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Kehonkuvalla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, mikä meillä on omasta kehostamme, eli täysin 

subjektiivista kokemusta omasta fyysisestä itsestämme. Kehonkuvaongelmat ovat lisääntyneet 

runsaasti viime vuosina ja siihen yhtenä merkittävänä syynä pidetään sosiaalista mediaa. Ke-

hotyytymättömyydellä on havaittu olevan vakavia seuraamuksia, kuten yhteyttä monien psyyk-

kisten ja fyysisten terveysongelmien syntyyn, joten on oleellista tunnistaa ne riskiryhmät, joilla 

on kohonnut riski alentuneeseen kehotyytyväisyyteen.  

 

Sosiaaliselle medialle löytyy moninaisia määritelmiä. Yleisesti sillä kuitenkin tarkoitetaan 

verkkoviestintäympäristöjä ja siellä esiintyviä yhteisöjä, joissa käyttäjistä tulee aktiivisia vies-

tijöitä sekä sisällöntuottajia tiedon vastaanottamisen lisäksi. Ihmisten välinen vuorovaikutus 

toimii sosiaalisen median perustana. Tämä vuorovaikutus on kokenut suuren mullistuksen so-

siaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien myötä. Sosiaalisen median käytön kielteisinä 

vaikutuksina voidaan pitää muun muassa sen aiheuttamaa vertailua muihin henkilöihin sekä 

ulkonäköihanteisiin, jotka vaikuttavat laskevasti hyvinvointiin sekä sen aiheuttamaa riippu-

vuutta. 

 

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää sosiaalisen median yh-

teyttä miesten kehonkuvaan. Tämän lisäksi tarkasteltiin, esiintyykö tuloksissa joitain eroavai-

suuksia miesten ja naisten välillä. Katsaukseen valikoitui kuusi vuosina 2015-2021 julkaistua 

tutkimusta, joista viisi oli poikkileikkaustutkimuksia ja yksi pitkittäistutkimus. Näistä jokai-

sessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys sosiaalisen median ja kehonkuvan välillä. Vii-

dessä tutkimuksessa yhteys esiintyi positiivisena kehotyytymättömyyden ja sosiaalisen median 

välillä ja yhdessä yhteys esiintyi positiivisena kehotyytyväisyyden ja sosiaalisen median välillä. 

Sukupuolen ei havaittu vaikuttavan yhteyteen yhdessäkään tutkimuksista.  

 

Katsauksen tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta perinteisen median ja kehonkuvan yhtey-

destä miehillä. Tämän lisäksi tulokset ovat samankaltaisia, kuin tutkimuksissa, joissa on tutkittu 

sosiaalisen median ja kehonkuvan yhteyttä naisilla. Katsaus osoittaa, että myös miesten kehon-

kuvaan liittyvät huolet tulee ottaa tosissaan ja niitä ei saa verhota vain naisten ongelmaksi. So-

siaalisen median ja kehonkuvan välistä yhteyttä tulisi myös tutkia miehillä lisää, jotta muun 

muassa yhteyden laajuus ja sen selittävät mallit avautuisivat paremmin. 

 

Asiasanat: kehonkuva, kehotyytymättömyys, sosiaalinen media, miehet 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SISÄLLYS  

TIIVISTELMÄ 

1 JOHDANTO .................................................................................................................... 1 

2 KEHONKUVA ................................................................................................................ 3 

2.1 Kehonkuvan tutkimus .............................................................................................. 3 

2.2 Negatiivinen ja positiivinen kehonkuva .................................................................. 4 

2.3 Miesten kehonkuva ja syömishäiriöt ....................................................................... 5 

3 SOSIAALINEN MEDIA ................................................................................................. 8 

3.1 Sosiaalisen median käyttö ....................................................................................... 8 

3.2 Sosiaalinen media ja siellä tapahtuva vertailu ......................................................... 9 

4 TUTKIMUSKYSYMYKSET ....................................................................................... 11 

5 MENETELMÄT ............................................................................................................ 12 

6 TULOKSET .................................................................................................................. 13 

6.1 Kirjallisuushaku ..................................................................................................... 13 

6.2 Laadunarviointi ...................................................................................................... 14 

