrån denna studies syfte var det intressant att se hur utbrett olika attityder och 
förhållanden var och för att kunna dra slutsatser. Genom en kvantitativ metod 
generaliseras resultatet i studien, vilket innebar att allmänna slutsatser kunde 
dras (Eliasson, 2013). En tvärsnittsstudie utfördes och detta innebar att 



 

14 

 

prevalensen, förekomsten för olika attityder eller förhållandena kring 
kroppsbildsuppfattning och användandet av sociala medier samt relationerna 
mellan dessa olika variabler vid ett givet tillfälle gick att studera. Om det uppstod 
en relation mellan olika variabler kan en riktning, alltså vilken relation som 
påverkar vilken inte påvisas (Andersson, 2016). 
  
Genom en webbaserad enkätundersökning med validerade instrument samlades 
informationen in. Ändamålet med insamlingen av datamaterialet var inte att 
påverka och förändra individernas ståndpunkter eller att förse individerna med 
information utan endast kartlägga beteenden och förhållanden. Genomförandet 
av en punkt - prevalens studie är en form av en tvärsnittsstudiedesign 
(Denscombe, 2018).  

6.2 Utformandet av enkät  

En litteraturundersökning i aktuell forskning gällande kroppsbildsuppfattning 
gjordes för att hitta relevanta mätinstrument. Vid framtagandet och utformningen 
av enkäten valdes två validerade mätinstrument. Dessutom skapades egengjorda 
frågor kring användandet av sociala medier. Frågorna undersökte hur mycket tid 
och på vilket sätt ungdomarna spenderade på sociala medier. Relevanta 
mätinstrument och egengjorda frågor matades in i det webbaserade programmet 
WebbEnkäter.com. I utformandet av enkäten togs hänsyn till hur olika perspektiv 
påverkar en individs kroppsuppskattning som till exempel inre och yttre faktorer 
och detta för att enbart de nödvändigaste frågor som besvarar syftet skulle finnas 
med för respondenterna att svara på. Enligt Denscombe (2018) kan en enkät 
med stor uppsättning av frågor göra att majoriteten av respondenterna väljer att 
inte fullfölja hela enkätundersökningen. För att säkerställa att ett sådant 
händelseförlopp inte skulle inträffa testades enkäten. Testet genomfördes av 
vänner och bekanta och de ombads att testa länken och att fylla i enkäten för att 
säkerställa att länken och enkäten fungerade tekniskt samt om frågorna och 
hjälptexten var begriplig. Dessutom testades hur lång tid enkäten tog att 
genomföra, vilket uppskattades till cirka 10 minuter. Ett test utfördes på resultatet 
som genererades av testgruppen för att säkerställa att korrekt överföring skedde 
mellan datamaterialet, vilket kom ut i excel och sedan överfördes till 
analysprogrammet SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences, version 
24).  
 
Ordningsföljden på frågorna togs det hänsyn till. Enligt Denscombe (2018) kan en 
enkät som började med komplexa frågor skapa ett motstånd hos respondenterna 
som ledde till att de inte slutförde undersökningen samt att frågor som är för tidigt 
ställda färgar resterande frågor i enkäten. Ett avvägande gjordes på frågornas 
följd samt placering och valet föll på att först placera de egen formulerade 
frågorna, som var på ett mer generellt plan såsom ålder och kön, därefter kom 
det första validerade instrumentet som tog upp hälsa utifrån ett salutogent 
perspektiv. Sedan kom de egen formulerade frågor igen som berörde sociala 
medievanor. Dessa frågor valdes att användas först för att de är lättsammare i 
sin karaktär. Efter frågorna rörande sociala medievanor kom nästa validerade 
instrumentet som handlade om hur respondenten ser på sin kropp och 
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kroppsbildsuppfattning. Direkt efter kom det tredje och sista validerade 
instrumentet vilket tog upp frågor kring kroppsbilduppfattning i relation till andra. 
De två sistnämnda mätinstrument ansågs vara för komplexa för att ligga först i 
enkäten.  
 
Framtagandet av webbenkäten samt insamlandet av datamaterialet utfördes av 
tre studenter där den gemensamma nämnaren var kroppsbildsuppfattning med 
två olika variabler som kroppsbildsuppfattningen mättes mot. Dessa skilda 
variablerna var hälsa och användande av sociala medier. Enkäten bestod av 
totalt fyra olika mätinstrument, som slogs samman till en webbenkät med hjälp av 
internetsidan WebbEnkäter.com. Den genererade datan presenterades i två olika 
examensarbeten. Denna studie utgick från användandet av sociala medier.  

6.3 Mätinstrument  

Två validerade samt ett icke validerat mätinstrument användes i detta 
examensarbete.  
 
Det första validerade mätinstrumentet var Body appreciation scale 2 (BAS-2) som 
är en vidareutveckling från BAS gjord av Tylka och Wood-Barcalow, (2015). 
Vidareutveckling innebar en omformulering av vissa frågor för att dessa kunde 
tolkas könsspecifikt och relateras till negativ kroppsuppskattning. BAS-2 avsikt 
var att mäta individens egen kroppsuppskattning, hög, medel eller låg utan att 
frågorna var ledande (Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. L. 2015). Det andra 
validerade mätinstrumentet var Body acceptance by others scale (BAOS), vilket 
var ett mätinstrument som mätte uppfattning utifrån, det vill säga om hur 
respondenten upplevde att andra såg på respondentens kropp. Upplevelser 
utifrån var exempelvis sociala aspekter som familj, vänner och upplevelsen av 
samhället (Stice, Ziemba, Margolis & Flick, 1996).  
 
BAS-2 och BAOS bestod av 10 påståenden var (se bilaga 2 och 3). Varje 
påstående hade fem svarsalternativ som sträckte sig från aldrig till alltid. Varje 
svarsalternativ gav ett värde som kodades enligt följande: Aldrig = 1, Sällan = 2, 
Ibland = 3, Ofta = 4 och Alltid = 5). Desto högre värde desto högre 
kroppsuppskattning hade respondenten. Båda mätinstrumenten hade lägsta 
värde på 10 och högsta värde på 50 (Tylka, T. L., & Wood-Barcalow, N. L. 2015: 
Stice, Ziemba, Margolis & Flick, 1996).  
 
