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Abstract 

To log on to social media has become an obvious part of people's everyday routine. Pictures, 

videos, opinions, and thoughts are posted and read by people's social networks worldwide. In 

doing so, the present study chose to examine whether what is posted on social media, as well 

as what the individuals are exposed to on social media can be related to their motivation and 

self-esteem. By letting 117 adolescents aged 16-19 answer a questionnaire regarding which 

social media they are active on, how often they are active there, and what they post on those 

social medias. By also letting them evaluate how they see themselves, if they compare 

themselves with others and how motivated they are to physical activity and healthy eating 

habits, we could see that to those who post pictures, and are exposed to images represent 

exercise / health on social media have higher self-esteem and driven more by internal 

motivation to engage physical activity than those who do not. Women also exhibit higher self-

esteem and a higher tendency to social comparison compared to men in this matter. 

 

Keywords: healthy eating, motivation, physical activity, self-esteem, social 

media, social comparison 
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Sammanfattning 

Att logga in på sociala medier har blivit en självklar del av människors vardagliga rutin. 

Bilder, videos, åsikter och tankar läggs ut och läses av människors sociala nätverk världen 

över. I och med detta kommer föreliggande studie undersöka om det som läggs upp på sociala 

medier, samt det individer exponeras för på sociala medier kan ha ett samband med deras 

motivation till fysisk aktivitet och självkänsla. Genom att låta 117 ungdomar i åldrarna 16-19 

svara på en enkät gällande vilka sociala medier de är aktiva på, hur ofta de är aktiva där samt 

vad de lägger upp och exponeras för på dessa medier och även låt dem utvärdera hur de ser på 

sig själva, om de jämför sig med andra och hur motiverade de är till fysisk aktivitet och 

hälsosamma matvanor, fann vi att de som lägger upp bilder, samt exponeras för bilder 

föreställandes träning/hälsa på sociala medier har högre självkänsla och drivs mer av inre 

motivation till fysisk aktivitet än de som inte gör det. Kvinnor uppvisar även högre 

självkänsla samt högre benägenhet till social jämförelse än män i denna fråga. 

 

Nyckelord: hälsosamma matvanor, fysisk aktivitet, motivation, självkänsla, 

sociala medier, social jämförelse  
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En studie om sociala mediers inflytande, och skillnaden på killar och tjejers motivation till 

fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor samt deras självkänsla genom exponering och 

uppladdning av bilder 

Sociala medier har blivit ett nytt sätt för människor att umgås (Gripsrud, 2002) och 

användningen av sociala medier är ett nytt tillvägagångssätt för att mätta behovet av att 

etablera relationer med andra (Christakis & Fowler, 2010; Gripsrud, 2008). En källa som har 

uppmärksammats som den som haft mest påverkan på människors sätt att se på sig själva och 

som har varit grunden till många studier som undersökt just vad som påverkar människors 

självkänsla och kroppsuppfattning är just media (Harrison, Taylor & Marske, 2006). Med de 

sociala nätverken öppnades oändliga möjligheter upp för individen att experimentera med 

presentationen av sin identitet och Gripsrud (2002) menar att ”Media bidrar till att definiera 

verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi är” (Gripsrud, 2011, s19). 

Medierna utgör och tillhandahåller mycket av grundmaterialet i människors kommunikations- 

och identitetsskapande processer samt formar vår kultur (Sandberg, 2004). Många människor 

delar tankar om världen med hjälp av bild, text och ljud på Internet (Gripsrud, 2002). 

Sandberg (2004) menar att individen blivit samhällets legobit och att media förser individen 

med en slags mall för hur dagens idealkropp ska se ut. Några tar intryck av mallarna, andra 

struntar i dem. Ytterligare andra tar till sig dem, men gör något eget av dem (Sandberg, 2004, 

s46). 

Denna studie avser undersöka om det finns ett samband mellan sociala medier 

och gymnasieelevers motivation till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor samt deras 

självkänsla och hur ofta ungdomar ägnar sig åt social jämförelse. De teoretiska modellerna 

Social Comparison (Festinger, 1954) och Self-determination Theory (Deci & Ryan, 1985) 

kommer ligga till grund för den teoretiska referensramen. 



STUDIE OM SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE.                 
SKILLNADEN PÅ KILLAR OCH TJEJERS MOTIVATION TILL FYSISK AKTIVITET 

OCH HÄLSOSAMMA MATVANOR SAMTDERAS SJÄLVKÄNSLA GENOM 
EXPONERING OCH UPPLADDNING AV BILDER 5 
 

Sociala mediers inflytande på hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet 

Medias rapportering om hälsa öppnar upp för individer att reflektera över sin egen 

hälsa (Sandberg, 2004) och idag kan alla vara en gourmet och söka nya matupplevelser som 

en hobby, en så kallad Foodie (www.thefreedictionary.com). Instagram är ett populärt socialt 

media som efter endast tre års existens redan har 150 miljoner aktiva medlemmar. Varje dag 

laddas det upp 55 miljoner foton (instagram.com) och av de 16 miljarder bilder 

(www.blog.bufferapp.com) som hittills lagts ut är bilder på mat de mest populära 

(www.dotcomplicated.co). Instagram ökade med 900% aktiva medlemmar på endast ett år, 

både mellan 2011-2012 och 2012-2013 (nitrogr.am/instagram-statistics). Fotodelningstjänsten 

Instagram är en gratistjänst där medlemmar snabbt och roligt kan dela med sig av sitt liv i 

bilder. Till skillnad från Twitter, där uppladdningen sker i form av mindre än 140 karaktärer, 

laddar man på Instagram istället upp en bild. Som medlem kan man följa andras konton och ta 

del av deras foton och precis som Facebook kan man välja att ha en öppen eller privat profil 

(instagram.com). Beijer och Widelund (2012) undersökte vilka upplevelser och attityder unga 

individer har till sin självpresentation på Instagram i relation till sin identitet. Resultatet av 

studien visade att 14 av 94 deltagare använder Instagram för att förstärka sin identitet. 

Författarna kopplade detta till att en liten del använder Instagram som ett verktyg i 

självpresentationen av den egna identiteten. Däremot visade hela 66 % av deltagarna att de 

använder Instagram för att hålla sig uppdaterade om deras följare och vänner. Resultatet av 

studien visade även att Instagram i första hand tillfredsställer ett socialt behov. Pettersson och 

Johansson (2013) genomförde en studie för att undersöka hur föreställningar om hälsosam 

mat konstruerades på Instagram. ”Ingen hänsyn till kön, ålder, klass eller regional härkomst 

etc. har skett vid analysarbetet då dessa variabler inte går att utläsa från alla användares 

profiler. Syftet har enbart varit att undersöka hur föreställningar om hälsosam mat konstrueras 
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på Instagram och att studera hur människor konstruerar en bild av sig själva.” (Pettersson & 

Johansson, 2013, s12). Genom studien framkommer det att begreppet hälsosam mat innebär 

att fokus ligger på råvarorna och halvfabrikat förekommer inte. Författarna fann även att 

hälsosam mat är mer sammankopplad med att forma kroppen än att skapa ett inre välmående. 

Även måltider med få kolhydratrika livsmedel konstrueras på Instagram som hälsosamma 

måltider. Författarna framställde tre starka identiteter som väljer att ladda upp bilder på mat; 

den träningshängivne, den självunnande samt den matlagningskunnige. Den förstnämnda 

visar upp aktiviteter för att gå ner i vikt eller bygga muskler och menar att det är viktigare att 

uppvisa en träningshängiven bild av sig själv än att faktiskt utföra själva träningen. Den andra 

identiteten innebär att man unnar sig i lagom dos och att man har kontroll över sitt ätande. 

Den tredje, den matlagningskunnige innebär att kunna visa upp vilka matlagningskunskaper 

man har och att hemmalagad mat är en viktig del.  I denna studie kommer begreppet 

hälsosamma matvanor innebära att individen konsumerar rätt mängd mat från alla 

livsmedelsgrupper för att leva ett hälsosamt liv.   

Facebook är ett gratis socialt nätverk där medlemmar kan skapa sin egen profil, ladda 

upp bilder, skriva privata meddelanden mellan varandra, uppdatera om vad man gör just nu 

samt hålla kontakt med vänner, familj och kollegor (whatis.techtarget.com). Idag har närmre 

90% av Sveriges befolkning tillgång till Internet (Sandberg, 2004), 96% av alla ungdomar 

(16-25 år) är aktiva på sociala nätverk där Facebook är det populäraste (52%) men långt ifrån 

den enda (Findahl, 2012). Mitt i detta informationssamhälle har den snabba uppkomsten av 

trådlös teknologi börjat revolutionera den personliga hälsan. Det växande användandet av 

smartphones förväntas snabbt bli det primära sättet som individer använder sig av för att få 

tillgång till information och resurser på nätet (Luxton, McCann, Bush, Mishkind & Reger, 

2011). Ökningen av mobila hälsoenheter och programvaror kommer kontinuerligt öka under 
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de kommande fem åren där 80 % av de trådlösa programvaror som köps in under 2016 

kommer vara diverse system skapade för att övervaka och förbättra hälsa (PwC rapport, 

2012). Trots att det finns flertal programvaror och applikationer i dagens mobila enheter som 

hjälper individer att övervaka sina matvanor och göra hälsosamma livsmedelval, brister det i 

empirisk data som stödjer deras funktion som ett hälsofrämjande verktyg (Hingle et al. 2013).  

Hingle med kollegor (2013) gjorde en studie för att undersöka genomförbarheten, 

acceptansen och användbarheten av ett populärt socialt nätverk (Twitter) som en applikation 

till att dokumentera mat och dryck konsumtions beteende samt skäl till att äta över en tre 

dagars period. Twitter är ett gratis socialt nätverk där alla medlemmar kan uppdatera små 

korta meddelande, en så kallad tweet (whatis.techtarget.com). Meddelandet får inte överstiga 

mer än 140 karaktärer och om inte orden räcker till kan man också ladda upp en bild eller en 

video. Kortheten gör Twitter snabb, relevant och fokuserar på det väsentliga. Som medlem 

kan man också följa andra medlemmar och ta del av deras idéer, tankar eller observation 

(discover.twitter.com). Hingle med kollegor (2013)  var benägna att konstatera att genom att 

samtidigt spåra typiska matvanor och orsaker till olika livsmedelsrelaterade beslut, och att 

göra detta i realtid, så skulle det framträda relationer mellan dessa. Dessutom skulle tillägget 

av kontextuella faktorer, såsom när, var och med vem en person äter, ge ytterligare 

information om kostkvalité och potentiella förmedlare av kost. Genom att förse deltagarna 

med 24 stycken hashtags, vilket innebär att ett ord eller fras har # symbolen direkt framför sig 

och strukturerar olika ämnen och konversationer online (Strandh, 2013), skulle deltagarna 

använda dessa för att kategorisera och rapportera vad som ätits och anledningen till detta. 

Detta gjorde det lätt att följa deltagarnas kostbeteende under tre dagar. Resultatet av studien 

visat att Twitter är en genomförbar och acceptabel metod för att registrera kostintag och 

beteende i realtid. Detta är ett nytt angreppssätt för att samla in och kategorisera kost-och 
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beteendedata. Att kunna identifiera beteendemönster och sambandet mellan beteende och tid 

är en viktig faktor i att förstå och skapa strategier som kan påverka etablerade 

beteendemönster såsom kost. Dessa resultat visar att denna metod har potentialen att 

användas som verktyg i hälsointerventioner. Individen kan se vart ifrån den har tweetat samt 

se vilken mat och vilka beteenden som är associerade med denna plats, och hur de står i 

jämförelse med andra som har liknande eller skilda kännetecken. Detta kan bli ett kraftfullt 

verktyg för självförverkligande och för att hitta likasinnade människor som kan utgöra socialt 

stöd. Det kan också användas för att hitta skilda grupper som kan representera ett mål och 

utifrån deras uppvisade beteenden kan en målsättningsstrategi uppstå hos individen (Hingle 

et.al, 2013).  

Fysisk aktivitet och självkänsla är två begrepp som ofta sammankopplas med 

varandra. Trots detta finns det få väldesignade och kontrollerade studier inom detta 

(Buckworth & Dishman, 2002). Självkänsla är ett koncept som nämns som både en 

nyckelmekanism i den generella positiva effekten av fysisk aktivitet på depression och ångest 

men också som ett högt värderat resultat av den fysiska aktiviteten i sig (Fox, 2000a). Fox 

(2000b) genomförde en omfattande meta-analys av studier på fysisk aktivitet och självkänsla, 

som sträckte sig från 1970. Den bestod av 36 randomiserade kontrollerade studier. Utöver 

dessa identifierade han 44 icke randomiserade studier för framtida överväganden. De 

huvudsakliga slutsatserna som drogs från denna studie var: (a) fysisk aktivitet är ett värdefullt 

verktyg som kan öka och upprätthålla fysiska värderingar och andra fysiska 

självuppfattningar då 78% av de randomiserade studierna uppvisade positivt signifikant 

ändringar i fysisk självkänsla; (b) hälften av studierna visade ingen förändring i den globala 

självkänslan, trots att förbättringar uppvisades. Alltså verkar förändringar i självkänsla inte 

vara en automatisk konsekvent av fysisk aktivitet; (c) det uppvisade positiva effekter i alla 
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åldersgrupper, men effekten var störst och tydligast hos barn och medelålders vuxna; (d) 

positiva effekter uppvisades både hos kvinnor och män (men eftersom kvinnor konstant 

graderar sig lågt gällande självkänsla, kroppsbild och fysisk värdering, så kan den 

underlättande effekten vara större hos kvinnor): (e) styrketräning och aerobic träning hade 

störst kortsiktig inverkan, men andra typer av träning hade visade också ha förmånliga 

effekter på självkänsla; (f) effekterna av fysisk aktivitet på självkänsla är störst på individer 

med tidigare låg självkänsla.  