6.3 Valitut tutkimukset ................................................................................................ 15 

6.4 Käytetyt mittarit ..................................................................................................... 18 

6.5 Kehonkuvan ja sosiaalisen median yhteys ............................................................ 22 

6.6 Sukupuolittaiset eroavaisuudet .............................................................................. 23 

7 POHDINTA ................................................................................................................... 25 

7.1 Kehonkuvan ja sosiaalisen median yhteys ............................................................ 25 

7.2 Sukupuolittaiset eroavaisuudet .............................................................................. 26 

7.3 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus ...................................................................... 28 

7.4 Yhteenveto ............................................................................................................. 28 

LÄHTEET ......................................................................................................................... 31 

LIITTEET 



1 

 

1 JOHDANTO 

 

Sosiaalisen median käyttö on nykypäivänä luonnollinen osa ihmisten arkea ja sen, erityisesti 

Instagramin, kuvakeskeisen luonteen seurauksena on syntynyt tarve tutkia kehonkuvan ja sosi-

aalisen median välistä yhteyttä (Holland & Tiggemann 2016; Matikainen 2011). Kuitenkin 

miesten kehonkuvaa ja etenkin sen yhteyttä sosiaaliseen mediaan on tutkittu varsin vähän, joten 

ilmiöstä on vain hiukan olemassa olevaa tutkimustietoa (Tiggemann & Anderberg 2020). 

Kehonkuvalla (body image) tarkoitetaan niitä ajatuksia, odotuksia ja tunteita, mitä meillä on 

omasta kehostamme (Healey 2014). Kehonkuva on jatkuvasti muovautuva subjektiivinen 

kokemus, johon vaikuttaa useat eri tekijät (Grogan 2017; Healey 2014). Kehonkuvaongelmat 

ovat lisääntyneet runsaasti viime vuosina ja siihen yhtenä merkittävänä syynä pidetäänkin juuri 

sosiaalista mediaa (Fardouly & Vartanian 2016). Kehotyytymättömyydellä on havaittu olevan 

vakavia seurauksia, kuten yhteyttä monien psyykkisten ja fyysisten terveysongelmien syntyyn. 

Tästä syystä on oleellista tunnistaa ne riskiryhmät, joilla on kohonnut riski alentuneeseen ke-

hotyytymättömyyteen (Frederick & Essayli 2016).  

 

Tämä katsaus tarkastelee sosiaalisen median ja kehonkuvan välistä yhteyttä. Sosiaalisen median 

ja kehonkuvan välisellä yhteydellä tarkoitetaan tässä katsauksessa sosiaalisen median käytön 

mahdollisia vaikutuksia kehonkuvaan. Sosiaalisen median käytön kielteisinä vaikutuksina 

voidaan pitää muun muassa sen aiheuttamaa riippuvuutta ja ulkonäkövertailua muihin hen-

kilöihin sekä ulkonäköihanteisiin (Paakkari ym. 2021; Weinstein 2017). Sosiaalisen 

ulkonäkövertailun merkitys on hyvä huomioida sosiaalisen median ja kehotyytyväisyyden 

yhteyttä tutkiessa, sillä sosiaalinen media toimii ihanteellisena alustana vertailulle (Vogel ym. 

2015). On kuitenkin hyvä huomata myös toinen näkökulma, eli sosiaalisen median käytön 

positiiviset vaikutukset kehonkuvaan. Myönteisinä vaikutuksina voidaan nähdä terveyteen ja 

itseilmaisuun liittyvät vinkit, sosiaalisen median mahdollistama vertaistuki käyttäjien välillä 

sekä mahdollisuus löytää uusia ystäviä ja ylläpitää sosiaalisia suhteita (Paakkari ym. 2021; 

Weinstein 2017).  