De validerade mätinstrumenten BAS-2 och BAOS lästes in av SPSS som 
enskilda variabler på nominalskala. För att kunna mäta kroppsuppskattning är det 
summan av alla värden i hela instrumentet som ska avgöra, därför gjordes en 
sammanslagning av respektive mätinstrument i SPSS och då omkodades 
variablerna till kvotskala. Efter att en sammanslagning av variabler gjorts till ett 
frågebatteri för BAS-2 och ett till BAOS, tog vi fram kvartiler och detta gjordes för 
att kunna hitta cut-offs, gränsvärdena för vilka värden som tolkas som låg-, 
medel- eller hög kroppsuppskattning hos respondenterna (Eliasson, 2013).  
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Tredje mätinstrumentet bestod av 26 egenskapade frågor vilka därmed inte var 
validerade. Dessa frågor bestod av bakgrundsfaktorer som boendeform, 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå, ålder och kön, samt användnings vanor på 
sociala medier.  
 

6.4 Urval  

Ett sannolikhetsurval gjordes vilket bygger på att ett slumpmässigt urval görs på 
den population som ska undersökas (Denscombe, 2018). Studien utfördes på 
270 respondenter. Inga exklusionskriterier sattes upp för studien. Alla ungdomar i 
årskurs ett till tre på gymnasiet i Skåne som var där vid det specifika tillfället fick 
delta. Enligt Denscombe (2018) är det som gör slumpmässigt urval idealt att tre 
kriterier bör uppfyllas. Första kriteriet innebär att urvalet görs från en känd 
population vilket medför att vilka som ska ingå redan är känt, vilka det är och vart 
de befinner sig. Andra kriteriet handlar om att det ska finnas en urvalsram som är 
en lista över individerna som ingår i populationen. Sista kriteriet går ut på att en 
slumpmässig urvalsprocedur är utgångspunkten för vilka specifika 
individer/sektioner som ska ingå. Risken med ett sannolikhetsurval enligt 
Denscombe (2018) kan vara att en snedfördelning i selektionsurvalet gällande 
könsfördelningen kan uppstå. För att minimera risk för snedfördelning slumpades 
selektivt klasserna med gymnasieskolorna ut.  
 

6.5 Deltagare och kontext  

Sammanlagt svarade 270 respondenter på webbenkäten. Av de 270 
respondenter fanns ett internt bortfall på 21 stycken. Bortfallen bestod av 
ofullständiga svar, icke tolkningsbara p.g.a. felaktigt ifylld enkät samt att 
individerna med könsidentitet annan exkluderades från analysen. På grund av 
forskningsetiska skäl valdes att inte redogöra för exakt antal i varje bortfallsgrupp, 
eftersom ingen ska kunna identifiera enskilda individer. Tre gymnasieskolor 
deltog i studien. Respondenterna bestod av studenter från alla tre årskurser. 

6.6 Genomförande  

Både kontakten med gymnasieskolorna och utförandet av enkätundersökningen 
har skilt sig åt. De första gymnasieskolorna som kontaktades via telefon och 
informerades om studiens syfte ville ej delta, för att det är under ett högt tryck och 
får många förfrågningar om elevers medverkan i olika undersökningar. Den första 
gymnasieskolan som var villig att medverka ville inte ge oss tillgång till 
gymnasieeleverna under lektionstid utan välkomnade oss att stå utanför 
elevmatsalen och på så vis togs kontakt med elever som gick förbi och de blev 
tillfrågade om de var intresserade av att medverka i enkätundersökningen. 
Länken till enkäten lades även upp på skolans elevportal och då fick alla elever 
chans att fylla i den samt de som inte hade tid vid elevmatsalen kunde vid ett 
senare tillfälle fylla i enkäten om de så önskade. Den andra skolan kontaktades 
också via telefon och fick information om studien. På denna gymnasieskola fick vi 
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tillgång till eleverna på deras s.k. mentorstid, vilken vi besökte vid två tillfällen. 
Sista skolan i denna undersökning fick vi tillgång till genom en så kallad 
gatekeeper. Enligt Lalander (2015) fungerar en gatekeeper som en dörröppnare 
eftersom den har ett socialt nätverk inom en specifik arena vilket gör hen till en 
trovärdig person. Gatekeepern fungerar därför som en hjälpande kontaktlänk 
mellan studieutföraren och arenan (Lalander, 2015). Det utfördes även 
enkätundersökningen på elevernas mentorstid fast vid ett tillfälle. På de 
gymnasieskolor där ifyllnaden av enkäten skedde på lektionstid presenterade vi 
oss för eleverna, skrev upp länken på whiteboardtavlan och var behjälpliga vid 
frågor rörande enkäten för att på så vis kunna förtydliga någon fråga som 
upplevdes som oklara. Enkätundersökningarna utfördes under en 
treveckorsperiod (vecka 11-13, år 2019). 
 
I vår presentation informerades eleverna muntligt om studien, studiens syfte, att 
resultaten presenteras på gruppnivå för att enskilda individ inte ska kunna spåras 
samt att det är okej att avbryta samt att inte delta undersökningen. Eleverna 
uppmuntrades att svara så sanningsenligt som möjligt för att om de känner att 
deras svar är av betydelse är det stor sannolikhet att de engagerar sig och slutför 
undersökningen för att de känner att de gör en skillnad. Genom elevernas sanna 
svar kan vi förvänta oss en djupare förståelse gällande deras mående och 
levnadssätt (Denscombe, 2018).  
 
Först i enkäten innan frågorna fick eleverna upp informationsbrevet (se bilaga 1) 
som innehöll information till eleverna utifrån forskningsetiska principerna 
information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 
Gymnasieeleverna blev även informerade i detta informationsbrev om att slutförd 
enkätundersökning tolkas som ett samtycke till att delta. Därefter utfördes 
enkätundersökningen med hjälp av olika digitala verktyg 
(dator/surfplatta/mobiltelefon) i lugn och ro samt i elevernas egen takt. 