 

Motivation till hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet 

Forskningen tyder på att viktiga motivationsfaktorer för ungdomar att motionera är 

vänner och hälsovinster (Humblert et al., 2008) samt för att må bra (Blomdahl & Elofsson, 

2006). Sköld (2010) genomförde en studie om vad som motiverar samt inte motiverar elever i 

årskurs 9 att delta i idrottsundervisning. Genom studien framkom det faktorer som har 

betydelse för deltagarnas motivation såsom glädje, samhörighet och resultat. Eleverna menade 

att glädjen för idrott höjde motivationen och en stor bidragande faktor till att de deltog på 

lektionen. Även att känna tillhörighet och ha inflytande över lektionen påverkade 

motivationen positivt. I Blomdahl och Elofssons undersökning (2006) utfrågades ungdomar 

till varför de tränade eller vad som skulle få dem att börja träna. Flickorna svarade att hålla sig 

i form, gå ner i vikt och öka sin energinivå medan pojkarna uppgav att bli stark och hålla sig i 

form (Tergerson & King, 2002). Enligt Apitzsch (2007) undersökning visade resultaten att 

anledningen till att ungdomar slutar med fysisk aktivitet beror på tidsbrist eller att intresset 

dalat. Orsakerna kunde delas in i fyra olika grupper: aktiviteten blev enformig, andra 

aktiviteter har varit roligare, utöva aktiviteten ensam har inte varit roligt samt man har inte 

känt sig tillräckligt bra i förhållande till andra. Andra orsaker visade sig vara prioritet, att 
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individer valt bort fysisk aktivitet till förmån för någon annan aktivitet samt sociala skäl 

såsom att kamraterna i laget slutat eller självdisciplinen på att träna själv minskade. Även 

ökade krav på idrotten (fler träningar och tävlingar) är tidskrävande och kan upplevas som 

jobbigt, konkurrensen ökar och träningarna blir hårdare. Det största hindret för att inte påbörja 

fysisk aktivitet ligger främst hos individen själv. Under tonåren tillkommer hindrande faktorer 

i form av hur individer uppfattas av andra och presterar i jämförelse med andra. Psykologiska 

faktorer är ett hinder för att inte påbörja fysisk aktivitet. Flickor beskriver hur jobbigt det är 

när andra tittar på dem när de tränar och känner rädsla för att andra skall tänka att de är för 

stora eller för smala. Andra faktorer som spelar in på om ungdomar är fysisk aktiva eller inte 

är avstånd, dåligt utbud och ekonomi. Är avståndet för långt till den fysiska aktiviteten 

minskar motivationen då det känns besvärande att ta sig dit. Istället prioriteras annat såsom 

läxor och speciellt roligare aktiviteter som att umgås med vänner eller spela tv- och datorspel. 

Det krävs hög motivation från individen att prioritera den fysiska aktiviteten om 

träningstillfällena ligger på dåliga tider som individen måste anpassa sig till.  Andra menar att 

det kan upplevas som pinsamt att vara nybörjare senare i livet, ibland är det för sent för att 

påbörja en aktivitet då andra börjat vid barnsben.  

Enligt WHO (World Health Organization) (2011) är 53% av hela Sveriges befolkning 

överviktig och 19 % lider av fetma. Matvanorna i Sverige har blivit bättre men konsumtionen 

av pizza, paj och piroger har ökat och svensken äter lika mycket socker som tidigare, visar 

Riksmaten 2010-2011. Hela 15% av energiintaget kommer från godis, läsk, bakverk och 

snacks (www.slv.se). Ungdomar har idag ett lägre intag än vad som rekommenderas med fem 

frukter per dag och rör på sig betydligt mindre än de rekommenderade 60 minuterna per dag 

(Baranowski et al., 2011). WHO rekommenderar precis som livsmedelsverket (www.slv.se) 

att individen ska minska intaget på socker och salt och samtidigt öka intaget av frukt, 
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grönsaker, baljväxter, nötter samt fullkorn för att vara hälsosam. Individen rekommenderas 

också att uppnå energibalans och en hälsosam vikt (www.who.int). Livsmedelsverket menar 

även att valet av fett, ökat intag av fisk och skaldjur samt minskat alkoholintag minskar risken 

för hjärt- och kärlsjukdom. Både WHO och Livsmedelsverket anser att det inte bara krävs stor 

insats från individen för att förändra matvanorna utan även samhället (www.who.int & 

www.slv.se).  

FYSS (2008) definierar fysisk aktivitet som ”Generellt alla former av rörelse som ger 

ökad energiomsättning. Detta innebär all typ av muskelaktivitet som exempelvis promenader, 

hushålls och trädgårdsarbete, fysisk belastning i arbetet, friluftsliv, motion och träning.” och 

”Med hälsofrämjande fysisk aktivitet menas all fysisk aktivitet som förbättrar hälsan och den 

fysiska kapaciteten utan att utgöra en risk för skada.”. För att ytterligare förtydliga begreppet 

fysisk aktivitet bör det tilläggas att betydelsen av fysisk aktivitet skiljer sig från begreppen 

motion och träning. Motion innebär ”en planerad fysisk aktivitet med viss avsikt, som att ge 

ökat välbefinnande, ge framtida bättre hälsa eller motsvarande, och innebär oftast ombyte till 

träningskläder.” och träning definieras som ”en klar målsättning att öka prestationsförmågan i 

olika former av fysisk aktivitet, företrädesvis inom idrotten.” (ibid). I denna studie kommer 

begreppet fysisk aktivitet användas för att inkludera alla typer av aktiviteter som skapar 

kroppsrörelse och som ökar kroppens energiförbrukning. Enligt Statens folkhälsoinstitut är de 

nordiska rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och ungdomar minst 60 minuter 

per dag, av måttlig till hög intensitet. Vuxna över 18 år rekommenderas vara fysiskt aktiva 

minst 150 minuter i veckan, motsvarande minst måttlig intensitet och minst 75 minuter vid 

hög intensitet. Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås om man ökar intensiteten eller mängden 

per vecka (www.fhi.se). Individen rekommenderas också att uppnå energibalans och en 

hälsosam vikt (www.who.int). Forskning visar att trots kunskap om hälsorisker med en 
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inaktiv livsstil väljer människor bort fysisk aktivitet på grund av brist på motivation (Gao, 

2008). Vealey (2005) definierar motivation som ”en komplex uppsättning av inre och yttre 

styrkor som framkallar en strävan om att uppföra sig på ett visst sätt” är Vealeys (s. 24). En 

grundläggande förståelse för motivationen börjar genom att skilja mellan inre och yttre 

motivation. För att vara motiverad att göra något, måste man känna sig någorlunda säker att 

man kommer att kunna utföra den speciella uppgiften. (Deci & Ryan, 2002).  

Self-Determination Theory (SDT) är en teori som förklarar människors motivation 

och är indelat i amotivation, yttre motivation och inre motivation som mäts på ett kontinuum 

(se figur 1) (Deci & Ryan, 2000). Amotivation innebär brist eller saknad av motivation. Yttre 

motivation har i teorin delats in i fyra delar, yttre, introjicerad, identifierad samt integrerad 

reglering. Yttre motivation innebär att motivationen styrs av externa faktorer såsom att 

undvika hot och utföra uppgiften för att få materiell belöning. Vidare betyder introjicerad att 

motivationen styrs genom känslan av skuld och skam. Den tredje delen, identifierad, innebär 

att individen erkänner och godtar det underliggande värdet av beteendet. Integrerad är den 

mest självbestämmande delen av yttre motivation men styrs fortfarande av externa skäl till 

utförande än på grund av inre glädje för uppgiften. Inre motivation innebär att motivationen är 

naturlig och kommer inifrån. Individen är nyfiken och intresserad av uppgiften och styrs av 

inre glädje. Figuren nedan visar tyda att ju längre till höger individen befinner sig gällande 

motivation desto mer inre glädje och intresse har individen för uppgiften. Individer bör alltid 

sträva efter inre motivation (ibid). 
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Figur1: Kontinuum över grader av motivation (Josefsson & Lindwall, 2010).  

 

Som tidigare nämnts delar SDT in de yttre regleringarna i fyra delar (yttre, 

introjicerad, identifierad samt integrerad reglering) och dessa delas in i två kategorier av 

motivation; autonom och kontrollerad. Autonom är den mest självbestämmande kategorin och 

till den hör identifierad och integrerad reglering (Deci & Ryan, 2000). Till den andra 

kontrollerade kategorin tillhör då yttre och introjicerad reglering och beteendet sker på grund 

av dåligt samvete, skuld eller av påtryckningar från vänner (Deci & Ryan, 1985b, ref. i Deci 

& Ryan, 2000). Integrerad reglering är den del som är mest kontrollerad utav de fyra yttre 

regleringarna. Som nämnts tidigare är amotivation den delen som innebär total avsaknad av 

motivation, individen ser inga fördelar med beteendet (Deci & Ryan, 2000). Deci och Ryan 

(1985) menar att det finns tre olika nivåer av motivation; amotivation, yttre samt inre 

motivation. Motivation består av flera dimensioner/stadier som kan sträcka sig på ett 

kontinuum från inre motivation till amotivation (se figur 1).  Individers intresse för till 

exempel fysisk aktivitet kan skifta från ovilja att intressera sig (amotivation), till inaktivt 

deltagande under tyst protest (yttre motivation), till aktivt och upplevt självständigt 

engagemang (inre motivation).  Beroende på individens beteende och bedömningar utgör 



STUDIE OM SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE.                 
SKILLNADEN PÅ KILLAR OCH TJEJERS MOTIVATION TILL FYSISK AKTIVITET 

OCH HÄLSOSAMMA MATVANOR SAMTDERAS SJÄLVKÄNSLA GENOM 
EXPONERING OCH UPPLADDNING AV BILDER 14 
 
vilket stadie individen befinner sig i. Det motivationsstadie som individen befinner sig i har 

en inverkan på beteendet. Beroende på hur självbestämmande regleringen är ökar skapandet 

av ett långsiktigt bevarande av beteendet. För att förstå motivation krävs att medfödda 

psykologiska behov av kompetens, autonomi och samhörighet framhålls. Kompetens innebär 

att individen från födelsen efterstävar viljan att påverka miljön omkring sig för att uppnå 

önskat resultat. Autonom innebär att individen från födelsen själv väljer vad den vill utföra 

och att det finns valmöjligheter. Samhörighet innebär att från födelsen bryr sig om sig själv, 

andra och att sträva efter social närhet till andra människor (Deci & Ryan, 2002).  

Tidigare forskning menar att motivation är en viktig faktor för att upprätthålla fysisk aktivitet. 

Därför har forskning om motions motivation utifrån självbestämmandeteorin (SDT) ökat 

betydligt de senaste åren. Forskningsresultat visar att det finns ett samband mellan 

självbestämmande reglering och ett fysiskt aktivt beteende (Teixeira et al., 2012). Studien har 

mätt orsakssamband med fysisk aktivitet, autonomi, mål och orsaker till fysisk aktivitet samt 

självreglering och motivation till fysisk aktivitet. Det har även studerat SDT-baserade 

interventioner för att öka träningsbeteenden. Resultatet av studien visar konsekvent stöd för 

en positiv relation mellan flera självständiga former av motivation och motion (ibid.). 

COMPASS (Community-based study of physical activity, life style and self-

esteem in Swedish school children) är en studie som gjordes i sydvästra Storstockholm år 

2000, där 4188 ungdomar deltog. Resultaten av studien visade att låg självkänsla är kopplad 

till ohälsosamma levnadsvanor och övervikt eller fetma. I rapporten föreslås ett antal insatser 

från individ- till samhällsnivå som skulle kunna förbättra ungdomars levnadsvanor och 

minska problemet med deras ökande kroppsvikt. Resultaten visade starka samband mellan 

sociala faktorer, dåliga matvanor och stillasittande framför tv:n eller videon. Det visades 
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också finnas tydliga samband mellan dåliga matvanor, stillasittande och övervikt eller fetma 

(http://www.folkhalsomyndigheten.se). 

 

Social jämförelse 

Att jämföra sig med andra är en egenskap som ligger djupt inbäddad i individers 

mentalitet och är ett naturligt fenomen (Haferkamp & Krämer, 2011). De vanligaste 

anledningarna till att individer jämför sig med andra är antingen för att utvärdera sig själva, 

för att få ökad självkänsla (genom att jämföra sig med de som har det sämre än dem själva) 

eller för att ha något att sträva efter att efterlikna (genom att jämföra sig med de som har det 

bättre än dem själva och ha dem som inspiration) (Knobloch-Westerwick och Romero, 2011). 