 

Sosiaalisen median ja miesten kehonkuvan välisen yhteyden selvittämisen lisäksi tässä 

katsauksessa tarkastellaan, ovatko tulokset miesten osalta saman suuntaisia kuin naisten ja 

eroavatko näin tulokset jotenkin sukupuolten välillä. Jos tarkastellaan vastaavia tutkimuksia 

naisista, yhteys on ollut havaittavissa kehotyytymättömyyden ja sosiaalisen median välillä 

(Sherlock & Wagstaff 2018). Miesten kehonkuvan yhteydestä perinteiseen mediaan on jonkin 
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verran tutkimusnäyttöä ja näyttäisi, että siellä positiivinen yhteys kehotyytymättömyyteen on 

myös löydettävissä (Ricciardelli 2012).  
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2 KEHONKUVA 

 

Kehonkuvalla tarkoitetaan henkilön subjektiivista käsitystä omasta kehostaan, eli fyysisestä it-

sestään. Se on mielikuva, mitä meillä on mielessämme omasta kehostamme (Greene 2011; Hea-

ley 2014). Tärkeää ovat ajatukset ja tunteet, joita henkilö kokee käsityksensä seurauksena. 

Omaan kehonkuvaan liittyvät tunteet voivat olla positiivisia, negatiivisia tai näiden molempien 

yhdistelmiä, ja näihin käsityksiin omasta kehosta vaikuttaa sekä ympäristö- että yksilötekijät 

(Healey 2014). Naisten kehonkuvaa on tutkittu enemmän, mutta tutkimusta myös miesten ke-

honkuvasta löytyy nykyään jonkin verran. Tämä on kuitenkin tapahtunut lähinnä naisten ke-

honkuvatutkimuksen kautta (Hargreaves ym. 2004).  

 

 

2.1 Kehonkuvan tutkimus 

 

Kiinnostus tutkia kehonkuvaa on lisääntynyt merkittävästi viimeisimpinä vuosikymmeninä ja 

nykyään sitä tutkitaan monella eri alalla, kun ennen sitä tutkittiin lähinnä psykologian tutki-

muksen alla (Cash 2004; Grogan 2017). Ensimmäinen määritelmä, joka vastaa nykyistä käsi-

tystämme kehonkuvasta on kuitenkin jo vuodelta 1950 (Schilder 1950). Ennen Schilderin 

(1950) tekemää tutkimustyötä, kehonkuvaa oli tarkasteltu ainoastaan aivovaurion aiheuttamina 

vääristyneinä kehon havaintoina (Cash 2004). Nyt lisääntyneeseen kehonkuvan tutkimukseen 

on nähty syinä muun muassa yleistynyt kauneuskirurgia, huoli epäterveellisestä ruokavaliosta 

sekä laihdutuslääkkeiden lisääntynyt käyttö. Tämän lisäksi etenkin miehet havittelevat entistä 

lihaksikkaampaa ulkonäköä, joten myös anabolisten steroidien lisääntynyt käyttö on herättänyt 

huolta ja näin lisännyt tutkimuksen tarvetta (Grogan 2017).  

 

1980-luvulle asti kehonkuvan tutkimus koski vain nuoria naisia ja käsitteli ainoastaan huolen-

aiheita kehon painosta sekä muodosta (Grogan 2017). Vasta tämän jälkeen on ymmärretty, että 

kehonkuva ja sen seuraukset ovat tärkeitä niin kaiken ikäisille naisille kuin miehillekin. On 

myös ymmärretty, että käsite on monipuolinen rakennelma sisältäen muutakin, kuin vain huo-

len kehon muodosta ja painosta (Grogan 2017). 2000-luvulta alkaen myös ihmisten kiinnostus 

kehonkuvaa kohtaan on lisääntynyt ja on alettu kyseenalaistamaan median luomaa kuvaa ihan-

nevartalosta, sillä on ymmärretty seuraukset, mitä negatiivisella kehonkuvalla voi olla tervey-

delle (Grogan 2017; Healey 2014).  
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2.2 Negatiivinen ja positiivinen kehonkuva 

 

Kun ihmisellä esiintyy kielteisiä ajatuksia ja tunteita omasta kehostaan, puhutaan yleensä tyy-

tymättömyydestä omaan kehoonsa (body dissatisfaction), eli toisin sanoen negatiivisesta ke-

honkuvasta (Healey 2014). Healey (2014) käyttävät myös negatiivisesta kehonkuvasta puhut-

taessa termiä; epäterveellinen kehonkuva. Negatiivisen kehonkuvan muodostumisen syyt ovat 

moniulotteiset ja usein monen tekijän summa (Grogan 2017). Riski tyytymättömyyteen kasvaa 

etenkin, jos henkilö saa negatiivista palautetta ulkonäöstään tai hän elää erityisen ulkonäkökes-

keisessä yhteiskunnassa. Nykypäivänä sosiaalisen median rooli korostuu ulkonäköpaineita luo-

vana tekijänä (Healey 2014). Tyytymättömyys omaan kehoonsa liittyy usein kehon koon, muo-

don, lihaksikkuuden tai painon negatiiviseen arviointiin ja siihen yleensä liittyy havaittu risti-

riita oman kehon arvioinnin ja ihannevartalon välillä (Grogan 2017).  