6.7 Analys  

Den webbaserade enkätundersökningen genererade data till en excelfil. I 
excelfilen rensades datan och de variabler som var avsedda för det andra 
examensarbete var inte relevanta för denna studies syfte och togs därför bort. 
Efter det rensades datan ytterligare. Totala bortfallet på 21 stycken respondenter 
plockades helt bort från studien. Bortfallet innefattades av 19 ofullständiga svar 
samt 2 stycken eliminerades på grund av etiska skäl. Siffror med bokstäver 
ändrades till numeriska värden. När bearbetningen av råmaterialet i excel var 
klart, överfördes den till SPSS.  
 
Genom deskriptiv analys i SPSS togs medelvärde och standardavvikelse för 
flickor respektive pojkar fram. Dessutom togs medelvärde och standardavvikelse 
för respondenternas ålder fram. Från början fanns alternativ “annat” kön med 
som svarsalternativ i enkäten men eftersom få respondenter angett “annat” som 
könstillhörighet valde vi att plocka bort de respondenterna från analysen, för att 
de inte skulle kunna spåras och identifieras. 
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Deskriptiv data visade antal och andel i procent av respondenternas 
vårdnadshavarnas utbildningsnivå uppdelat mellan flickor och pojkar. 
Svarsalternativet grundskola åk 1-9 och gymnasiet åk 1-3 valdes att slås ihop till 
en kategori eftersom få respondenter svarade på respektive alternativ och därför 
var inte alternativen lämpliga för att genomföra de valda analysmetoderna. 
Respondenternas boendeform analyserades också med hjälp av beskrivande 
statistik. Svarsalternativet hyresrätt och annat valdes att slås ihop till en kategori 
på grund av att få individer som svarat annat.  
 
För att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan de pojkar och flickor 
i relation till andra variabler genomfördes chi2 test och t-test. chi2 test används 
företrädesvis på nominalskalenivå och kan användas på variabler som yrke och 
kön. T-testet används när det finns en variabel på nominalskalenivå och en 
variabel på intervall- eller kvotskalenivå (Denscombe, 2018). I studien gjordes 
chi2-test bland annat på respondenternas olika roller på sociala medier uppdelat 
på kön (se tabell 6). T-test gjordes på bland annat respondenternas 
kroppsuppskattning inifrån och utifrån uppdelat på kön (se tabell 2 & 3). Alla 
tester gjordes med en signifikansnivå på 5%. Ett p-värde som understiger 0,05 
visade på ett signifikant värde, vilket innebar att det fanns en relation mellan olika 
variabler och att H0 därmed kunde förkastas (Eliasson, 2013). Resultatet i 
tabellerna redovisades i både procent och antal i de fall de ansågs tillföra ett 
värde i att tydliggöra storleksskillnader mellan könen. 
 
För att undersöka om det fanns en relation mellan antal tid på sociala medier och 
BAS-2 utfördes Spearmans rho (rangkorrelation). Enligt Denscombe (2018) 
fungerar spearmans rangkorrelation med data på ordinalskalenivå där en av 
uppsättningar där variablerna är rangordnade (se Tabell 5). 
För att tolka värdena i korrelationen (Spearmans rho) finns riktlinjer kring 
korrelationskoefficientvärdet. Enligt Chan (2003) tolkas ett värde över 0,8 som 
mycket stark korrelation, 0,6-0,8 stark korrelation, 0,3-0,6 medel korrelation och 
värde mindre än 0,3 innebär svag korrelation. När det råder fullständig 
överensstämmelse mellan två variabler uppstår en fullkomlig korrelation, vilket 
ger ett korrelationkoefficientvärde på + 1 vid positiv och -1 vid negativ. Styrkan på 
korrelationen visar riktlinje för hur stark korrelationen är. Minus och plus framför 
korrelationskoefficientvärdet visar relationen mellan variablerna, där ett positivt 
(plus) värde innebär att när en variabel ökar eller minskar så följer den andra 
variabeln med i samma riktning. Ett negativt (minus) värde betyder att de två 
variablerna är omvänt relaterad, det vill säga om en variabel ökar så minskar den 
andra variabeln (Chan, 2003). 
 
För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar och hur 
mycket tid de spenderade i veckan på sociala medier genomfördes ett chi2 test. 
 
Mätinstrumenten BAS-2 och BAOS summerades och kategoriserades. För att 
kunna beräkna gränsvärdena för kategorierna i respektive mätinstrument valdes 
uppdelning i kvartiler, vilket innebär att fyra lika stora delar skapas (Denscombe 
2018). Baserat på kvartilindelningen bestämdes kategorierna låg, medel och hög 
nivå av BAS-2 och BAOS. Upp till Q1 innebar låg kroppsuppskattning (10-18 



 

19 

 

poäng), Q2 och upp till Q3 innebar medel värde på kroppsuppskattning (19-30 
poäng) och över Q3 innebar hög kroppsuppskattning (31-50 poäng). För BAOS 
låg dessa värden på 10 upp till 13 för lågt värde, medel värde var mellan 14-25 
och högt värde var från 26 upp till 50.  
 
Medianen (Q2) visade mittpunkten för mätinstrumenten. Kvartilerna och 
medianen skiljde sig åt mellan BAS-2 och BAOS, oavsett skillnaden så låg 
majoriteten av respondenternas svar runt Q2 i båda mätinstrumenten vilket 
innebar att svaren var normalfördelade. Eftersom både BAS-2 och BAOS var 
normalfördelade genomfördes två stycken olika t- test för att testa om 
mätinstrumenten visade någon signifikant skillnad mellan flickor och pojkar, en 
skillnad som inte berodde på slumpen.  
 
Den beroende variabeln är den faktorn som skiftar till följd av förändringar i den 
oberoende variabeln vilket betyder att den oberoende variabeln kan påverka den 
beroende variabeln. Omvänt så påverkar inte den beroende variabeln den 
oberoende variabeln (Denscombe 2018). Ett t-test genomfördes med 
grupperande variabeln kön och medelvärdet av BAS-2 i respektive grupp samt ett 
t-test genomfördes med grupperade variabeln kön och medelvärdet av BAOS i 
respektive grupp.  
  