Social jämförelse innebär att individen jämför sig själv med andra människor, när det inte 

finns något objektivt instrument, för att få en korrekt utvärdering av sina egna åsikter och 

färdigheter. Människor har en strävan efter att utvärdera sina färdigheter och åsikter och finns 

det inga objektiva medel tillgängliga, jämför individen sina färdigheter och åsikter med 

andras. Även om dessa är två olika saker så agerar de tillsammans på så sätt att de påverkar 

beteende. En persons kognition (dennes tankar, tro och åsikter) gällande den situationen den 

existerar i samt dennes bedömningar om vad den är kapabel till (utvärdering av färdigheter), 

kommer tillsammans ha inverkan på personens beteende (Festinger, 1954). För att kunna 

utvärdera om åsikten eller färdigheten i fråga är korrekt eller inte, så görs det bäst om dessa 

jämförs med andra människors åsikter och färdigheter, och inte med den fysiska 

omgivningen. Detta för att få en så noggrann och subjektiv bedömning som möjligt. 

Det är viktigt att social jämförelse sker med en person som inte är för avvikande från 

en själv. Om en person väljer att jämföra sig med någon vars färdigheter är för avvikande från 

den egna, så blir inte utvärderingen av färdigheten noggrann. Samma gäller vid jämförelser av 
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åsikter. Sker jämförelsen med en person som har helt skilda åsikter än en själv, så blir 

utvärderingen felaktig (Festinger, 1954).  Det är främst två typer av social jämförelse som 

teorin förespråkar; uppåtriktad jämförelse (upward comparison) och nedåtriktad jämförelse 

(downward comparison). I uppåtriktad jämförelse jämför sig individen med någon som de 

upplever har det bättre än sig själv. En sådan social jämförelse kan bidra till två olika utfall; 

om individen i jämförelsen ser att målet är uppnåbart och realistiskt så kommer 

självförstärkning och inspiration bli resultatet. Skulle målet istället vara orealistiskt och 

ouppnåbart så skulle det istället resultera i att individen känner sig sänkt (Knobloch-

Westerwick & Romero, 2011).  I nedåtriktad social jämförelse jämför individer sig med de 

som den anser är mindre lyckligt lottade än sig själv, med avsikt att förbättra sitt humör och 

sin självkänsla (Festinger, 1954). Att jämföra sig själva med andra, även om det är avsiktligen 

eller inte, är ett genomgripande socialt fenomen. Uppfattningen om den relativa positionen 

kan influera många utfall såsom individens självbild, ambitionsnivå, och känslor av 

välbefinnande (Suls, Martin & Wheeler, 2002).  

När det kommer till social jämförelse och dess aktivitet online så är en av de bästa 

källorna för detta online-profiler (Haferkamp & Krämer, 2011). En online-profil är en 

personlig sida där användaren kan skriva in personlig information såsom vad den tycker om 

samt vad den jobbar med, och lägga upp en bild föreställandes en själv, allt för att andra ska 

få en inblick i dennes liv. Eftersom dessa sidor ger personer en så detaljerad inblick i andra 

människor liv så är det näst intill oundvikligt att inte jämföra sig med dem (ibid.). Haferkamp 

och Krämer (2011) valde att undersöka just till vilken utsträckning personer ägnar sig åt 

social jämförelse när de tittar på andras online-profiler. De inledde med en kvalitativ studie 

för att få en inblick i vilken innebörd de olika elementen i profilen har i jämförelseprocessen. 

Av de sex män och sex kvinnor som intervjuades så var de bara två av männen som kunde 
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bekräfta att de faktiskt jämförde sig med andra genom online-profiler, de andra deltagarna 

förnekade det. På den andra frågan gällande vilka aspekter som fokuserades på i jämförelsen 

sa de två deltagarna att CV (Curriculum Vitae) var väldigt viktig. De sa att de ville se hur 

deras karriärer kunde utvärderas och de gjorde detta genom att jämföra sina CV med andras. 

Eftersom de andra deltagarna påstod att de inte ägnade sig åt social jämförelse kunde de 

omöjligen svara på den frågan. Därför fick de svara på vad de fokuserade på när de tittade på 

andras profiler. Männen lade mycket fokus på CV medan kvinnorna mer prioriterade 

profilbilder (Haferkamp & Krämer, 2011).  Utifrån detta är det svårt att påpeka att de flesta 

ägnar sig åt social jämförelse när de är inne på online-profiler eftersom det bara är två 

personer utav tolv som har bekräftat detta. Detta är antingen för att online profiler inte är en 

bra källa för social jämförelse eller för att de övriga deltagarna inte ville erkänna att de gjorde 

det. I och med detta är det värt att ifrågasätta om den kvalitativa metoden som tillför brist på 

anonymitet är en passande metod för detta forskningsområde.  

The Association of Teachers and Leactures meddelar att genom dagens skönhetsideal 

har både pojkar och flickor sämre självförtroende rörande sin kropp. Alla barn bör delta i 

lektioner om självkänsla, det rekommenderades av All Party Parlimentary Group on Body 

Image år 2012 (abkontakt.wordpress.com). Media idag (TV och tidningar) består av bilder av 

attraktiva, smala och vältränade människor och inte allt för sällan uppvisas dessa bilder 

tillsammans med en text som förklarar hur läsaren kan uppnå samma kroppsform som den 

som uppvisas. Dessa texter är inte endast instruktiva, utan uppmanar till visst beteende; “Du 

kan gå ner i vikt och komma i form, följ bara dessa enkla steg!”, för att motivera individen till 

att börja träna eller starta en diet för att kunna uppnå idealet (Harrison, Taylor & Marske, 

2006).  En undersökning som gjorts i Storbritannien visar resultatet att lärare upplever att 

78% av flickorna och 51% av pojkarna har alldeles för låg självkänsla. Undersökningen 



STUDIE OM SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE.                 
SKILLNADEN PÅ KILLAR OCH TJEJERS MOTIVATION TILL FYSISK AKTIVITET 

OCH HÄLSOSAMMA MATVANOR SAMTDERAS SJÄLVKÄNSLA GENOM 
EXPONERING OCH UPPLADDNING AV BILDER 18 
 
gjordes på 693 barn över hela landet och personalen upplevde att mer än hälften av flickorna 

sannolikt skulle vara benägna att gå på en diet och att över 30% av pojkarna var benägna att 

påbörja överdriven träning (abkontrakt.wordpress.com). På senare år har medier såsom 

tidningar och TV minskat i användning hos ungdomar, och mer interaktiva medier ökar i 

popularitet. Den mest använda är internet, speciellt användandet av sociala medier (Bell & 

Dittmar, 2011). De sociala medierna har blivit en ny källa för social jämförelse för ungdomar 

men det finns ännu inte någon forskning som undersöker vilken påverkan självkänsla har på 

ungdomarna. 

All Party Parliamentary Group (APPG) on Body Image har som uppgift att öka 

medvetenheten om några av de frågor som finns kring kroppsuppfattning. De vill undersöka 

möjliga orsaker till negativ kroppsuppfattning, belysa områden för bästa praxis samt visa upp 

ny forskning kring kroppsuppfattning. Målet är att öka medvetenheten om kroppsuppfattning, 

ätstörningar, kost och hälsofrågor inom reklambranschen, hälsa och motionssektorn, media, 

ungdomsorganisationer och regeringen. APPG måste innehålla medlemmar från minst tre av 

de största partierna i underhuset (House of Commons) (http://www.ymca.co.uk/). En stor 

sammarbetspartner är Central YMCA, som är Storbritanniens ledande hälso- och fitness samt 

utbildningsvälgörenhet och bidrar till att göra andra lyckligare, friskare och mer aktiva. Som 

grundare 1844 har de i nästan 170 år hjälpt människor att leva hälsosamt och är världens 

största YMCA, en union som blivit världens största välgörenhet för barn och ungdomar. 

Målet är att skapa, tillhandahålla och främja möjligheterna för människor att utvecklas i 

kropp, själ och ande. YMCA stödjer dem som är i störst behov och är specialiserade på att 

designa och leverera innovativa och inspirerande program som engagerar unga människor. De 

strävar efter att ge unga människor verktygen för att bygga en ljusare framtid och för att skapa 

mer uppfyllda liv, prioritera ungdomar och fokusera på hälsa och utveckling av unga 
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människor och kommande generationer. Detta genom att öka medvetenheten av viktiga frågor 

som påverkar hälsa och välbefinnande, främja positiva lösningar och arbeta i partnerskap för 

att påverka förändringar (ibid).  

Sammantaget ger den redovisade forskningen kring sociala medier och social 

jämförelse en tydlig överblick och skapade intresse för aktuell studie. Eftersom media 

påvisats påverka människors självkänsla och motivation till både fysisk aktivitet och 

hälsosamma matvanor och då användandet av sociala medier ökar frekvent är intresset för att 

studera dessa i kombination av intresse. Begreppet självkänsla definieras ”Upplevelsen av 

självförtroende och självsäkerhet eller brister i detta avseende. Man har god eller dålig 

självkänsla, accepterar vissa sidor hos sig själv men inte andra osv.” (Egedius, 1995) och 

enligt Rosenberg (1989) innebär självkänsla en negativ eller positiv attityd man har mot sig 

själv.  De sociala medierna har blivit en helt ny källa för social jämförelse för ungdomar men 

det finns ännu inte någon forskning som undersöker vilken korrelation detta har på 

ungdomars självkänsla och motivation till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor.  

Utifrån ovanstående kommer föreliggande uppsats undersöka om det finns ett 

samband mellan sociala medier och motivationen hos gymnasieelever till fysisk aktivitet, 

hälsosamma matvanor och självkänsla. Det kommer även undersökas om det finns samband 

mellan motivation till hälsosamma matvanor och faktiska hälsosamma matvanor samt om det 

finns samband mellan motivation till fysisk aktivitet. Det kommer även undersökas om det 

finns skillnader mellan de grupper som lägger upp (Grupp 1) samt exponeras för (Grupp 2) 

(av engelskans exposed to) bilder på bl.a träning/hälsa och mat på sociala medier och de som 

inte gör det.  
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Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie kommer att analysera om det som läggs upp samt visas på sociala 

medier har ett samband med ungdomars motivation till att ägna sig åt fysisk aktivitet och ta 

till mer hälsosamma matvanor. Det kommer även undersökas om det finns ett samband 

mellan innehållet på sociala medier och ungdomars självkänsla samt hur ofta de ägnar sig åt 

social jämförelse. Huvudfrågan lyder därmed:  

 

Finns det ett samband mellan det ungdomar laddar upp samt exponeras för på sociala medier 

och deras motivation till fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor, samt deras självkänsla?  

 

Mer specifikt kommer följande frågeställningar att studeras: 

- Finns det ett samband mellan motivation till fysisk aktivitet och faktiskt fysisk 

aktivitet? 

- Finns det ett samband mellan motivation till hälsosamma matvanor och faktiska 

hälsosamma matvanor?  

- Finns det en skillnad i självkänsla mellan de som lägger upp bilder föreställandes 

träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det? 

- Finns det en skillnad i frekvens av social jämförelse mellan de som lägger upp bilder 

föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det?  

- Finns det en skillnad i självkänsla mellan de som exponeras av bilder föreställandes 

träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det  

- Finns det en skillnad i hur ofta de som exponeras av bilder föreställandes 

träning/hälsa på sociala medier ägnar sig åt social jämförelse med de som inte gör 

det? 
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- Finns det en skillnad i motivation till fysisk aktivitet mellan de som själva lägger upp 

bilder föreställandes träning/hälsa och de som inte gör det?   

- Finns det en skillnad i motivation till fysisk aktivitet mellan de som ser andras bilder 

på träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det? 

- Finns det en skillnad i motivation till hälsosamma matvanor mellan de som själva 

lägger upp bilder föreställandes mat samt ser andras bilder på mat på sociala medier 

och de som inte gör det? 

 

Det kommer även undersökas om det finns några könsskillnader mellan de som exponeras 

samt lägger upp bilder föreställandes mat och träning/hälsa och de som inte gör det, på 

variablerna motivation till fysisk aktivitet, självkänsla och social jämförelse.  

 

Metod 

Urval 

Den målgrupp som undersökningen riktar in sig mot är ungdomar, med fokus på 

gymnasieelever då det är 96% av personer i åldrarna 16-25 som är mest aktiva på sociala 

nätverk (Findahl, 2012). Samtliga deltagare (n=113) i denna undersökning var elever på tre 

olika gymnasieskolor i sydvästra Sverige, varav män (n=52) och kvinnor (n=61). Således är 

ungdomarna i denna studie 16 till 19 år gamla (M=17; SD=0,8). Det riktades inte in på någon 

särskild inriktning eftersom urvalet skedde slumpmässigt, vilket resulterade i att elevernas 

studieval varierade ifrån samhällsvetenskapliga program till fordon- och maskin programmet.  

Tillgänglighetsurval användes då författarna använde de enheter som är lättast att komma i 

kontakt med. Klasserna varierade i årskurs, ifrån årskurs ett till och med tre.  

 



STUDIE OM SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE.                 
SKILLNADEN PÅ KILLAR OCH TJEJERS MOTIVATION TILL FYSISK AKTIVITET 

OCH HÄLSOSAMMA MATVANOR SAMTDERAS SJÄLVKÄNSLA GENOM 
EXPONERING OCH UPPLADDNING AV BILDER 22 
 
Material  

För att besvara studiens syfte skapades en enkät, med totalt 76 

frågor/påståenden, bestående av följande instrument;  

The Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire 2 (BREQ-2). 