 

Niin psyykkinen kuin fyysinenkin terveys kärsii kehotyytymättömyydestä. Kehotyytymättö-

myys voikin johtaa epäterveellisten elämäntapojen harjoittamiseen, kuten epäterveellisiin 

ruoka- ja liikuntasuhteisiin, päihteiden väärinkäyttöön sekä sosiaalisen toiminnan vähentymi-

seen (Healey 2014). Seurauksena voi olla syömishäiriöitä tai muita mielenterveysongelmia 

(Sippel 2021). Paxton ym. (2010) mukaan pitkällä aikavälillä kehon tyytymättömyys on mah-

dollinen riskitekijä masentuneelle mielialalle ja alhaiselle itsetunnolle. Jos tähän terveydelle 

haitalliseen kehonkuvaan ei puututa ja sitä yritetä korjata, voi kehotyytymättömyys jatkua läpi 

elämän (Healey 2014).  

 

Positiivisen kehonkuvan on osoitettu olevan monitahoinen, kokonaisvaltainen sekä muovau-

tuva kokonaisuus, eikä sitä tule nähdä vain vastakohtana negatiiviselle kehonkuvalle (Grogan 

2017; Tylka ym. 2011a). Positiivinen kehonkuva tarkoittaa myönteistä mielipidettä kehosta sen 

todellisesta ulkonäöstä riippumatta sekä kehon hyväksymistä huolimatta painosta ja epätäydel-

lisyydestä. Se on myös vartalon kunnioittamista harjoittamalla keholle terveellistä käyttäyty-

mistä ja sen tarpeisiin vastaamista (Grogan 2017). On myös taitoa osata sulkea ulkopuolelle 

muun muassa mediassa esillä olevat epärealistiset kuvat vartaloista ja näin suojella itseään ja 

kehoaan. On kuitenkin tärkeää huomata, että positiivinen kehonkuva ei tarkoita ainaista täydel-

listä tyytyväisyyttä kaikkiin kehon osa-alueisiin, eikä se myöskään aina suojaa kaikilta uhilta, 

joita kehonkuvaan kohdistuu (Grogan 2017).  
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Positiivisen kehonkuvan omaavat ihmiset ovat usein fyysisesti ja psyykkisesti terveempiä (Hea-

ley 2014; Tylka ym. 2015). Heidän itsetuntonsa, joka kertoo, miten hyvin henkilö tuntee itsensä, 

on parempi. Mitä korkeampi itsetunto on, sitä helpompaa on pysyä mukana arjessa ja ylläpitää 

sosiaalisia suhteita (Healey 2014). Positiivinen kehonkuva auttaa itsensä hyväksymisessä sekä 

se auttaa tuntemaan olonsa mukavaksi omassa kehossaan ja olemaan tyytyväinen omaan ulko-

näköönsä (Healey 2014). Positiivinen kehonkuva edesauttaa tasapainoista elämää, joka pitää 

sisällään terveellisen suhtautumisen ruokaan ja liikuntaan. Nämä tekijät lisäävät onnellisuutta 

ja hyvinvointia, jolloin henkinen- ja fyysinen hyvinvointi paranee (Healey 2014).  