Variablerna kreatör, konversatör, kritiker, samlare, deltagare, observatör och 
inaktiv summerades för att på så vis kunna ta reda på om antal roller som flickor 
respektive pojkar hade på sociala medier skiljde sig åt mellan könen. De olika 
rollerna innebar följande; en kreatör skapar, publicerar och sprider eget material, 
en konversatör uppdaterar ofta status, en kritiker recenserar, kommenterar och 
debatterar, en samlare organiserar, samlar och arkiverar innehåll, en deltagare 
medverkar aktivt i olika forum och nätverk, en observatör läser, lyssnar och 
betraktar andra och inaktiv har ett konto sociala medier men är inte aktiv. Tre 
olika kategorier för antalet roller på sociala medier valdes att dela in 
svarsalternativen i. Kategorierna var 0 roll, 1 till 2 roller och över 3 roller. Ett chi2 
test genomfördes mellan varje enskild roll uppdelat på kön för att se om det fanns 
någon roll som var statistiskt signifikant för könen.  
  

6.8 Etiska överväganden  

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska huvudprinciper gällande etiska 
överväganden, vilka bestod av följande: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet har denna studie utgått från. 
Informationskravet har tillgodosetts genom att respondenterna fick information 
om undersökningen både muntligt och skriftligt genom det informationsbrev (se 
bilaga 1) som var tillgängligt för dem innan själva undersökningen startade. Detta 
informationsbrev innehöll information om studiens syfte, att deltagande var 
frivilligt, att deltagande och slutförande av enkäten tolkas som samtycke. 
Respondenterna i denna undersökning var alla varit över 15 år vilket innebar att 
samtycke att medverka i denna enkätundersökning inte krävde målsmans 
medgivande (Vetenskapsrådet, 2002) Även hanteringen av data samt 
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kontaktuppgifter stod med. Konfidentialitetskravet har tagits hänsyn till och 
material har förvarats och hanteras med sekretess på säker plats. Ingen 
persondata samlades in (exempelvis namn och personuppgifter) vilket innebar att 
inga svar har kunnat eller kommer kunna härledas till enskilda individer. Den 
insamlade datan presenterades på gruppnivå. Nyttjandekravet har tillgodosetts 
genom att datan enbart har använts av de tre studenter som utfört 
undersökningen (Vetenskapsrådets, 2002).  
 
Förutom de fyra etiska huvudprinciper är det viktigt att undvika att skapa psykisk 
skada eller att frågorna i undersökningen uppfattas som kränkande samt berör 
allt för känsliga frågor (Denscombe, 2018). Detta tog vi i beaktande och innan 
enkätundersökningen genomfördes informerades berörd personal på 
gymnasieskolorna att det fanns en risk att frågorna i enkäten kunde väcka 
negativa känslor och att de skulle vara beredda på att hänvisa de respondenter 
som upplevde dessa känslor till skolans kuratorer eller elevhälsan. 

7. Teoretisk utgångspunkt  

Diskussionen gjordes utifrån två teoretiska utgångspunkter. Social inlärningsteori 
och social jämförelseteori. Med dessa teorier förklarades hur individers beteende, 
normer och värderingar skapar och samspelar mellan individer och dess sociala 
miljö.  

7.1 Social inlärningsteori  

Social inlärningsteori betonar att individer medvetet och omedvetet lär och tar 
efter beteende i sociala sammanhang genom att observera och interagera med 
andra individer. Lärandet sker genom en reflekterande kognitiv process. Den 
yttre miljön och individens personliga erfarenheter påverkar hur individen tolkar 
den miljö hen befinner sig i samt vad hen kommer att ta till sig i den specifika 
situationen. Lärandet är därför kontextbundet och komplext. Social inlärningsteori 
tror inte på medfödda instinktiva beteenden utan att individer gradvis växer in 
sociala sammanhang. Utfallet av lärandet varierar från individ till individ och beror 
på individens motivation, minne och uppmärksamhet. Individens förmåga att 
tänka, planera och förutse tänkbara konsekvenser av olika beteenden ligger till 
grund för att individen ska kunna lära. Vad som motiverar individer skiljer sig åt 
och därför spelar tidigare erfarenheter, normer och värderingar en viktig roll för 
individers beteende (Nutbeam, Wise & Harris, 2010: Bandura, 1977).  

7.2 Social jämförelseteori  

Social jämförelseteori kan användas för att beskriva hur individer använder andra 
individer i sin omgivning för att jämföra sig med och bedöma sina egna åsikter, 
förmågor och attityder. Individer föredrar att umgås med individer som har 
liknande värderingar och något högre förmågor än dem själva. När individer 
jämför sig med andra vill de gärna skapa en positiv social identitet vilket uppstår 
vid samhörighet med andra individer som kan upprätthålla den egna identiteten. I 
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en sådan jämförelseprocess uppstår positiva känslor hos individen. Individer 
jämför sig konstant med andra individer, dels med dem de själva kan identifiera 
sig med men även med individer som de inte kan identifiera sig med (Nilsson, 
1996).  

8. Resultat  

Av de 249 respondenterna var 164 flickor och 84 pojkar. Bland flickorna var 
åldersfördelningen följande 21 procent var 16 år, 38 procent var 17 år, 28 procent 
var 18 år, 12 procent var 19 år och 1 procent var 20 år. Pojkarnas 
åldersfördelning i procent var följande 27, 19, 31, 16 och 7. Majoriteten av 
flickorna var 17 år och under och bland pojkarna var majoriteten 18 år och under. 
Medelvärdet på alla respondenter i ålder var 17,4 (SD= 1,1). Minimum åldern för 
respondenterna var 16 år och maximum åldern för respondenterna var 20 år (se 
Tabell 1). 
 