Formuläret utvecklades ursprungligen av Mullan, Markland och Ingledew (1997). Original 

formuläret (BREQ) utvecklades för att mäta yttre, introjicerad, identifierad och inre former av 

reglering för träningsbeteenden, baserade på Deci och Ryans (1985) kontinuum gällande inre 

och yttre motivation (self determination theory, t.ex. Det är viktigt för mig att 

motionera/träna regenbundet & Jag motionerar/tränar för att jag tycker det är kul). I 

Marklands och Tobins (2004) uppdaterade version, BREQ-2, infördes även amotivation som 

en regleringsform, eftersom de kände att amotivation också var värt att undersöka (t.ex. Jag 

tycker att motion/träning är bortkastad tid). Formuläret består av 19 påståenden med 

svarsalternativ på enligt en fem gradig likertskala ifrån 0-4, där noll är Stämmer inte alls och 

fyra är Stämmer helt. Ett reliabilitets test gjordes för att mäta den interna konsistensen på 

frågorna gällande de olika motivations regleringarna (amotivation t.ex jag ser ingen 

anledning till att träna/motionera, yttre t.ex Jag tränar för att andra säger att jag borde, 

introjicerad t.ex Jag får dåligt samvete om jag inte motionerar/tränar, identifierad t.ex Jag 

värdesätter fördelarna med motionen/träningen , samt inre t.ex Jag motionerar/tränar för att 

jag tycker det är kul ). Cronbach’s alfa för de olika regleringarna var som följer: 

Amotivation=0,84, yttre reglering=0,78, introjicerad reglering=0,87, identifierad 

reglering=0,87 och inre motivation=0,56. Samtliga frågor inkluderades i analysen.  

Self-Esteem Scale. Formuläret utvecklades av Rosenberg (1965) och består av 

10 frågor som mäter situationsanpassad självkänsla (state self-esteem). Individen ska 

reflektera över hur deras självkänsla är i dagsläget (t.ex. Jag har en positiv inställning till mig 



STUDIE OM SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE.                 
SKILLNADEN PÅ KILLAR OCH TJEJERS MOTIVATION TILL FYSISK AKTIVITET 

OCH HÄLSOSAMMA MATVANOR SAMTDERAS SJÄLVKÄNSLA GENOM 
EXPONERING OCH UPPLADDNING AV BILDER 23 
 
själv) med hjälp av en fyrgradig Likert skala (1=Stämmer mycket dåligt, 2=Stämmer inte, 

3=Stämmer och 4=Stämmer mycket bra). Ett reliabilitets test visade Cronbachs alfa = 0,87. 

Regulation of Eating Behavior Scale. För att få en så bra och korretkt enkät, 

som på bästa sätt skulle få svar på de aktuella frågorna, så valdes det att kombinera två olika 

formulär. Formuläret mäter individens motivation till att äta hälsosamt genom att be denne 

svara på frågan ”Varför äter Du hälsosamt?” med hjälp av diverse påståenden. 

Motivationskalan som används är Deci och Ryans (1985) kontinuum (self determination 

theory) som består av fem olika typer av regleringar, inre motivation (”Jag tycker om att hitta 

nya sätt att tillaga hälsosamma måltider”, Cronbachs alfa=0,91), integrerad reglering (”Att 

äta hälsosamt är en grunddläggande det av mitt liv”, Cronbachs alfa=0,91), identifierad 

reglering (”Jag tror att det är ett bra sätt för mig att må generellt bättre”, Cronbachs 

alfa=0,91), introjicerad reglering (”Jag skulle skämmas över mig själv om jag inte åt 

hälsosamt”, Cronbachs alfa=0,70), yttre reglering (”Personer i min omvigning tjatar på mig 

att göra det”, Cronbachs alfa=0,84) och amotivation (”Jag tycker att det finns viktigare saker 

att göra än att äta hälsosamt”, Cronbachs alfa=0,75). Individen ska svara på 31 påståenden 

med hjälp av en sjugradig skala (1=Instämmer inte alls t.o.m 7=Instämmer helt och hållet 

(Kato, Iwanaga, Roth, Hamasaki & Greimel, 2013; Pelletier, Dion, Slovinec-D’Angel & 

Reid, 2004). 

Då det inte finns en svensk version av detta formulär fick författarna med 

utomstående hjälp översätta frågorna för att minska riskten för missförstånd hos deltagarna. 

De fyra vederbörande översatte först alla frågor på eget hand utifrån egna kunskaper och 

referenser och samlades sedan för att gå igenom allas förslag för att sedan komma överens om 

vilken version som stämde bäst överens med den engelska. Detta gjordes fråga för fråga.  
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Scale for Social Comparison Orientation. Formuläret utveckaldes av Buunk 

och Gibbons (2006) och mäter hur ofta individen ägnar sig åt social jämförelse med andra. 

Individen får svara på 10 påståenden såsom ”Om jag vill veta hur väl jag utfört något jämför 

jag det jag gjort med hur andra har gjort” med hjälp av en femgradig skala (1=håller inte alls 

med, 2=håller inte med, 3=varken eller, 4=håller med och 5=håller med till fullo). Ett 

reliabilitets test visar att det kompletta formuläret innehållandes alla frågor inte är reliabelt 

(Cronbachs alfa = 0,52). Då fråga fyra tas bort så ökar reliabiliteten (Cronbachs alfa = 0,76). I 

denna undersökning användes det fullständiga formuläret. Författarna översatte på egenhand 

enkäten från engelska till svenska då det inte fanns en svensk version.  

Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire. Formuläret utvecklades av Godin 

och Shephard (1985) och är till för att individer ska kunna rapportera hur ofta de ägnar sig åt 

lätt, måttlig samt ansträngande fysisk aktivitet på sin fritid. Individen ska endast svara på hur 

många gånger under en sjudagarsperiod de ägnar sig åt både lätt, måttlig samt ansträngande 

aktiviteter, som varar mer än 15 minuter. Exempel ges på varje kategori (Godin, 2011).     

Frågorna gällande Hälsosamma matvanor hämtades från Livsmedelsverkets 

rapport (2004). De är avsedda att mäta hur hälsosam individens kost är idag, och syftar till att 

spegla individens hälsosamma matvanor över lag. Formuläret består av två frågor där 

individen endast ska fylla i hur ofta den äter rotfrukter och grönsaker samt hur ofta den äter 

frukt och bär utifrån de angivna alternativen. Dessa frågor anses räcka för att bestämma hur 

hälsosam individens kost är enligt Livsmedelsverket.  

De frågor som gällde sociala medier utformade författarna själva genom 

intresset för ämnet och för att det ännu inte utvecklats valida och reliabla instrument. 
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Tillvägagångssätt 

Efter översättning av de två översatta enkäterna (Regulation of Eating Behavior 

Scale och Regulation of Eating Behavior Scale) genomfördes ett pilottest på slumpmässigt 

utvalda högskolestudenter. Detta för att skapa en förståelse om översättningen motsvarade 

våra förväntningar. Enkäterna sammanställdes då pilotstudien gav bra resultat. 

För att kunna boka in tillfällen till att dela ut enkäter mailades rektorerna på varje skola, som 

ombads att skicka vidare informationen till lärarna som i sin tur skulle kontakta oss ifall 

intresse fanns. Då det var dåligt med respons beslöts det istället att kontakta lärarna direkt. 

Författarna tog kontakt med sina före detta lärare på gymnasieskolorna och fick snabbt svar. 

Redan efter några dagar var datum och tid inbokade. Datainsamligen skedde över två dagar 

och då vissa tider sammanföll fick författarna dela upp sig mellan de olika lektionerna och 

fick således informera eleverna på egen hand. Eleverna fyllde i frågeformuläret i början av 

lektionen efter att både läraren och författarna presenterat vad undersökningen handlar om. 

Lektionerna var endera schemalagda direkt på morgonen eller efter lunch. Det är värt att 

nämna att det syntes en tydlig skillnad i fokus på de olika klasserna. Vissa klasser satt tysta 

och fokuserade på enkäten i 15 minuter medan andra hade svårt att koncentrera sig och 

engagerade sig inte i enkäten utan pratade om annat. Att besvara enkäten tog ca 15 minuter. 

Det gavs ingen kompensation för deltagandet. Vi besökte sammanlagt sju klasser på de olika 

skolorna. Det var blandat med både kvinnor och män, bortsett från två klasser på en av 

skolorna som endast bestod av män. I studien deltog det sammanlagt 117 elever, varav fem 

stycken har utelämnats i den slutgiltiga undersökningen då de inte samtyckte till att delta. 

Med bortfallet inräknat så deltog det sammanlagt 113 elever, varav 61 kvinnor och 52 män. 

Deltagarna fick information om de etiska reglerna för forskning. På enkätens 

försättsblad redovisas att studien är konfidentiell och att deltagandet är frivillig (se bilaga 1).  
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Etiskt förhållningssätt 

Författarna har följt de fyra allmäna huvudkrav som ställs på forskning. De fyra innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidetialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet). Vid presentationen av uppgiften blev deltagarna väl informerade om vad 

det är som undersöks, hur undersökningen ser ut, vad deras roll i undersökningen är samt att 

medverkan är frivillig. Utöver den muntliga presentationen av informationen så fick 

deltagarna läsa den ytterligare och mer ingående på enkätens försättsblad (se bilaga 1). Dessa 

är några av informationskraven som ställs (Vetenskapsrådet). Dessutom blev deltagarna 

försäkrade om att all data som samlades in endast skulle användas i forskningssyfte, vilket 

innefattas i nyttjandekravet. Då detta är en studie där deltagarna har en aktiv insats så måste 

deltagarna först ge deras samtycke till att vara med i undersökningen samt så får de själva 

bestämma hur länge de väljer att delta. De ska kunna avbryta sin medverkan utan att ge någon 

förklaring. När det kommer till deltagarnas samtycke måste man ta hänsyn till deras ålder. I 

fallen där deltagarna är under 18 år så måste man även ha förälderns/vårdnadshavarens 

samtycke. Enligt vetenskapsrådet räcker det dock med deltagarens egna samtycke om 

deltagaren är över 15 år gamla. Pga tidsbegränsning och då det inte behandlas några känsliga 

ämnen i undersökningen så valde författarna att inte be om föräldrars samtycke på deltagarna 

som var under 18 år. Konfidentialitets kravet är att alla uppgifter och all data gällande 

deltagarna ska förvaras på så sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. I denna 

undersökning ombads inte deltagarna att lämna någon personlig information.  

 Författarna var tydliga med att deltagarna och övriga inblandade, i detta fallet 

deras lärare, fick ta del av studiens resultat när de var sammanställda.  
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Dataanalys 

Bearbetningen av data skedde med hjälp av statistik programmet SPSS. De 

inleddes med att göra reliabilitets test på de olika frågorna i formuläret (Cronbachs alfa), för 

att mäta internkonsistens. Efteråt undersöktes det om det fanns samband mellan variablerna 

självkänsla och inre motivation, motivation till motion och faktiskt motion samt motivation 

till hälsosamma matvanor och faktiska hälsosamma matvanor med hjälp av Pearsons r. 

Slutligen gjordes det envägs variansanalyser (ANOVA) för att undersöka om det fanns 

skillnader mellan olika grupper (se frågeställning).  

Genomförd studie är avgränsad och har fokus på en specifik grupp av användare 

- gymnasieelever. Anledningen till detta urval ligger i att unga personer är den grupp av 

individer som är mest aktiva i att besöka sociala nätverk, använda internet i mobiltelefonen 

och i att publicera bilder på internet, vilket fortsätter upp i 30-årsåldern (Findahl 2011:45; 

2012:17). Unga personer är även den grupp av individer som är påtagligt mest aktiva i 

sökandet efter den egna identiteten, vilket gör det extra relevant att utföra vår studie på denna 

grupp av användare (Forsnäs 1989:11).  

 

 Resultat 

Nedan presenteras resultaten av de analyser som gjorts för att få svar på de aktuella 

frågeställningarna. Resultaten gällande undersökningen på samband mellan olika variabler 

kommer presenteras med hjälp av en korrelationsmatris som kommer visa om det finns 

signifikanta samband mellan variablerna. Resultaten i envängs variansanalysen kommer 

redovisas i en ANOVA-tabell, där man tydligt kommer se om det finns skillnader mellan 

olika variabler. Dessutom kommer medelvärde och standardavvikelse redovisas, samt 

frihetsgraderna, F-värdet och det signifikant p-värdena, på varje variabel.  
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SocialJämförelse 113 1,00 4,33 2,8864 ,65019 
Självkänsla 113 1,30 3,40 2,6310 ,28001 
HälsosammaMatvanor 113 1,55 6,16 3,7796 ,82129 
MotivationTräning 113 ,16 4,21 1,6721 ,59188 
Intrinsic 113 1,00 7,00 4,3009 1,64472 
Intergrated 113 1,00 7,00 3,8336 1,63683 
Identified 113 1,40 7,00 5,3575 1,43364 
Introjected 113 1,00 7,00 3,5186 1,22172 
External 113 1,00 5,33 3,0560 1,20692 
Amotivation 113 1,00 6,80 2,7558 1,27720 
AmotivationBREQ 113 ,00 4,00 ,6327 ,88266 
ExternalBREQ 113 ,00 3,25 ,7124 ,75016 
IntrojectedBREQ 113 ,00 4,00 1,7168 1,21435 
IdentifiedBREQ 113 ,00 4,00 2,5133 1,10136 
IntrinsicBREQ 113 ,00 14,25 2,7965 1,60828 
KontMotTräning 113 ,00 3,63 1,2146 ,80078 
SjälvMotTräning 113 ,00 8,63 2,6549 1,22989 
SjälvMotMat 113 1,80 7,00 4,4973 1,38418 
KontMotMat 113 1,36 5,09 3,2663 ,91916 
Ålder 113 15,00 19,00 17,0354 ,80099 
Hur ofta äter du grönsaker & 
rotfrukter 

113 1,00 7,00 3,3186 1,62714 

Hur ofta äter du frukt & bär 113 1,00 7,00 3,7965 1,73802 
Valid N (listwise) 113     
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Tabell 1 
Tabellen visar samband mellan självbestämmande motivation till fysisk aktivitet och faktisk 
ansträngande fysisk aktivitet 
 
 Självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet 
Faktisk ansträngande fysisk 

aktivitet 
 

Självbestämmande motivation 
till fysisk aktivitet 

 

 
1 

 
,560** 

 
Faktisk ansträngande fysisk 

aktivitet 
 

 
,560** 

1 

**p<0,01 
 
 
Resultaten visar positivt samband mellan variablerna självbestämmande motivation till fysisk 

aktivitet (M=2,65 SD=1,22) och faktiskt ansträngande fysisk aktivitet (M=2,53 SD=2,02). 