 

Kehonkuva on jatkuvassa muutoksessa, eikä se pysy muuttumattomana läpi elämän, vaan se on 

joustava ja avoin muuttumaan uuden tiedon myötä (Greene 2011; Grogan 2017). On luonnol-

lista, että toisina päivinä kokee kehonkuvansa positiivisemmaksi kuin toisina, vaihdellen mie-

lialan ja tunteiden mukana (Greene 2011; Grogan 2017). Perinteisen median jakamille kuville 

altistumisen on havaittu olevan yksi kehonkuvaan vaikuttava tekijä. On todennäköistä, että jot-

kut ovat toisia herkempiä tällaisille vihjeille ja näin myös kehonkuva muuttuu herkemmin ne-

gatiivisempaan suuntaan (Grogan 2017). Erityisesti nuoria pidetään haavoittuvina näille me-

dian luomille epärealistisille odotuksille ihannevartalosta (Grogan 2017, Healey 2014). Healey 

(2014) mukaan myös sukupuoli vaikuttaa herkkyyteen tyttöjen ollessa poikia alttiimpia keho-

tyytymättömyyteen. Healey (2014) kuitenkin lisää, että miesten kehotyytymättömyyden määrä 

lähestyy nopeasti naisten tasoa. Näiden tekijöiden lisäksi muun muassa kehon suurempi koko, 

miehillä seksuaaliseen vähemmistöön kuuluminen sekä perfektionismiin taipuva persoonalli-

suus ovat riskitekijöitä kehotyytymättömyydelle (Healey 2014).  

 

 

2.3 Miesten kehonkuva ja syömishäiriöt 

 

Tyytymättömyyttä omaan kehoonsa pidetään edelleen naisilla yleisempänä kuin miehillä, mutta 

ero sukupuolten välillä on pienenemässä (Healey 2014). Miesten kehonkuvaongelmat ovatkin 

yleistyneet runsaasti viime vuosikymmenellä median alkaessa levittää luomaansa kuvaa lihak-

sikkaasta miesvartalosta (Ricciardelli 2012). Kuitenkin jo evoluution näkökulmasta miesten ke-

hon lihaksikkuuteen liittyville fyysisille ominaisuuksille on asetettu paljon painoarvoa (Ricciar-

delli 2012). Merkittävä osa miehistä on tyytymätön johonkin omassa kehossaan, mutta he usein 

kokevat olonsa epämukavaksi puhuessaan siitä (Healey 2014; Ricciardelli 2012). Useat miehet 

ovat tyytymättömiä sekä kehonsa rasvapitoisuuteen, että lihasmassansa määrään (Frederick ym. 
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2007, Gray & Frederick 2012).  Noin puolet miehistä tavoittelevat suurempaa lihasmassaa. 

Puolet sen sijaan havittelevat laihempaa kehoa. Tämä eroaa naisista, heidän tavoitellessa lähes 

aina laihempaa kehoa (Healey 2014). Länsimaissa ihannoidaan miehillä hoikkaa, kiinteää ja 

lihaksikasta kehoa (Healey 2014), joka näkyykin siinä, että miehillä korostuu kehon muokkauk-

sessa lihaksikkuuden tavoittelu ja alhainen kehon rasvapitoisuus (Frederick & Essayli 2016). 

Miehillä yleisiä kohteita, joihin he kiinnittävät huomiota kehossaan ovat muun muassa vatsali-

hasten erottuvuus, hartia- ja hauislihasten koko, rintakehä, jalkalihasten koko ja muoto sekä 

yleinen lihaserottuvuus ja kehon kiinteys (Raevuori & Keski-Rahkonen 2007; Ricciardelli 

2012). Miehillä keskittyminen on usein myös kehon toiminnallisuudessa, esteettisyyden sijaan 

(Ricciardelli 2012). Näitä toimintoja on muun muassa voima, kestävyys, nopeus, koko, kunto 

sekä pituus (Ricciardelli 2012). 

 

Kehoonsa tyytymättömät miehet raportoivat kehoonsa tyytyväisiä miehiä todennäköisemmin 

masennusoireista, vääristyneistä syömismalleista, henkisestä kärsimyksestä sekä alentuneesta 

itsetunnosta (Bergeron & Tylka 2007; Tylka 2011b; Wilson ym. 2013). Miessukupuoli ei siis 

suojaa syömishäiriöltä, eikä psyykkiseltä pahoinvoinnilta ulkonäkö- ja kehopaineiden seurauk-

sena (Rekilä 2020). Tästä huolimatta miesten syömishäiriöiden esiintymistä on yhä tutkittu pal-

jon naisia vähemmän (Rekilä 2020).   