Bland flickornas vårdnadshavare hade 33 procent gymnasieutbildning eller lägre 
som högsta utbildningsnivå, 15 procent hade yrkesutbildning som högsta 
utbildningsnivå och 52 procent hade högskoleutbildning som högsta 
utbildningsnivå. Pojkarnas vårdnadshavares högsta utbildningsnivå i procent var 
följande 36, 14, 50 (se Tabell 1). 
 
Gällande boendeform bland alla flickor var det 62 procent och av pojkarna var det 
55 procent som bodde i villa, 16 respektive 13 procent bodde i bostadsrätt och 22 
respektive 32 procent bodde i hyresrätt eller annan boendeform (till exempel 
inneboende, studentboende) (se Tabell 1). 
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Fler pojkar skattade sin kroppsbild som låg jämfört med flickor (38 och 18 procent 
för respektive). Totalt var 25 procent som rapporterade en låg 
kroppsuppskattning. Nästan lika många pojkar och flickor skattade sin kroppsbild 
som medelt värde (48 och 49 procent för respektive). Totalt var 49 procent som 
rapporterade ett medelt värde på kroppsuppskattning. Fler flickor skattade sin 
kroppsbild som hög jämfört med pojkar (33 och 14 procent för respektive). Totalt 
var 26 procent som rapporterade en hög kroppsuppskattning. Genom att göra ett 
chi2 test såg vi att det fanns en signifikans (p= <0.001), alltså att flickor hade ett 
högre medelvärde än pojkar (se Tabell 2). 
 
En sammanfattning av mätinstrumentet BAS-2 (se Tabell 2). Respondenternas 
högsta värde var 50 och lägsta värdet var 10. Medelvärdet var 25 (SD =10), med 
ett CI för flickor mellan 17-37 och för pojkar 12-30.  Medelvärdet för flickor var 27 
(SD=10) och för pojkar 21 (SD= 9). 
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Flest pojkar skattade sin kroppsbild utifrån andra som låg jämfört med flickor (46 
och 17 procent för respektive). Totalt 27 procent som rapporterade en låg 
kroppsuppskattning utifrån andra. Fler flickor än pojkar skattade sin kroppsbild 
utifrån andra som medelt värde (28 och 18 procent för respektive) Totalt 24 
procent av alla respondenter uppskattade sin kroppsbild utifrån andra som 
medelt värde. Fler flickor än pojkar skattade sin kroppsbild utifrån andra som högt 
värde (55 och 36 procent för respektive) Totalt 49 procent av alla respondenter 
uppskattade sin kroppsbild utifrån andra som högt värde. Genom att göra ett chi2 
test såg vi att det fanns en signifikans (p= <0.001), alltså att flickor har ett högre 
medelvärde än pojkar (se Tabell 3). 
 
En sammanfattning av mätinstrumentet BAOS (se Tabell 3). Respondenternas 
högsta värde var 50 och lägsta värdet var 10. Medelvärdet var 20 (SD =7), med 
ett CI mellan 13-27. Medelvärdet för flickor var 21 (SD=8) och för pojkar 18 (SD= 
9). CI för flickor var 13-29 och för pojkar 9-27.

 
 
Tiden respondenterna spenderade på sociala medier i det lägsta tidsintervallet 0-
14h fanns flest flickor jämfört med pojkar (59 och 41 procent för respektive) och i 
tidsintervallet 14-28 h fanns också flest flickor jämfört med pojkar (70 och 30 
procent för respektive). Även i högsta tidsintervallet >28h fanns flest flickor 
jämfört med pojkar (80 och 20 procent för respektive). Genom att göra ett chi2 
test såg vi att det fanns en signifikans (p= <0.040), alltså att flickor spenderade 
mer tid procentuellt på sociala medier per vecka i alla tidsintervaller än pojkar (se 
Tabell 4). 
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Ett korrelationstest utfördes mellan tiden på sociala medier och BAS-2 vilket 
visade att det fanns en svag positiv korrelation (0,116) som inte var signifikant 
(p= 0,068) vilket gör att H0 inte kunde förkastas (se Tabell 5). 
 

 
 
 
Sammanställning av de olika roller som respondenterna anser sig ha på sociala 
medier (se Tabell 6). 13 procent av flickorna och 7 av pojkarna identifierade sig 
som konversatör. 9 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna identifierade 
sig som kritiker. 27 procent av flickorna och 18 procent av pojkarna identifierade 
sig som samlare. 16 procent av flickorna och 16 procent av pojkarna identifierade 
sig som deltagare. 25 procent av flickorna och 14 procent av pojkarna 
identifierade sig som kreatör. Genom att göra ett chi2 test på de olika rollerna fick 
vi fram signifikansnivån för dem, där ingen av rollerna ovan visade statistisk 
signifikans (se tabell 6).  
Däremot visade rollen som observatör statistisk signifikans (p= värde 0,006), 87 
procent (n 143) av flickorna och 73 procent (n 61) av pojkarna identifierade sig 
som observatör. Flickor var därmed i större utsträckning än pojkar observatör på 
sociala medier (se Tabell 6). 
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Respondenternas antal roller på sociala medier (se Tabell 7). Ingen roll (0) på 
sociala medier ansåg 5 procent av flickorna och 12 procent av pojkarna sig att 
ha. 1-2 roller på sociala medier ansåg 77 procent av flickorna och 75 procent av 
pojkarna sig ha. Mer än 3 roller på sociala medier hade 18 procent av flickorna 
och 13 procent av pojkarna. Detta innebar att flickorna i de två aktiva 
kategorierna hade högre procentandel av innehavande av roller och en lägre 
procentandel av att vara inaktiva (se Tabell 7). 
 

 
 
Andel av respondenterna som spelade onlinespel var enligt förljande; 64 procent 
av pojkarna och 18 procent av flickorna spelade onlinespel. Genom att göra ett 
chi2 test såg vi att det fanns en signifikans (p= <0.001), alltså att pojkar i högre 
utsträckning spelar onlinespel än flickor (se Tabell 8). 
 