 
 
 
Tabell 2 
Tabellen visar samband mellan självbestämmande motivation till fysisk aktivitet och faktisk 
måttlig fysisk aktivitet 
 
 Självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet 
Faktisk måttlig fysisk 

aktivitet 
 

Självbestämmande motivation 
till fysisk aktivitet 

 

 
1 

 
,070 

 
Faktisk måttlig fysisk aktivitet 

 
,070 

 
1 

 
Resultaten visade inget signifikant samband mellan variablerna självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet (M=2,65 SD=1,22) och faktiskt måttlig fysisk aktivitet (M=2,73 SD=2,40). 

Tabell 3 
Tabellen visar samband mellan självbestämmande motivation till fysisk aktivitet och faktisk lätt 
fysisk aktivitet 



STUDIE OM SOCIALA MEDIERS INFLYTANDE.                 
SKILLNADEN PÅ KILLAR OCH TJEJERS MOTIVATION TILL FYSISK AKTIVITET 

OCH HÄLSOSAMMA MATVANOR SAMTDERAS SJÄLVKÄNSLA GENOM 
EXPONERING OCH UPPLADDNING AV BILDER 30 
 
 
 Självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet 
Faktisk lätt fysisk aktivitet 

 
Självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet 
 

 
1 

 
,003 

 
Faktisk lätt fysisk aktivitet 

 
,003 

 
1 

 
Resultaten visade inget signifikant samband mellan variablerna självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet (M=2,65 SD=1,22) och faktiskt lätt fysisk aktivitet (M=2,43 SD=2,72). 

 
 
 
 
 
 
Tabell 4 
Tabellen visar samband mellan kontrollerande motivation till fysisk aktivitet och faktisk 
ansträngande fysisk aktivitet 
 
 Kontrollerande motivation 

till fysisk aktivitet 
Faktisk ansträngande fysisk 

aktivitet 
 

Kontrollerande motivation 
till fysisk aktivitet 

 

 
1 

 
,294** 

 
Faktisk ansträngande fysisk 

aktivitet 
 

 
,294** 

 
1 

**p<0,01  

Resultaten visade positivt signifikant samband mellan variablerna kontrollerande motivation 

till fysisk aktivitet (M=1,21 SD=0,80) och faktisk ansträngande fysisk aktivitet (M=2,53 

SD=2,03). 

Tabell 5 
Tabellen visar samband mellan kontrollerande motivation till fysisk aktivitet och faktisk måttlig 
fysisk aktivitet 
 
 Kontrollerande motivation Faktisk måttlig fysisk 
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till fysisk aktivitet aktivitet 
 

Kontrollerande motivation 
till fysisk aktivitet 

 

 
1 

 
-,094 

 
Faktisk måttlig fysisk aktivitet 

 

 
-,094 

 
1 

 
Resultaten visade icke signifikant negativt samband mellan variablerna kontrollerande 

motivation till fysisk aktivitet (M=1,21 SD=0,80) och faktiskt måttlig fysisk aktivitet 

(M=2,73 SD=2,40). 

 
 
 
 
Tabell 6 
Tabellen visar samband mellan kontrollerande motivation till fysisk aktivitet och faktisk lätt 
fysisk aktivitet 
 
 Kontrollerande motivation 

till fysisk aktivitet 
Faktisk lätt fysisk aktivitet 

 
Kontrollerande motivation 

till fysisk aktivitet 
 

 
1 

 
-,018 

 
Faktisk lätt fysisk aktivitet 

 
-,018 

 
1 

 
Resultaten visade icke signifikant negativt samband mellan variablerna kontrollerande 

motivation till fysisk aktivitet (M=1,21 SD=0,80) och faktisk lätt fysisk aktivitet (M=2,44 

SD=2,72). 

 

Tabell 7 
Tabellen visar samband mellan kontrollerande motivation till hälsosamma matvanor och hur 
ofta individen konsumerar rotfrukter och grönsaker   
 Kontrollerande motivation 

till hälsosamma matvanor 
Konsumtion av rotfrukter  

och grönsaker 
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Kontrollerande motivation 
till hälsosamma matvanor 

 

 
1 

 
-,036 

 
Konsumtion av rotfrukter 

 och grönsaker 

 
-,036 

 
1 

 
Resultaten visade inget signifikant samband mellan variablerna kontrollerande motivation till 

hälsosamma matvanor (M=3,27 SD=0,91) och konsumtionen av rotfrukter och grönsaker 

(M=3,32 SD=1,63). 

 
 
 
Tabell 8 
Tabellen visar samband mellan självbestämmande motivation till hälsosamma matvanor och 
hur ofta individen konsumerar rotfrukter och grönsaker   
 Självbestämmande motivation 

till hälsosamma matvanor 
Konsumtion av rotfrukter  

och grönsaker 
 

Självbestämmande motivation 
till hälsosamma matvanor 

 

 
1 

 
**-,327 

 
Konsumtion av rotfrukter 

 och grönsaker 

 
**-,327 

 
1 

**p<0,01 
 
Resultaten visade signifikant negativt samband mellan variablerna självbestämmande 

motivation till hälsosamma matvanor (M=4,50 SD=1,38) och hur ofta individen konsumerar 

rotfrukter och grönsaker (M=3,32 SD=1,63). 

 

 

Tabell 9 
Tabellen visar samband mellan kontrollerande motivation till hälsosamma matvanor och hur 
ofta individen konsumerar frukt och bär   
 Kontrollerande motivation 

till hälsosamma matvanor 
Konsumtion av frukt och bär 
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Kontrollerande motivation 
till hälsosamma matvanor 

 

 
1 

 
-,104 

 
Konsumtion av frukt och bär 

 

 
-,104 

 
1 

 
Resultaten visade inget signifikant samband mellan variablerna kontrollerande motivation 

(M=3,27 SD=0,92) och hur ofta individen konsumerar frukt och bär (M=3,80 SD=1,74). 

 
 
 
 
 
Tabell 10 
Tabellen visar samband mellan självbestämmande motivation till hälsosamma matvanor och 
hur ofta individen konsumerar frukt och bär   
 Självbestämmande motivation 

till hälsosamma matvanor 
Konsumtion av rotfrukter  

och grönsaker 
 

Självbestämmande motivation 
till hälsosamma matvanor 

 

 
1 

 
-,398** 

 
Konsumtion av frukt och bär 

 
-,398** 

 
1 

**p<0,01 
 

Resultaten visade signifikant negativt samband mellan variablerna självbestämmande 

motivation till hälsosamma matvanor (M=4,50 SD=1,38) och hur ofta individen konsumerar 

frukt och bär (M=3,80 SD=1,74). 
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Tabell 11 
Tabellen visar medelvärdena samt standardavvikelserna hos de som lägger upp bilder på träning och hälsa och de som inte gör det, på variablerna 
kontrollerande motivation och självbestämmande motivation till fysisk aktivitet. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
(n=113) 
 De som lägger 

upp bilder på 
träning/hälsa 

 De som inte 
lägger upp bilder 
på träning/hälsa 

     

 M SD M SD Df F p 
 

Självbestämmande 
motivation till 
fysisk aktivitet 

 

 
 

3,68 

 
 

1,27 

 
 

2,41 

 
 

1,12 

 
 

1,103 

 
 

20,1 

 
 

0,00 

Kontrollerande 
motivation till 
fysisk aktivitet 

 

 
1,83 

 
0,87 

 
1,09 

 
0,72 

 
1,103 

 
15,83 

 
0,00 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 
Resultaten visade signifikant skillnad (p<0,05) mellan grupperna som lägger upp bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de som 
inte gör det. De som lägger upp bilder på sociala medier föreställandes träning/hälsa drivs mer av både självbestämmande och kontrollerande 
former av motivation än de som inte lägger upp bilder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 12 
Tabellen visar medelvärdena samt standardavvikelserna hos de som exponeras av bilder på träning och hälsa på sociala medier och de som inte gör det, på 
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variablerna kontrollerande motivation och självbestämmande motivation till fysisk aktivitet. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
 
(n=113) 
 De som 

exponeras av 
bilder på 

träning/hälsa 

 De som inte 
exponeras av 

bilder på 
träning/hälsa 

     

 M SD M SD Df F p 
 

Självbestämmande 
motivation till 
fysisk aktivitet 

 

 
 

2,87 

 
 

1,19 

 
 

2,26 

 
 

1,27 

 
 

1,103 

 
 

6,06 

 
 

0,02 

Kontrollerande 
motivation till 
fysisk aktivitet 

 

 
1,40 

 
0,80 

 
0,93 

 
0,72 

 
1,103 

 
8,91 

 
0,00 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 
Resultaten visade signifikant skillnad (p<0,05) mellan grupperna som exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de 
som inte gör det. De som exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa drivs mer av både självbestämmande och kontrollerade former av 
motivation än de som inte exponeras av dessa bilder.  
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Tabell 13 
Tabellen visar medelvärdena samt standardavvikelserna hos de som lägger upp bilder på träning och hälsa och de som inte gör det, på variablerna självkänsla 
och social jämförelse. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
 
 
(n=113) 
 De som lägger 

upp bilder på 
träning/hälsa 

 De som inte 
lägger upp bilder 
på träning/hälsa 

     

 M SD M SD Df F p 
 
Självkänsla 
 

     
       2,75 

 
       0,21 

 
       2,60 

 
       0,19 

 
         1,103 

 
     4,42 

 
   0,04 

Social jämförelse        3,01        0,63        2,86        0,68          1,103       0,88     0,35 
Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 
Resultaten visade signifikant skillnad (p<0,05) mellan grupperna som lägger upp bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de som 
inte gör det. De som lägger upp bilder föreställandes träning/hälsa har högre självkänsla än de som inte lägger upp bilder. Det upptäcktes ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna gällande variabeln social jämförelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 14 
Tabellen visar medelvärdena samt standardavvikelserna hos de som exponeras för bilder på träning och hälsa och de som inte gör det, på variablerna 
självkänsla och social jämförelse. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
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(n=113) 
 De som 

exponeras för 
bilder på 

träning/hälsa 

 De som inte 
exponeras för 

bilder på 
träning/hälsa 

     

 M SD M SD Df F p 
 
Självkänsla 
 

     
  2,67     

 
0,26 

 

 
  2,55      

 
  0,32      

 
1,103 

 
4,08 

 
0,05 

 
Social jämförelse   3,00 0,67   2,70   0,62 1,103 5,16 0,03 
Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 
Resultaten visade signifikant skillnader (p<0,05) mellan grupperna som exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de 
som inte gör det. De som exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa har högre självkänsla och ägnar sig åt social jämförelse oftare än de 
som inte exponeras för bilder.  
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Tabell 15 
Tabellen visar medelvärdena samt standardavvikelserna hos de som lägger upp bilder på mat och de som inte gör det, på variablerna självbestämmande och 
kontrollerande motivation till hälsosamma matvanor. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
 
(n=113) 
 De som lägger 

upp bilder på 
mat 

 De som inte 
lägger upp bilder 

på mat 

     

 M SD M SD Df F p 
 
Självbestämmande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor 
 

     
4,88  

   

 
1,43 

 

 
4,41 

   

 
1,40 

   

 
1,103 

 

 
1,38 

 

 
0,24 

Kontrollerande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor 

3,11 0,72 3,31 0,95 1,103 0,60 0,44 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p>0,05). Gruppen som lägger upp bilder på sociala medier föreställandes mat 
drivs lika mycket eller lika lite av kontrollerade samt självbestämmande former av motivation till hälsosamma matvanor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tabell 16 
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Tabellen visar medelvärdena samt standardavvikelserna hos de som exponeras av bilder på träning och hälsa på sociala medier och de som inte gör det, på 
variablerna kontrollerande motivation och självbestämmande motivation till fysisk aktivitet. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
 
(n=113) 
 De som 

exponeras av 
bilder på mat 

 De som inte 
exponeras av 
bilder på mat 

     

 M SD M SD Df F p 
 

Självbestämmande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor 

 

 
 

4,57 

 
 

1,34 
 

 
 

4,38 
 
 

 
 

1,49 
 
 

 
 

1,103 
 
 

 
 

0,48 
 
 

 
 

0,49 
 
 

Kontrollerande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor 

 

 
3,29 

 
0,91 

 
3,27 

 
0,93 

 
1,103 

 
0,01 

 
0,91 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna (p>0,05).  Gruppen som exponeras av bilder på sociala medier föreställandes mat 
drivs lika mycket eller lika lite av kontrollerade samt självbestämmande former av motivation till hälsosamma matvanor. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 17 
Tabellen visar könsskillnader hos de som själva lägger upp bilder på sociala medier föreställandes träning/hälsa, på variablerna kontrollerande motivation och 
självbestämmande motivation till fysisk aktivitet, självkänsla samt social jämförelse. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde.  
                                            De som själva lägger upp bilder på sociala medier föreställandes träning/hälsa 
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(n=20) 
 Män 

 
 Kvinnor      

 M SD M SD Df F p 
 
Självbestämmande 
motivation till 
fysisk aktivitet  
 

 
3,64 

 
0,46 

 
3,71 

 
1,57 

 
1,18 

 
0,01 

 

 
0,91 

 

 
Kontrollerande 
motivation till 
fysisk aktivitet 
 

       
 

1,67 

 
 

1,13 

 
 

1,91 

 
 

0,72 

 
 

1,18 

 
 

0,38 

 
 

0,55 

 
Självkänsla 
 

       
2,71 

 

 
0,17 

 

 
2,77 

 
0,23 

 

 
1,18 

 

 
0,30 

 

 
0,59 

 
Social jämförelse 
 

      
2,81 

 

 
0,70 

 

 
3,12 

 

 
0,58 

 

 
1,18 

 

 
1,18 

 

 
0,29 

 
Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan könen (p>0,05).  