 

Syömishäiriöiden hoitoon pääsyn yhtenä ongelmana on miesten viivyttely apua hakiessa, jol-

loin oireet ehtivät vakavoitua ja hoidosta tulee haasteellisempaa (Dearden & Mulgrew 2013; 

Räisänen & Hunt 2014). Tähän merkittävänä syynä on miesten syömishäiriöiden ympärillä 

edelleen esiintyvä sosiaalinen ja kulttuurinen stigma, joka näkyy hoitoon hakeutumisen lisäksi 

myös hoitoon pääsemisessä, sillä miesten syömishäiriöt edelleen usein diagnosoidaan virheel-

lisesti (Lyons ym. 2019; MacCaughelty ym. 2016; Räisänen & Hunt 2014). Näiden tekijöiden 

seurauksena ilmenee myös haasteellisuus saada tarkkaa tietoa miesten syömishäiriöiden ylei-

syydestä, mutta on arvioitu, että miesten todellinen osuus syömishäiriötä sairastavista on 10–

20 % (Dearden & Mulgrew 2013; Isomaa 2020; Räisänen & Hunt 2014). Sairauden tunnista-

misen haasteellisuuden vuoksi kuitenkin ainoastaan noin 5 % syömishäiriödiagnoosipotilaista 

on miehiä (Isomaa 2020).  

 

Miesten syömishäiriöt myös oireilevat usein eri tavalla kuin naisten syömishäiriöt. Tämä onkin 

yksi syy siihen, miksi miesten syömishäiriöitä ei aina tunnisteta (Rekilä 2020). Syömishäiriö-

oireilu voi ilmetä miehillä esimerkiksi äärimmäisenä treenaamisena sekä ruokavalion tarkkana 
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suunnitteluna, tavoitteena saavuttaa lihaksikas ja urheilullinen keho (Rekilä 2020). Vaarana on 

myös turvautuminen sallittujen lisäravinteiden lisäksi kiellettyihin aineisiin, kuten anabolisiin 

steroideihin (Rekilä 2020). Siinä vaiheessa, kun treenaamisesta ja syömisestä tulee niin jousta-

matonta, että se vaikuttaa muuhun elämään, kuten sosiaalisiin suhteisiin ja arjen valintoihin, 

voidaan puhua syömishäiriöstä (Rekilä 2020). Rekilän (2020) mukaan joskus on haasteellista 

tunnistaa, mikä on syömishäiriökäyttäytymistä ja mikä sen sijaan ”terveellistä” oman kehon 

muokkaamista. Yllä mainittujen syömishäiriömuotojen lisäksi miehillä esiintyy erilaisia ahmi-

mishäiriötä, jotka usein unohtuvat syömishäiriöistä puhuttaessa (Rekilä 2020). Arnow ym. 

(2017) mukaan ahmimishäiriöt ovat kuitenkin itseasiassa yleisin syömishäiriömuoto miehillä. 
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3 SOSIAALINEN MEDIA 

 

Sosiaaliselle medialle löytyy moninaisia määritelmiä. Yleisesti sillä kuitenkin tarkoitetaan 

verkkoviestintäympäristöjä ja siellä esiintyviä yhteisöjä, joissa käyttäjistä tulee aktiivisia vies-

tijöitä sekä sisällöntuottajia tiedon vastaanottamisen lisäksi (Bechmann & Lomborg 2012). Ih-

misten välinen vuorovaikutus toimii sosiaalisen median perustana (Matikainen & Huovila 

2017).  Tämä vuorovaikutus on kokenut suuren mullistuksen sosiaalisen median tarjoamien 

mahdollisuuksien myötä (MLL 2021). Sosiaalinen media eroaa vuorovaikutteisen luonteensa 

ansiosta suuresti perinteisistä joukkotiedotusvälineistä, joissa käyttäjä on lähinnä viestin vas-

taanottajan roolissa ja vuorovaikutus on tällöin yksisuuntaista (Matikainen & Huovila 2017).  