 
 

9. Diskussion  

Som tidigare nämnts användes social jämförelseteori och social inlärningsteori 
för att kunna förklara hur individers kroppsbildsuppfattning påverkas av sin 
omgivning bland annat av sociala medier. Användandet av sociala medier har 
blivit vanligare och ett naturligt sätt för ungdomar att kommunicera via (Nordicom, 
2017). Med hjälp av teorierna ovan diskuterades resultaten i denna studien. För 
att kunna resonera kring social jämförelseteori och social inlärningsteori 
användes BAS-2 och BAOS som mäter kroppsuppskattning inifrån och utifrån. 
 
I motsats till vad Fridh et al (2016) skriver i Folkhälsorapporten - Barn och Unga i 
Skåne visade denna studiens resultat att flickor hade en högre 
kroppsbildsuppfattning än pojkar både inifrån (BAS-2) och utifrån (BAOS). I 
litteraturgenomgången återfinns studier som säger att medier kan påverka 
individers kroppsbildsuppfattning negativt. I denna studies resultat visades dock 
att flickor spenderade mer tid på sociala medier samt hade högre 
kroppsbildsuppfattning än pojkar. I en studie av Orben och Baukney-Przybylski 
(2018) ifrågasätts tidigare studiers bevisning för att skärmtid påverkar ungdomars 
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välbefinnande negativt. Fyndet att flickor har högre kroppsbildsuppfattning än 
pojkar är intressant men hur kan det förklaras? Bakgrundsfaktorer som 
boendeform och utbildningsnivå där hög socioekonomisk status bland föräldrarna 
kan vara en förklaring till varför flickorna hade högre kroppsbildsuppfattning än 
pojkarna. Resultatet visade nämligen att flickor i större utsträckning än pojkar 
hade vårdnadshavare med hög utbildningsnivå, dessutom bodde flickorna i större 
utsträckning än pojkarna i villa vilket visar på högre socioekonomisk status. Enligt 
Wramner, Pellmer och Hellström (2010) har individer med hög socioekonomisk 
status generellt högre hälsa än individer med låg socioekonomisk status. Att vara 
nöjd med sin kropp innefattas av kroppsbildsuppfattningen vilket hänger ihop 
med med hur individen skattar sin hälsa (Frisén et al., 2014). 
 
Resultatet i denna studie visade att flickor spenderade mer tid på sociala medier 
procentuellt i alla tidsintervaller än pojkar. Flickor hade dessutom fler roller och 
var därför mer aktiva än pojkarna på sociala medier. Tiden som ungdomarna 
spenderar på sociala medier samt vilken roll de innehar hävdar Li (2016) har en 
påverkan på om positiva effekter av att konsumera sociala medier uppstår eller 
ej. Gemenskapen och delaktigheten kan påverka individens känsla av kontroll 
och kompetens kring ett kritiskt förhållningssätt (Li, 2016). Användande av 
sociala medier kan enligt Pujazon-Zazik och Park (2010) ge ett ökat 
självförtroende. Genom att spendera tid och vara aktiv på sociala medier kan 
positiva effekter uppstå. Enligt Li (2016) tar dessa positiva effekter tid att 
utveckla, därför är tidsaspekten viktig. Ett aktivt deltagande med interaktion i form 
av kommentarer på sociala medier ger positiva effekter såsom ökad delaktighet 
och gemenskap som skapar empowerment samt stärker individens resurser för 
hälsa (Li, 2016). Empowerment kan översättas till egenmakt och betyder 
individers förmåga att påverka sitt liv. Genom empowerment kan individer stärka 
sina resurser och äga sin process. Essensen i begreppet empowerment ligger i 
att individer inte kan få makt utan endast tas av dem själva. Empowerment 
bygger på att förena individer genom social mobilisering som stärker dem i att 
påverka exempelvis beslutsfattare, normer och media (Laverack, 2016). 
Användning av sociala medier kan enligt Leong, Pan, Bahri, och Fauzi, (2018) 
skapa en förmåga hos individer att inta en förebyggande roll för att driva 
gemensamma sociala rörelser. Individer kan genom sociala medier skapa 
gemensamma rörelser som sätter igång empowerment - mekanismer som kan 
driva fram ett ifrågasättande och kritiskt granskande kring de kroppsideal som 
råder i samhället. 
 
I denna studies resultat fanns en svag positiv korrelation mellan antal tid 
spenderad på sociala medier och BAS-2, vilket innebar att gick den ena variabeln 
upp så följde den andra variabeln med i samma riktning. Däremot går den inte att 
säga vilken variabel som är den som påverkar den andra variabeln. Dessutom 
var korrelationen inte signifikant vilket innebar att H0 inte kunde förkastas. En 
möjlig förklaring till flickornas högre kroppsbildsuppfattning än pojkarnas skulle 
kunna förklaras med att flickorna innan de skaffade ett konto på sociala medier 
redan hade en hög kroppsbildsuppfattning. En annan möjlig förklaring kunde vara 
att flickorna utvecklat en kunskap kring kritiskt förhållningssätt på sociala medier, 
vilket enligt Halliwell (2013) kan fungerar som en skyddande determinant från att 
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jämföra sig med bilder på smala kroppsideal som florerar på sociala medier. 
Enligt Halliwell (2013) har individer som utvecklat en kunskap kring kritiskt 
ifrågasättande en hög kroppsbildsuppfattning. 
 
Resultatet i denna studie visade att pojkar i större utsträckning än flickor spelade 
onlinespel. Även statistik från en rapport av Nordicom (2017) styrker att pojkar 
spelar mer onlinespel än flickor. Rapporten visade att pojkar främst spelar action, 
äventyr och sportspel. Vilka möjliga erfarenheter, kunskaper och beteenden får 
pojkarna av att spela onlinespel och hur kan det påverka deras 
kroppsbildsuppfattning? I en studie av Martins, Williams, Ratan och Harrison 
(2011) undersöktes kroppsproportioner av manliga karaktärer i onlinespel. 
Martins et al (2011) studie visade att karaktärerna hade oproportionerligt stora 
muskler i förhållande till hur en man genomsnittlig ser ut i samhället. Pojkar som 
spelade onlinespel där karaktärer hade orealistiskt mycket muskler på sina 
kroppar kunde medföra en risk att det påverkade pojkarnas kroppsuppfattning 
negativt. Enligt Shroff och Thompson (2006) och Tylka (2011) kan exponering för 
bilder som är orealistiska och inte biologiskt förankrade påverka individer till att få 
en låg kroppsbildsuppfattning. 
 