 

Tabell 18 
Tabellen visar könsskillnader hos de som exponeras för bilder på sociala medier föreställandes träning/hälsa, på variablerna kontrollerande motivation och 
självbestämmande motivation till fysisk aktivitet, självkänsla samt social jämförelse. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde. 
                                            De som exponeras för bilder på sociala medier förställandes träning/hälsa 
(n=67) 
 Män 

 
 Kvinnor      

 M SD M SD Df F p 
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Självbestämmande 
motivation till 
fysisk aktivitet  
 

       
 

3,09 

 
 

0,92 

 
 

2,74 

 
 

1,31 

 
 

1,65 

 
 

1,40 

 
 

0,24 

 
Kontrollerande 
motivation till 
fysisk aktivitet 
 

       
 

1,54 

 
 

0,77 

 
 

1,31 

 
 

0,82 

 
 

1,65 

 
 

1,17 

 
 

0,29 

Självkänsla 
 

2,60       
 
 

0,25 
 

2,72 
 
 

0,25 
 
 

1,65 
 
 

3,75 
 
 

0,06 
 
 

Social jämförelse 
 

2,94      
 
 

0,61 
 
 

3,03 
 
 

0,72 
 
 

1,65 
 
 

0,25 
 
 

0,62 
 
 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan könen (p>0,05). 
Tabell 19 
Tabellen visar könsskillnader hos de som själva lägger upp bilder på sociala medier föreställandes mat, på variablerna kontrollerande motivation och 
självbestämmande motivation till hälsosamma matvanor, självkänsla samt social jämförelse. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde.  
                                            De som själva lägger upp bilder på sociala medier förställandes mat 
(n=15) 
 Män 

 
 Kvinnor      

 M SD M SD Df F p 
 
Självbestämmande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor 
 

       
 

5,20 

 
 

2,08 

 
 

4,76 

 
 

1,22 

 
 

1,13 

 
 

0,26 

 
 

0,62 
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Kontrollerande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor 
 

       
 

2,89 

 
 

0,94 

 
 

3,20 

 
 

0,66 

 
 

1,13 

 
 

0,53 

 
 

0,48 

Självkänsla 
 
 

2,70 
 

0,28 2,70 
 

0,24 
 

1,13 
 

0,00 
 

1,00 
 

Social jämförelse 
 

2,88 
 

0,85 
 

3,30 
 

0,69 
 

1,13 
 

1,00 
 

0,34 
 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
 

Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan könen (p>0,05).    

Tabell 20 
Tabellen visar könsskillnader hos de som exponeras för bilder på sociala medier föreställandes mat, på variablerna kontrollerande motivation och 
självbestämmande motivation till hälsosamma matvanor, självkänsla samt social jämförelse. Dessutom visas frihetsgraderna, F-värde samt signifikant p värde.  
 
                                            De som exponeras för bilder på sociala medier förställandes mat 
(n=15) 
 Män 

 
 Kvinnor      

 M SD M SD Df F p 
 
Självbestämmande 
motivation till 
hälsosamma 
matvanor  

       
 

5,20 

 
 

2,07 

 
 

4,76 

 
 

1,23 

 
 

1,13 

 
 

0,26 

 
 

0,62 

 
Kontrollerande 
motivation till 

       
2,89 

 

 
0,94 

 

 
3,20 

 

 
0,66 

 

 
1,13 

 

 
0,53 

 

 
0,48 
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hälsosamma 
matvanor 
 
Självkänsla 2,70     

 
 

0,28 2,70 
 

0,24 
 

1,13 
 

0,00 
 

1,00 
 

Social jämförelse 
 

2,88  
 
 

0,85 
 

3,30 
 

0,69 
 

1,13 
 

1,00 
 

0,34 
 

Not: Siffrorna är avrundade till två decimaler 
Resultaten visade ingen signifikant skillnad mellan könen (p>0,05).    
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Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att analysera om det som läggs upp samt visas på sociala medier 

har ett samband med ungdomars motivation till att ägna sig åt fysisk aktivitet och ta till mer 

hälsosamma matvanor. Det har även undersökts om det finns ett samband mellan innehållet på sociala 

medier och ungdomars självkänsla. Huvudfrågan Finns det ett samband mellan det ungdomar lägger 

upp samt exponeras av på sociala medier och deras motivation till fysisk aktivitet, hälsosamma 

matvanor samt deras självkänsla? har besvarats genom underfrågor som redovisas nedan. 

 

Resultaten visar positivt signifikant samband mellan variablerna självbestämmande motivation till 

fysisk aktivitet och faktiskt ansträngande fysisk aktivitet. Dessutom visade resultaten positivt 

signifikant samband mellan variablerna kontrollerande motivation till fysisk aktivitet och faktisk 

ansträngande fysisk aktivitet. Resultaten visade signifikant negativt samband mellan variablerna 

självbestämmande motivation till hälsosamma matvanor och hur ofta individen konsumerar både 

rotfrukter och grönsaker samt frukt och bär.  

Det uppvisades signifikant skillnad mellan grupperna som både lägger upp bilder och 

exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det. De som 

lägger upp bilder på sociala medier föreställandes träning/hälsa drivs mer av både självbestämmande 

och kontrollerande former av motivation än de som inte lägger upp bilder. De som exponeras för 

bilder föreställandes träning/hälsa drivs mer av både självbestämmande och kontrollerade former av 

motivation än de som inte exponeras av dessa bilder. De som lägger upp bilder föreställandes 

träning/hälsa har högre självkänsla än de som inte lägger upp bilder. Resultaten visade även signifikant 

skillnader mellan grupperna som exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier 

och de som inte gör det. De som exponeras för bilder föreställandes träning/hälsa har högre självkänsla 

och ägnar sig åt social jämförelse oftare än de som inte exponeras för bilder.  

Föreliggande studie visar att de individer som utför mer ansträngande fysisk aktivitet har 

antingen mer kontrollerad motivation eller mer självbestämmande motivation till att ägna sig åt den 
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fysiska aktiviteten. Individen drivs då antingen av dåligt samvete, skuld eller av påtryckningar från 

vänner eller så är motivationen naturlig och kommer inifrån (Deci & Ryan, 2000) (se figur 1). Dessa 

resultat stämmer överens med Teixeira och kollegors forskning (2012) som visar på att det finns 

samband mellan självbestämmande reglering och ett fysiskt aktivt beteende samt så ger den 

konsekvent stöd för en positiv relation mellan dem. Ytterligare stöd för forskning som visar samband 

mellan självbestämmande motivation och fysisk aktivitet är Apitzsch studie (2007) som menar att 

dalat intresse är anledning till att ungdomar slutar med fysisk aktivitet. Vidare menar Apitzsch (2007) 

att det största hindret för att påbörja den fysiska aktiviteten ligger hos individen själv och att 

psykologiska faktorer såsom hur individen uppfattas av andra och jämförelsen med andra är mer 

framstående. T.ex. så beskriver flickor hur jobbigt det är när andra tittar på dem när de tränar och 

känner rädsla för att andra skall tänka att de är för stora eller för smala, och därav minskar deras 

motivation till att ägna sig åt fysisk aktivitet. Man kan även se vikten av självbestämmande motivation 

till fysisk aktivitet genom Skölds forskning (2010) som visar att glädjen för idrott höjde motivationen 

hos elever i årskurs 9 och var en stor bidragande faktor till att de deltog på idrottslektionerna. Dock 

kan detta diskuteras då deltagarna i denna studie var något yngre och som det framkommer i Apitzsch 

studie (2007) så tillkommer de hindrande psykologiska faktorerna till deltagandet av fysisk aktivitet 

när individen kommer upp i tonåren. Utifrån detta så ville skrivande se om sociala medier kunde vara 

ett sätt för ungdomar att bortse från de hindrande psykologiska faktorerna, och istället få en positiv 

bild som skulle öka motivationen, och inspirera dem till att delta i fysiska aktiviteter.   

Baranowski med kollegors (2011) studie visade att ungdomar idag har ett lägre intag än vad 

som rekommenderas med fem frukter per dag och rör på sig betydligt mindre än de rekommenderade 

60 minuterna per dag. Resultaten av föreliggande studie visar att majoriteten av ungdomarna, 47 %, 

äter frukt och bär minst en gång per dag och 57 % äter grönsaker och rotfrukter minst en gång per dag.  

Resultaten visade även ett signifikant negativt samband mellan självbestämmande motivation till 

hälsosamma matvanor och hur ofta individen konsumerar grönsaker, rotfrukter, frukt och bär. Detta 

betyder att ju mer självbestämmande individens motivation är till att ha hälsosamma matvanor desto 
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mer sällan konsumerar individen grönsaker och rotfrukter.  Det kan också tolkas så att ju oftare 

individen konsumerar rotfrukter och grönsaker, desto mindre självbestämmande är individens 

motivation till hälsosamma matvanor. Detsamma gäller konsumtionen av frukt och bär. Resultaten kan 

bero på att individen redan ägnar sig åt hälsosamma matvanor och redan konsumerar hälsosam mat, 

och har därför ingen motivation till att påbörja med ytterligare hälsosam kost. Forskning visar att 

begreppet hälsosam mat innebär att fokus ligger på råvarorna och har en avsaknad av halvfabrikat. 

Tyvärr är konstruktionen av hälsosam mat mer sammankopplad med att forma kroppen än att skapa ett 

inre välmående (Pettersson & Johansson, 2013). Ytterligare forskning bör göras för att få en tydligare 

uppfattning om vad som motiverar ungdomar till att äta mer hälsosamt, samt vad de anser är 

hälsosamma matvanor.   

Resultaten visade signifikant skillnad mellan grupperna som lägger upp bilder föreställandes 

träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det. De som lägger upp bilder på sociala medier 

föreställandes träning/hälsa drivs mer av både självbestämmande och kontrollerande former av 

motivation till fysisk aktivitet än de som inte lägger upp bilder. När det kommer till den kontrollerade 

motivationen till uppläggningen av bilder så stämmer resultaten in med Sandbergs teori (2004) om att 

individen har blivit samhällets legobit. Individen formar sig efter en mall och lägger upp bilder 

eftersom de vill följa normen och passa in. Resultaten stämmer även överens med Pettersson och 

Johanssons studie (2013) om den träningshängivne identiteten som menar att det är viktigare att 

uppvisa en träningshängiven bild av sig själv än att faktiskt utföra själva träningen. Skrivande ser att 

träning och hälsa idag har blivit en trend och att individer använder sociala medier för att personer i 

deras omgivning ska få en uppfattning om att de är aktiva och träningshängivna. Det verkar som att 

uppfattningen om att de är hälsosamma är viktigare än att faktiskt vara hälsosam. I och med detta så är 

det värt att diskutera om ungdomarna i föreliggande studie är mer motiverade till att uppvisa en 

träningshängiven bild av sig själv på nätet eller om de faktiskt vill utöva fysisk aktivitet. Ytterligare 

mer djupgående studie bör göras inom detta. Resultaten kan även kopplas till SDT, då motivationen 

kan påverkas av yttre faktorer såsom påtryckningar av vänner (Deci & Ryan, 2000). Skrivande har av 
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egna erfarenheter upplevt att det är lätt att påverkas av vänners beteenden, både positivt och negativt. 

Andras diskussioner kring fysisk aktivitet och hälsa kan leda till ökad inre motivation till fysisk 

aktivitet då diskussionen väcker ens inre intresse, men det kan även leda till ökade skuldkänslor då 

man själv inte är särskilt fysisk aktiv men känner att man borde vara det, och känner då istället press.  