 

 

3.1 Sosiaalisen median käyttö 

 

Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt valtavalla nopeudella viimeisen vuosikymmenen ai-

kana, ja siitä on tullut normaali osa ihmisten arkea (Noor Al-Deen & Hendricks 2012). Etenkin 

nuorilla sosiaalinen media ja reaalimaailma limittyvät jo saumattomasti toisiinsa (Matikainen 

2011). Sosiaalisen median sovellusten suosiosta kertoo se, että esimerkiksi Instagramilla, joka 

on kuvien jakamiseen tarkoitettu alusta, on ympäri maailmaa yli miljardi käyttäjää (Statista 

2022a).  

 

Aiemmin esitetyn sosiaalisen median määritelmän lisäksi Pönkä (2014) kuvailee sille tyypilli-

siksi piirteiksi matalan julkaisukynnyksen, avoimuuden sekä käyttäjälähtöisten ilmiöiden syn-

tymisen. Siellä tarjoutuu mahdollisuus niin yksityisen käyttäjän kuin organisaationkin laajaan 

näkyvyyteen (Pönkä 2014). Sosiaalinen media tarjoaa myös käyttäjilleen mahdollisuuden luoda 

omannäköisensä verkkoidentiteetin (Pönkä 2014). Identiteettiä, eli sitä kuvaa, mitä käyttäjä ha-

luaa itsestään muille näyttää, voidaan tietoisesti rakentaa tekstejä ja kuvia jakamalla (Winberg 

2013). Winbergin (2013) mukaan ihmiset toimivat sosiaalisessa mediassa omina persooninaan, 

mutta heidän käyttäytymistään muokkaavat tietynlaiset sosiaaliset odotukset. Sosiaalisessa me-

diassa käyttäjä pystyy itse päättämään, mitä haluaa itsestään jakaa ja mitä puolestaan jättää 

jakamatta (Uski & Lampinen 2014). Verkkoidentiteetin luomiseen liittyy vahvasti myös ulko-

näköpaineet, jota käyttäjät toisillensa aiheuttavat, sillä on yleistä lisätä itsestään muokattuja ja 

tarkkaan valikoituja kuvia, joilla voidaan kohentaa fyysistä viehätysvoimaansa ja toisaalta pois-

taa epäedulliset kuvat itsestään (Kim & Chuck 2015). 
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Sosiaalisen median verkkoviestinnälle on lukuisia erilaisia palveluja, joissa tarkoituksena on 

muun muassa keskustella, tuottaa ja jakaa sisältöä sekä verkostoitua (Pönkä 2014). Tunnetuim-

pia näistä sovelluksista ovat muun muassa Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Twitter, 

TikTok ja YouTube (Matikainen & Huovila 2017; MLL 2021). Suomessa WhatssApp- pika-

viestisovellus on käytetyin sosiaalisen median sovellus, sitä käyttäessä noin 80 % suomalaisista 

(Pönkä 2021). Uusia sosiaalisen median palveluita syntyy jatkuvasti ja tällä hetkellä esimer-

kiksi lyhyiden videoiden julkaisuun tarkoitettu TikTok-sovellus on kasvattamassa nopealla tah-

dilla suosiotaan (Xu ym. 2019). TikTokin suosio etenkin nuorten keskuudessa on kasvanut niin 

nopealla tahdilla, että vaikka se nykypäivänä onkin todella suosittu sovellus, ei sitä olla ehditty 

ottamaan vielä mukaan kovin moneen sosiaalista mediaa käsittelevään tutkimukseen (Pönkä 

2020). Sosiaalista mediaa voidaan käyttää nykyisin usealla erilaisella älylaitteella, kuten puhe-

limella, tietokoneella, tabletilla, pelikonsolilla ja televisiolla, kun aiemmin vaihtoehtona oli oi-

keastaan ainoastaan tietokoneen internet-selain (Kohvakka & Saarenmaa 2019).  