Eftersom pojkar i denna studien hade lägre kroppsbildsuppfattning än flickor 
skulle en möjlig förklaring till det kunna bero på att pojkars onlinespelande 
påverkar deras kroppsbildsuppfattning negativt. I linje med den sociala 
inlärningsteorin framhävs omvärldens betydelse vid inlärning av beteende. 
Genom att observera och härma andra individer lär vi oss (Bandura, 1977). 
Omgivningen och sociala medier är viktiga förebilder och normskapare. Enligt 
McCabe et al (2007) påverkar föräldrar sina barn i deras normskapande. Rosen, 
Orosan-Wein och Tang (1997) anser att familj och vänner är den viktigaste 
faktorn för socialisering av normer och värderingar kopplat till kropp och 
utseende, medan Stice et al (1994) påstår att medier är den starkaste 
förmedlaren av normer och värderingar. Oavsett vem som är den starkaste 
förmedlaren av normer och värderingar anser social inlärningsteori att individer 
inte alltid uppför sig rationellt. Därmed är rationalitet inte den enda determinanten 
för hur individer beter sig. Exempelvis kan individer välja att utföra handlingar 
trots att de vet att de är skadliga för dem. Individer agerar utifrån hur de tolkar sin 
omgivning, vilket beror på individens tidigare erfarenheter och värderingar 
(Bandura, 1979). Om pojkar saknar kunskap om att deras onlinespelande kan 
påverka deras kroppsbildsuppfattning negativt skulle det vara fördelaktigt att 
utbilda dem i ett i kritiskt förhållningssätt som kunde stärka deras 
kroppsbildsuppfattning. Dessutom kan insatser som lär pojkarna att avbryta 
jämförelseprocesser som uppstår när de spelar dataspel förhindra att en negativ 
påverkan på deras kroppsbildsuppfattning (Posavac, et al, 2001). 

10. Metoddiskussion 

För att undersöka en större grupp individer och täcka ett större område är 
kvantitativ metod att föredra enligt Eliasson (2013). Däremot innebär kvantitativ 
metod med hjälp av enkäter som datainsamlingsmetod svagheter när det gäller 
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att undersöka djupet och orsaken av en företeelse. Då anses kvalitativ metod 
bättre lämpad (Eliasson, 2013). 
 
Vid användning av kvantitativ metod var det viktigt att säkerställa studiens 
validitet och reliabilitet. Validiteten redogjorde för relevansen, tillämpligheten av 
studiens data vilket innebar att säkerställa att undersökningen mätte det som var 
avsett att mäta utifrån studiens syfte (Denscombe, 2018).  

10.1 Validitet  

Validiteten i en studie säkerställer att undersökningen mäter det som den är tänkt 
att mäta (Eliasson, 2013). För att säkerställa studiens validitet valdes två 
validerade mätinstrument (BAS-2 och BAOS). Det egenutformade frågorna i 
enkäten som mätte användningen av sociala medier bland ungdomar ansågs 
vara ett viktigt komplement till de validerade mätinstrumenten. 
 
Webbenkäten testades av individer som inte matchade åldersspannet vilket 
innebar en skillnad mellan dem och respondenterna gällande deras förförståelse. 
Fokus låg på att testpersonerna skulle hitta felstavning, se om hjälptexten i 
enkäten var begriplig, samt utvärdera hur lång tid enkäten tog att fylla i. En 
pilotstudie hade varit önskvärd för att fånga upp om de olika svarsalternativen var 
tillräckliga eller aktuella, vilket hade kunnat rätta till svagheter i förväg. 
 
I utformningen av webbenkäten gjordes valet att alla frågor skulle vara 
obligatoriska vilket medförde en styrka genom att minimera antalet interna 
bortfall, däremot saknades svarsalternativen vet ej/annat/inget på några av 
frågorna i det egenutformade instrumentet, vilket innebar en risk att 
respondenterna lämnade ett icke sanningsenligt svar för att komma vidare i 
enkäten.  
 
Gällande fråga om respondenternas antal timmar på sociala medier per vecka 
upptäcktes att alternativen hade svagheter eftersom alternativen innehöll samma 
antal timmar i olika svarsalternativ. Valen som respondenterna hade att välja 
mellan var följande: 0-7h, 7-14h, 14-21h, 21-28 h, 28-35 h eller över 35 h per 
vecka. Detta gjorde det svårt för oss att placera exakt i vilket tidsintervall 
respondenterna skulle hamna i, önskvärt hade varit att ange intervallen 0-7h, 8-
14h och så vidare. Vi tolkade dock svaren mellan två intervall som att 
respondenterna med större sannolikhet valde att placera sig i det lägre intervallet 
eftersom individer generellt känner till att fler antal timmar på sociala medier ses 
som något negativt. Därav drogs slutsats att respondenter som spenderade 
exempelvis 14 h/v troligtvis inte placerat sig i tidsintervallet 14-21 h/v utan med 
största sannolikhet fanns i tidsintervallet 7-14h/v. 
 

10.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten i en studie innebar att studien skulle kunna upprepas och ge 
samma resultat, vilket redogjorde för pålitligheten i studien (Eliasson, 2013). 
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Detta bestäms av hur undersökningen har gjorts och hur noga datamaterialet har 
bearbetats. Om studien utförs igen, oberoende av var och när den utförs, ska den 
visa liknande resultat som föregående tillfälle. Likaså säkerställs studiens 
reliabilitet genom att undersökningen mäter samma variabler på flera olika sätt 
(Eliasson, 2013).  
 