Resultaten visade signifikant skillnad mellan grupperna som lägger upp bilder föreställandes 

träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det. De som lägger upp bilder föreställandes 

träning/hälsa har högre självkänsla än de som inte lägger upp bilder. Det upptäcktes ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande variabeln social jämförelse.  

Som det ofta sägs och som inte allt för sällan kopplas ihop med just sociala medier: Syns du inte finns 

du inte och på sociala medier syns man konstant och därför finns man. Det är antagligen just därför 

individer väljer att hela tiden skriva ut vad de gör, vart de är och vilka de befinner sig med. Detta 

stärker det faktum att många istället uppvisar en träningshängiven bild av sig själv, än att faktiskt 

utföra den fysiska aktiviteten. Ska inläggen begränsas till endast träning och hälsa, så har föreliggande 

studie visat att de ungdomar som lägger upp bilder föreställandes träning/hälsa på sociala medier 

uppvisar högre självkänsla och drivs mer av självbestämmande motivation till att ägna sig åt fysisk 

aktivitet än de som inte lägger upp sådana bilder. I och med att det har blivit en trend att uppvisa sig 

som en aktiv och hälsosam person så är sociala medier ett bra forum för detta. Känner individen då att 

den följer denna trend så kan det leda till ökad självkänsla.  

Resultaten visade även signifikant skillnad mellan grupperna som exponeras för bilder 

föreställandes träning/hälsa på sociala medier och de som inte gör det. De som exponeras för bilder 

föreställandes träning/hälsa har högre självkänsla och ägnar sig åt social jämförelse oftare än de som 

inte exponeras för bilder. Instrumentet som användes för att mäta deltagarnas självkänsla (Rosenberg, 

1965) är utsatt för att mäta situationsbaserad självkänsla och kan då inte konstatera att aktivitet på 

sociala medier ger bestående bättre självkänsla, utan endast bättre för situationen.  Det kan därför 

diskuteras om den upplevda självkänslan som deltagarna i studien uppvisade var bestående eller endast 

framkommer då individen är aktiv på sociala medier. Mest troligt tror skrivande är att självkänslan 
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som rapporterades framkommer då individen känner att den är aktiv på sociala medier. Som det 

nämnts ovan så är bidragandet till sociala medier  ett sätt att följa en trend, och passa in och känslan av 

detta ökar personens självkänsla.  Resultatet visade även att personer som exponeras av bilder 

föreställandes träning/hälsa ägnar sig oftare åt social jämförelse  än de som inte exponeras för dessa 

bilder. Social jämförelse har visats ha både negativa och positiva effekter på individen som ägnar sig 

åt detta. Detta beroende på vilken typ av jämförelse som sker (uppåtriktad eller nedåtriktad).  Trots att 

det påvisar att exponeringen av bilder i media har negativa konsekvenser på bl.a. individers självkänsla 

och kroppsuppfattning och att sociala medier idag kan vara ett ytterligare forum för denna hets, så är 

det på sociala medier som individen själv får bidra till innehållet genom att lägga upp bilder, 

påståenden, argument etc. Detta kan istället leda till att individen får positiva konsekvenser genom att 

de får respons på sina bekräftelsebehov samt eftersom sociala medier är ett forum där jämlika möts. 

Därav påvisas det att användandet av sociala medier och jämförelsen med personerna som är aktiva 

där, även kan ha positiva effekter, som resultatet i föreliggande studie visar.  

 Resultaten i föreliggande studie gällande motivationen till hälsosamma matvanor och 

uppladdningen och exponeringen av bilder på mat på sociala medier visade alla icke signifikans. Detta 

betyder att de deltagare som lägger upp samt exponeras för bilder på mat på sociala medier är lika 

mycket eller lika lite motiverade till hälsosamma matvanor som de som inte gör det. Dock är det värt 

att nämna att urvalet i denna specifika grupp av deltagare som lägger upp samt exponeras av bilder på 

mat på sociala medier var liten (n=15) och att resultaten skulle kunna sett annorlunda ut med en större 

grupp.  

Det uppvisades inga signifikanta könsskillnader i någon utav frågorna.  

 

Metoddiskussion 

Det diskuterades vid flertalet tillfällen vilken metod som skulle varit mest fördelaktig i 

denna studie, kvalitativ eller kvantitativ men tillslut blev valet av kvantitativ metod en självklarhet för 

författarna. Beslutet fattades då författarna upplevde att frågan blir mer intressant att ställa till en större 
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grupp och på så sätt få ett mycket mer övergripande resultat. Fördelarna med kvantitativ metod är att 

ett större urval kan användas jämfört med om  kvalititativ metod hade valts. Enkäten delades ut till 117 

gymnasieelever vilket bidrog till ett bredare och övergripande resultat. Metoden ser till helheten och 

ger resultat i siffror, konkret angivna mängder, svar på kön och ålder och andra variabler som är 

möjliga att räkna ut. ”Kvantitativa metoder omfattar en mängd mer eller mindre matematiska 

avancerade tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas som siffror” 

(Eliasson, 2013, s.28). Metoden ger tydliga, korta svar och resultaten kan tolkas på ett tydligt och 

strukturerat sätt. Däremot finns risken för bortfall och slentriansvar ökar samt det kan bli rörigt då det 

är mycket siffror och risken för fel ökar. Kvalitativ metod redovisar resultaten i ord till skillnad från 

kvantitativ metod skapas teorierna under arbetes gång och används om man inte riktigt vet vad man 

vill ha svar på och ger en bredare bild av målgruppens behov. Däremot går metoden ner i djupet och 

beskriver hur, vad och varför saker och ting sker och tolkningar utifrån det kontexter och 

sammanhanget. Om författarna istället valt kvalitativ metod för undersökningen hade urvalet blivit 

betydligt mindre men fått djupare och tydligare förklaring på bland annat varför respondenterna har 

låg självkänsla, hur de ser på hälsosamma matvanor och hur media påverkar.  Däremot minskar 

anonymiteten drastiskt vid kvalitativ metod vilket författarna föredrog även då det inte gällde känsliga 

ämnen (ibid).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Att hitta deltagare till studien var lätt och gjordes smidigt via mail till lärare och rektorer 

runt om i staden. Studien genomfördes enbart i en stad i sydvästra Sverige vilket kan ha varit en 

begränsning av resultatet.  Författarna fick snabbt svar och för att effektivt samla in datadelade 

författarna upp sig mellan skolorna, detta också för att analys av resultaten kunde påbörjas snabbt. 

Detta kan dock ha påverkat presentationen av undersökningen, att författarna informerade på olika sätt, 

varit mer eller mindre tydlig på vissa punkter och betonat vissa saker mer än andra. Detta kan också ha 

skiljt sig mellan olika klasser, inte bara mellan författarna.  

 Faktorer som kan ha påverkat resultaten men som inte kunde förutses var tidpunkten 

som enkätundersökningen genomfördes. Vissa klasser fyllde i enkäterna tidigt måndag morgon medan 
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andra fyllde i den strax innan lunch och andra precis efter lunch. Humör och sinnesstämning kan 

därför ha påverkat resultatet. Ytterligare faktorer som kan ha på resultaten är presentationen av 

undersökningen.  Vissa lärare var mer engagerade och hjälpte eleverna mer än andra vilket också kan 

ha påverkat resultatet. En förbättring på datainsamling är då att använda sig av teknisk utrustning för 

presentationen samt att samla in all data på ett och samma tillfälle samt vid samma tidpunkt på dygnet. 

Enkäten hade 76 frågor att besvara vilket kan upplevas som mycket och göra individen stressad och på 

så sätt inte lägga stort engagemang till varje fråga. Få elever frågade frågor kring enkäten vilket kan 

tolkas att enkäten var lättförstådd och hade ett anpassat språk för urvalet.  

Som nämns tidigare så behövdes två av frågeformulären (Regulation of Eating Behavior 

Scale och Scale for Social Comparison Orientation) som användes i studien översättas från engelska 

till svenska. Det gjordes ett pilottest men då det inte fanns tillräckligt med tid så kunde inte den 

svenska versionen av formuläret bli testade. Därför är det viktigt att nämna att den version av 

Regulation of Eating Behavior Scale som används i denna undersökning inte är validitets testad. Ett 

reliabilitets test visade Cronbach’s alfa = 0,88.  

 I aktuella analyser gällande variablerna motivation till fysisk aktivitet och motivation till 

hälsosamma matvanor, valde författarna att undersöka både yttre och inre motivation, i formen av 

kontrollerad och självbestämmande reglering. Det valdes inte att undersöka varje reglering för sig 

såsom amotivation, yttre, introjicerad, identifierad, integrerad och inre reglering. Detta för att denna 

studie inte endast undersöker huruvida sociala medier kan motivera individer till att vara fysiskt aktiva 

och ägna sig åt mer hälsosamma kostbeteenden, utan även undersöker andra variabler såsom 

självkänsla och social jämförelse. Gällande forskningsetiska överväganden så finns det i 

undersökningens urvalsgrupp individer under 18 år. Det mest lämpliga förfarandet är då att ha 

förälders samtycke. Vi har inte efter enkätundersökningen frågat ungdomarna om de fullt ut förstod 

vad undersökningen gick ut på eller om de upplevde frågor som obehagliga och/eller 

integritetskränkande. Vårt antagande att frågorna i enkäten inte är känsliga behöver inte 

överensstämma med deras upplevelser. Det vet vi inget om. 
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Framtida forskning 

Fenomenet sociala medier har växt större och större under de senaste åren och idag är 

miljontals människor aktiva dagligen. Trots att det har vuxit så mycket och har blivit en så betydande 

del i människors dagliga rutin så är forskningsintresset för detta fortfarande nytt och få publikationer 

går att hitta inom ämnet. Den tidigare forskningen som gjorts på hur media, främst tv och tidningar, 

påverkar personers självkänsla, kroppsuppfattning osv. hade varit intressant att utveckla och istället se 

hur sociala medier påverkar dessa faktorer hos människor. Vad som gör det hela mer intressant är att 

de sociala medierna är interaktiva och bestå av människor som interagerar med varandra och 

bestämmer innehållet själva och ser endast inte det som bestäms ska visas. Eftersom sociala medier ha 

blivit ett så populärt forum för många olika intressegrupper kan det vara värt att även forska på hur det 

skulle gå till om användandet av sociala medier kunde tillämpas som ett verktyg i hjälpande 

situationer, såsom interventioner, rådgivning och kartläggning. Föreliggande studie valde att 

undersöka om det finns samband mellan sociala mediers innehåll och motivation till motion och ett 

hälsosamt kostbeteende. Frågorna i vår undersökning handlade om generell motivation. Ett förslag till 

framtida forskning är att närmare undersöka de individuella motivationsregleringarna.  

Föreliggande studie avsåg att undersöka om sociala medier kan bidra till ungdomars 

motivation till fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor. Resultaten i studien, i koppling med den 

tidigare forskningen väckte dock frågan om det signifikanta resultaten av ökad motivation gällde till 

att faktiskt utöva fysisk aktivitet, eller att uppvisa en fysisk aktiv person på social medier. I och med 

detta så finns det möjlighet till en fortsatt studie som kan undersöka om den faktiska fysiska aktiviteten 

som ungdomar utför stämmer överens med de träning- och hälsoinlägg som de lägger upp på sociala 

medier.   

 

 

Implikationer 
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Resultaten av föreliggande studie visar på att personer som lägger upp bilder samt exponeras för bilder 

på träning/hälsa drivs mer av både kontrollerande och självbestämmande former av motivation. 

Utifrån detta så skulle man kunna införa sociala medier som en del i interventions arbeten med 

personer som vill blir mer motiverade till fysisk aktivitet. Rådgivaren eller den personliga tränaren 

skulle kunna be klienten att under några veckors tid att lägga upp och/eller söka upp bilder 

föreställandes träning/hälsa på sociala medier för att öka deras motivation. Denna metod, liksom andra 

interventionsmetoder funkar inte på alla människor. Såsom en dagbok inte skulle funka för de som inte 

gillar att skriva, så kommer inte exponeringen på sociala medier funka för de som inte är bekväma 

med att visa upp sig på sociala medier. Alla kommer heller inte bli motiverade av att se andras 

träningsbilder, trots att föreliggande studie visar på signifikant resultat gällande exponeringen av bilder 

föreställandes träning/hälsa och högre driv av både kontrollerande och självbestämmande motivation. 

Men har man en klient som gillar att vara aktiv på sociala medier och ofta tar del av dess innehåll så 

kan det vara en metod för dem.  
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Bilagor 

Hej! 

 

Vi är två studenter som går tredje året på psykologiprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi håller på att 

skriva en C-uppsats inom ämnet idrottspsykologi där vi vill undersöka hur sociala medier påverkar 

ungdomars motivation till träning och hälsa, samt hur det påverkar deras självkänsla. Anledningen till att 

vi kontaktar er är för att vi skulle vilja komma till Sturegymnasiet den 2:a december och dela ut enkäter 

till ca 60st elever. Vi kommer inte kräva några namn och resultaten kommer behandlas som en helhet och 

inte individuellt. Vi skulle uppskatta om du kunde informera lärarna om detta, eller eventuellt 

vidarebefodra detta mail till ansvarig , och se vilka som är villiga till att ge oss lite av deras lektionstid. Vi 

skulle uppskatta om ni kunde informera oss så snart som möjligt om detta passar er.  

 

Tack på förhand! 