Enkäten skapades med hjälp av en digitaliserad webbenkät. Fördelen med en 
digitaliserad webbenkät i jämförelse med en enkät i pappersform var att risken för 
felaktig manuell inmatning av enkätens data till SPSS eliminerades och därmed 
ökade tillförlitligheten.  
 
 I denna studie fick alla respondenter (förutom respondenter i en gymnasieskola) 
göra enkätundersökningen i sina respektive klassrum och detta var för att 
respondenterna skulle vistas i liknande miljöer oberoende vilken skola som deltog 
i undersökningen. Alla respondenterna i undersökningen fick samma information 
rörande enkätundersökningen genom informationsbrevet som var det första 
respondenterna såg innan de kunde gå vidare och svara på frågorna i enkäten. 
Enkäten var skapad i ett digitalt verktyg vilket innebar att all manuell hantering av 
datamaterialet kunde undvikas och på så sätt elimineras risken för den 
“mänskliga faktorn” och konsekvensen för eventuell internt bortfall.  
 
Frågorna i de valda validerade mätinstrumenten kan eventuellt väcka negativa 
tankar och känslor hos respondenterna vilket inte går i linje med 
omsorgsprincipen. Omsorgsprincipen handlar om att inte skada någon samt att 
främja välbefinnande (Wramner, Pellmer & Hellström, 2010), vilket studiens 
frågor inte till 100 procent kunde garantera. För att vara förberedda på om 
negativa tankar och känslor uppstod hos respondenterna i samband med 
besvarande av enkäten hade personal informerats på skolorna och kurator för att 
ta sig ann respondenter om en sådan situation skulle uppstå.  
 
Vi kan ha haft inverkan på respondenternas val av att utföra undersökningen 
eftersom enkäterna besvarades under lektionstid i deras klassrum som var en 
känd miljö för respondenterna. Enbart av att vi fick tillgång till dem på sådant vis 
invaggas de i en trygghet. Lärarnas närvaro i klassrummet under tiden eleverna 
fyllde i enkäten kan ha påverkat respondenterna. Risken fanns att 
respondenterna tolkade besvarande av enkäten som obligatoriskt, även om det i 
informationsbrevet stod att de inte behövde fylla i eller slutföra enkäten.  
 
Eftersom frågorna i enkäten var utformade på svenska fanns en risk att 
respondenter som inte hade svenska som modersmål hade svårt att förstå 
innehållet och därmed riskerade att svara fel på frågorna. Dessutom fanns risken 
att dessa respondenter kände sig diskriminerad.  
 

10.3 Generaliserbarhet 

I förarbetet till denna studie fanns en tanke gällande vilka gymnasieskolor som 
skulle väljas ut för studien. Önskan var att eftersträva jämn fördelning mellan 
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teoretisk och praktisk utbildning. Dessutom var önskan att eftersträva en jämn 
fördelning mellan könen. Kännedom om hur könsfördelning och socioekonomisk 
bakgrund kan variera mellan teoretisk kontra praktisk utbildning låg till grund för 
vår önskan om en jämn fördelning mellan dessa. Dock har en slumpmässig 
urvalsprocess valts vilket innebar att individer inom den valda populationen hade 
lika stor chans att bli slumpmässigt utvalda (Denscombe, 2018). På grund av det 
slumpmässiga urvalet blev urvalsgruppen snedfördelad, vilket resulterade i att 
165 respondenter var flickor och 84 respondenter var pojkar. Eftersom studien 
var snedfördelad mellan könen var signifikansnivåerna inte pålitliga och ett typ 1 
fel uppstod. Enligt Eliasson (2013) innebär ett typ 1 fel att signifikanta skillnader i 
resultatet inte finns i verkligheten utan beror på snedfördelningen. 
 
En svaghet i studiens urval när det kom till arenan gymnasiet var att risken fanns 
att inte alla ungdomar i ålder 16-20 fanns representerade eftersom skolplikten 
inte gällde dem. Enligt skollagen (SFS 2010:800) 7 kap § 12) upphör skolplikten 
gälla efter vårterminen det tionde skolåret och de kan välja att fortsätta studera 
eller inte. Detta innebar svagheter som kan härledas till den så kallade healthy 
worker effekten, vilket kan medföra att de ungdomar som mår sämst/ var sjuka 
inte fanns med i studien vilket kan påverka studiens resultat genom att resultatet 
var mer positivt än det hade varit om dessa elever varit representerade. Det 
fanns risker att healthy worker effekten även påverkade studiens 
generaliserbarhet (Andersson 2016).    

11. Konklusion  

Utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att stärka de faktorer 
som främjar individers hälsa. Som tidigare nämnts finns en korrelation mellan 
negativ kroppsbildsuppfattning i ungdomsåren med ökad risk för psykisk ohälsa 
och andra sjukdomsrisker senare i livet. Tidigare forskning visar att en hög 
självkänsla fungerar som en stärkande faktor för hälsa samt att en hög 
självkänsla korrelerar med en positiv kroppsbildsuppfattning. Eftersom 
kroppsbildsuppfattningen går att påverka är det lämpligt med folkhälsoinsatser på 
samhälls-, grupp- och individnivå som stärker ungdomarnas 
kroppsbildsuppfattning. Lämplig arena för folkhälsoinsatser är skolan. Exempel 
på tänkbar insats är utbildning i kritiskt förhållningssätt till sociala medier. 
I denna studies resultat hade pojkar lägre kroppsbildsuppfattning än flickor. 
Resultatet är nytt i jämförelse med tidigare studier och därför intressant att 
undersöka ytterligare för att kunna konstatera om det är en ny trend. 
 
Eftersom pojkarna i denna studie hade lägre kroppsbildsuppfattning och spelade 
mer onlinespel än flickorna är det utifrån ett genus och jämställdhetsperspektiv 
lämpligt att studera pojkars kroppsbildsuppfattning i relation till onlinespelande. 
Därför bör ytterligare forskning med inriktning på pojkars kroppsbildsuppfattning 
bedrivas utifrån både en kvalitativ och kvantitativ metodaspekt, med ändamål att 
försöka förstå vilka faktorer som ligger till grund för deras kroppsbildsuppfattning. 
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