 

Mvh 

Maryan Yusuf och Lovisa Cardmarker 
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HALMSTAD HÖGSKOLA 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
  
 
 

 
 

Kan Facebook och Instagram få dig att gå till gymmet? 
 

 
 

Hej! 
 
Du håller framför Dig ett frågeformulär bestående av olika frågor som bland annat kommer ta upp, 
hur Du ser på din motivation till motion/träning och hälsosam kost, hur Du upplever din självkänsla 
samt Din relation till sociala medier. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur sociala medier påverkar personers motivation till träning, 
motion och hälsosam kost samt om det har någon påverkan på självkänsla. 
 
Resultaten kommer att redovisas på gruppnivå, vilket innebär att ingen kommer att se hur just Du har 
svarat. På så sätt är studien konfidentiell. Var vänlig svara därför så ärligt, uppriktigt och så spontant 
som möjligt. Studien är frivillig och Du kan när som helst, utan att ange orsak avbryta Din medverkan. 
Studiens resultat kommer att redovisas i form av en rapport. Önskar Du ta del av denna rapport, eller 
om Du har några andra frågor om studien eller Din medverkan – kontakta någon av oss: 
 
  
Lovisa Cardmarker 0733-181848     Maryan 
Yusuf 0766-454204 
l.cardmarker@hotmail.com     
 mariamaryan@hotmail.com 
 
 
 
 
Lämna Ditt samtycke till att delta i studien genom att kryssa i rutan bredvid.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Handledare 
Linus Jonsson, 076-237 48 34 

Linus.Jonsson@hh.se 
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Självkänsla 
 

Följande enkät handlar om hur du ser på dig själv. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Läs varje 
påstående/fråga noga och ringa in det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig. Markera bara ett 

svar för varje påstående/fråga. Vänligen svara på alla frågor. 
 

o Kvinna 
o Man 

 
Ålder:   

 
Stämmer Stämmer inte Stämmer Stämmer 

mycket dålig   mycket bra 
 

1. På det hela taget är jag nöjd 
med mig själv 

1 2 3 4 

2. Då och då tycker jag att jag är rätt värdelös 1 2 3 4 

3. Jag känner att jag har 
en massa goda egenskaper 

1 2 3 4 

4. Jag klarar av saker och ting lika väl 
som de flesta andra människor 

1 2 3 4 

5. Jag känner att jag inte har särskilt 
mycket att vara stolt över 

1 2 3 4 

6. Ibland känner jag mig verkligen oduglig 1 2 3 4 

 
7. Jag känner att jag är en värdefull person, 
åtminstone lika mycket värd som andra 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8. Jag önskar att jag kunde ha mer respekt 
för mig själv 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

9. När allt kommer omkring känner jag mig 
nog rätt misslyckad 

1 2 3 4 

10. Jag har en positiv inställning till mig själv 1 2 3 4 
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Träningsvanor 

 

Under en genomsnittlig 7-dagars period (en vecka), hur många gånger under din fritid ägnar 
Du dig åt följande typer av motions- eller träningsaktiviteter som varar längre än 15 minuter 

varje gång? (var vänlig och skriv antal tillfällen per vecka för respektive typ av aktivitet på 
strecken nedan) 

 

 
Antal gånger per vecka 

 
 
 
Ansträngande/intensiv motion/träning (hjärtat slår snabbt)    

 

Exempel: löpning, jogging, lagidrotter, 

racketidrotter som tennis/ badminton/ squash, längd 

skidåkning, ansträngande simning eller cykling, friskis o 

svettis pass/ spinning eller motsvarande på medel/intensiv 

nivå 

 
 
 
 
 
 

Måttligt ansträngande motion/träning (ej uttröttande)   
 
 
Exempel: rask promenad/stavgång, cykling eller 

simning med lättare ansträngning, dans, skidåkning utför, 

friskis o svettis pass eller motsvarande med låg 

intensitet 
 
 
 
 
 
Lätt motion/träning (mycket lätt ansträngning) 

Exempel: fiske, bowling, boule, lätta promenader, 

stavgång med lätt ansträngning, golf mm 
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Hälsosamma matvanor 1.1 
 

Kost är en central del av en hälsosam livsstil. Följande frågor ger svar på hur hälsosam Din 
kost är idag. 

 
 

Hur ofta äter du grönsaker och rotfrukter? 
 
Gäller alla typer av grönsaker, baljväxter och rotfrukter (färska, frysta, konserverade, stuvade, 
grönsaksjuicer, grönsakssoppor mm). 
Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt! Ange ett alternativ! 
 

o 3 gånger per dag eller oftare 

o 2 gånger per dag 

o 1 gång per dag 

o 5-6 gånger per vecka 

o 3-4 gånger per vecka 

o 1-2 gånger per vecka 

o Några gånger per månad eller aldrig 

 
 
 
 

Hur ofta äter du frukt och bär? 
 

Gäller alla typer av frukt och bär (färska, frysta, konserverade, juicer, 
kompott, mm) 
Det kanske varierar under året, men försök ta något slags genomsnitt. 
Ange ett alternativ! 

 
o 3 gånger per dag eller oftare  

o 2 gånger per dag 

o 1 gång per dag 

o 5-6 gånger per  vecka 

o 3-4 gånger per vecka 

o 1-2 gånger per vecka 

o Några gånger per månad eller aldrig 
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Hälsosamma matvanor 1.2 
 

Svara på frågan Varför äter Du hälsosamt med påståendena nedan. 
Kom ihåg - det finns inga rätt eller fel svar. 

 
 
         

              
  Instämmer inte alls                                                        Instämmer helt                  

 
1. Jag tycker om att hitta nya sätt att 1 2 3 4 5 6 7 
laga hälsosamma måltider 

2. Det är roligt att laga hälsosam mat 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

3. Jag är intresserad av att äta hälsosamt 1 2 3 4 5 6 7 
          

4. Jag tycker att det är tillfredsställande att 
laga hälsosamma måltider 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

5. Jag trivs med att äta hälsosamt 1 2 3 4 5 6 7 

6. Det är betydelsefullt för mig att äta hälsosamt 1 2 3 4 5 6 7 

7. Att äta hälsosamt stämmer överens med 
andra viktiga delar i mitt liv 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Att äta hälsosamt är en grundläggande 
del av mitt liv 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Att anpassa mina matvanor har blivit 
en viktig del av den jag är 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Att äta hälsosamt är en del av hur 
jag valt att leva 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Jag tror att det kommer att göra 
min kropp och själ väl 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Jag tror att det så småningom kommer 
få mig att må bättre 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Det är ett sätt försäkra sig om långsiktig hälsa 1 2 3 4 5 6 7 

 
14. Jag tror att det är ett bra sätt för 
att må generellt bättre 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

15. Förutom att äta bra mat är det bra att 
försöka tänka på sina matvanor 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Jag skulle skämmas över mig själv om 
jag inte åt hälsosamt 

1 2 3 4 5 6 7 
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17. Det skulle kännas förödmjukade att inte 
kunna kontrollera mina matvanor 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Jag skulle skämmas om jag inte kunde 
visa att jag åt hälsosamt 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Jag vill inte skämmas över mitt utseende 1 2 3 4 5 6 7 

20. Jag känner absolut att jag måste vara smal 1 2 3 4 5 6 7 

21. Personer i min omgivning tjatar 
på mig att göra det 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Andra människor förespråkar 
hälsosamma matvanor 

1 2 3 4 5 6 7 

23. Personer i min närhet skulle bli besvikna 
om jag inte gjorde det 

1 2 3 4 5 6 7 

24. Personer i min närhet uppmanar 
mig att göra det 

1 2 3 4 5 6 7 

25. Det förväntas av mig 1 2 3 4 5 6 7 

26. Jag har någon som ser till att jag äter hälsosamt 1 2 3 4 5 6 7 
 

27. Ärligt talat så vet jag faktiskt inte, jag upplever 
att det är slöseri med tid att ens försöka kontrollera 
mina matvanor 

1 2 3 4 5 6 7 

28. Jag har svårt att se att jag får ut något av det 1 2 3 4 5 6 7 

29. Jag vet faktiskt inte varför jag ens bryr mig 1 2 3 4 5 6 7 

30. Jag vet inte. Jag har svårt att se hur mina 
ansträngningar att äta hälsosamt hjälper min hälsa 

1 2 3 4 5 6 7 

31. Jag tycker att det finns viktigare saker att göra 
än att äta hälsosamt 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 
 

Sociala medier 
 

Nedan kommer frågor gällande Din relation till sociala medier. 
 Kryssa i det svar som bäst passar in på dig. 

 
 

Är du aktiv på sociala medier? Om nej, fortsätt på nästa enkät. 

o Ja 

o Nej 
 

Vilka? (går att kryssa i fler alternativ) 
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o Facebook 

o Twitter 

o Instagram 

o Övriga 
 
 

Hur ofta är du aktiv i genomsnitt? 

o Flera gånger per dag 

o En gång per dag 

o Några gånger i veckan 

o En gång i veckan 

o Några gånger i månaden 

o En gång i månaden 
 

 
 

Vad är det vanligaste du postar? (går att kryss i fler alternativ) 

o Mat 

o Träning/Hälsa 
o Selfies (ego-bilder) 

o Quotes 

o Kompisbilder 

o Videos 

o Mode/Skönhet 

o Inredning 

o Resor 
 

 
 

Vad är det vanligaste som dina vänner/de du följer postar? (går att kryssa i fler alternativ) 

o Mat 

o Träning/Hälsa 

o Selfies (ego bilder) 

o Quotes 

o Kompisbilder 

o Videos 
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o Mode/Skönhet 

o Inredning 

o Resor 
 
 

Motivation till träning 
 

Vi är intresserade av de anledningar som ligger bakom människors beslut att träna/motionera 
eller att inte träna/motionera. Var vänlig markera hur väl du tycker att påståendena nedan 
stämmer överens på dig. Observera att det inte finns några rätta eller felaktiga svar, det är 

endast din egen uppfattning och hur du känner gällande motion/träning som vi är intresserade 
av. 

 
Stämmer inte Stämmer Stämmer 

alls     ibland helt 
 

1 Jag motionerar/tränar för att andra 0 1 2 3 4 
 
 
2 

säger att jag borde 
 

Jag får dåligt samvete när jag inte 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

motionerar/tränar 

3 Jag värdesätter fördelarna med 0 1 2 3 43 4 
motionen/träningen 

4 Jag motionerar/tränar för att det är kul 0 1 2 3 43 4 

 
5 Jag ser ingen anledning till varför 0 1 2 3 4 

jag måste motionera/träna 

6 Jag motionerar/tränar 0 1 2 3 4 
för att vänner/familj/partner 

säger att jag borde 

7 Jag skäms när jag missar ett 0 1 2 3 4 
motions/träningspass 

8 Det är viktigt för mig att motionera/träna 0 1 2 3 4 
regelbundet 

9 Jag ser inga skäl till varför jag skulle 0 1 2 3 4 
bry mig om att motionera/träna 
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10 Jag njuter av mina motions/träningspass 0 1 2 3 4 

11 Jag motionerar/tränar för att andra 
skulle bli missnöjda om jag inte gör det 

0 1 2 3 4 

 
12 

 
Jag ser inte poängen med att motionera/ 
träna 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
13 

 
Jag känner mig misslyckad när 
jag inte motionerat/tränat på länge 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

14 Jag tycker det är viktigt att anstränga sig 
för att motionera/träna regelbundet 

0 1 2 3 4 

15 Jag tycker att motion/träning är en 
skön aktivitet 

0 1 2 3 4 

 
16 

 
Jag känner press från vänner/familj 
att motionera/träna 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

17 Jag blir rastlös om jag inte motionerar/ 
tränar regelbundet 

0 1 2 3 4 

 
18 

 
Jag känner glädje och tillfredställelse 
av att motionera/träna 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
19 

 
Jag tycker motion/träning är bortkastad tid 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
Social jämförelse 

 

De flesta människor jämför sig då och då med andra. Till exempel, kan de jämföra hur de 
känner, deras åsikter, deras förmågor, och/eller deras situation i jämförelse med andra. Det är 

varken ”bra” eller ”dåligt” att jämföra sig med andra och vissa personer gör det mer än 
andra. Vi skulle vilja veta hur ofta Du jämför dig själv med andra. För att göra detta vill vi att 

Du tar ställning till i vilken utsträckning Du håller med om följande påståenden. 
 
 

1. Jag håller inte alls med (I strongly disagree) 
2. Jag håller inte med (I disagree) 
3. Varken eller (I neither agree or disagree) 
4. Jag håller med (I agree) 
5. Jag håller med till fullo (I strongly agree) 
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1. Jag uppmärksammar alltid hur jag 
gör jämfört med hur andra gör 

1 2 3 4 5 

2. Jag jämför ofta mig själv med andra 
utifrån vad jag uppnått i livet 

1 2 3 4 5 

3. Jag jämför ofta hur mina nära och kära 
(pojk- flickvän, familjemedlem etc) gör i 
jämförelse med hur andra gör 

1 2 3 4 5 

4. Jag är inte den som brukar jämföra 
mig med andra 

1 2 3 4 5 

5. Om jag vill veta hur väl jag utfört något så 
jämför jag det jag gjort med hur andra har gjort 

1 2 3 4 5 

6. Jag jämför ofta vad jag står socialt 
(sociala färdigheter) med andra människor 

1 2 3 4 5 

 
 
 

Tusen tack för din medverkan! 
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