 

Andersonin (2015) mukaan naiset ovat tavanneet olla innokkaampia sosiaalisen median käyt-

täjiä kuin miehet, mutta nykyään miesten ja naisten välinen ero sosiaalisen median käyttäjä-

määrissä ei ole merkittävä. Tässä tiedossa esiintyy kuitenkin ristiriitaisuuksia, sillä joidenkin 

lähteiden mukaan naiset käyttävät edelleen miehiä enemmän sosiaalista mediaa, näin selviää 

esimerkiksi Statista (2022b) sivuilta. Tämän lisäksi joillain sosiaalisen median alustoilla on ra-

portoitu sukupuolieroja; naisten on kerrottu käyttävän enemmän Facebookia ja Instagramia, 

kun taas mieskäyttäjien määrä on suurempi erilaisilla keskustelufoorumeille, kuten Redditissa 

sekä videopalvelu Youtubessa (Anderson 2015; Fardouly 2019). Sosiaalisen median kanavista 

esimerkiksi Twitterissä ei esiinny sukupuolieroja käyttäjämäärissä (Anderson 2015). Tutki-

muksissa on havaittu, että naiset todennäköisemmin pitävät itsestään ajan tasalla olevia valo-

kuvia heidän sosiaalisen median kanavillaan ja tämän lisäksi on havaittu, että heillä on siellä 

enemmän kuvia itsestään (Kolek & Saunders 2008).  

 

 

3.2 Sosiaalinen media ja siellä tapahtuva vertailu 

 

Itsensä vertailu muihin on tyypillistä käyttäytymistä ihmiselle (Vogel ym. 2015).  Yksilöt eroa-

vat kuitenkin toisistaan siinä, miten paljon he ulkonäkövertailua harjoittavat ja heillä esiintyy 

sen tekemiseen erilaisia motiiveja (Festinger 1954). Olennaisimmat motiivit ovat itsearviointi, 

vertailu ylöspäin ja vertailu alaspäin. Vertaillessa on tyypillistä, että itseä verrataan joko 



 

10 

 

sellaisiin henkilöihin, joiden kanssa koetaan olevan vertaisia tai sitten henkilöihin, joiden koe-

taan olevan itseään paremmassa tai huonommassa tilanteessa (Festinger 1945). Vertailun ta-

voitteena on siis joko saada tarkka kuva itsestään suhteessa muihin, saada motivaatiota oman 

tilansa kohentamiseen tai kohentaa omaa oloaan vertaamalla itseään heihin, joilla on huonompi 

tilanne (Festinger 1954).  

 

Sosiaalinen media on ominaisuuksiltaan suotuisa alusta sosiaalisen ulkonäkövertailun ilmene-

miselle. Siellä vertailu on tehty helpoksi, kun kuvamateriaalia ja tietoa löytyy ihmisistä lähes 

loputtomasti ja ne ovat nopeasti kaikkien saatavilla (Vogel ym. 2015). Ulkonäkövertailu sosi-

aalisessa mediassa saattaa aiheuttaa ongelmia muun muassa itsetunnon ja fyysisen minäkuvan 

kanssa ja näin heikentää psyykkistä hyvinvointia (Aho 1993; Martikainen 2015, 33).  

 

Sosiaalisen median negatiivisina puolina voidaan nähdä vertailu toisiin henkilöihin ja ul-

konäköihanteisiin (Weinstein 2017).  Kuten aiemmin on jo mainittu, ihmiset jakavat sosiaali-

seen median sivustoille tarkoin valittuja kuvia ja tekstejä itsestään ja elämästään (Vogel ym. 

2015) Nämä osat elämästä ovat usein positiivisia ja merkittäviä hetkiä, kun taas huonommat 

asiat jätetään näyttämättä (Vogel ym. 2015). Näin syntyy helposti virheellisen suotuisa kuva 

ihmisestä ja hänen todellisesta elämästään. Tämä johtaa siihen, että myös itsensä vertailusta 

muihin tulee virheellistä, sillä verrataan henkilöön, jollaista todellisuudessa ei edes ole (Vogel 

ym. 2015). Sosiaalisessa mediassa esiintyvät kuvat lihaksikkaista miehistä, ovat usein anabo-

listen steroidien ansioita, joten tästä syystä miesten ihannevartalon tavoittelu ei ole luonnollisin 

keinoin edes mahdollista. Näin myös luodaan virheellistä kuvaa todellisesta vartalosta (Mayo 

& George 2014). Mayo ja George (2014) havaitsivat tutkimuksessaan, että suurin osa siihen 

osallistujista piti ihannevartalonaan juuri sellaista kehoa, jonka saavuttamiseen tarvitaan ana-

bolisia steroideja.  

 

Virheellistä vertailua on myös omiaan lisäämässä erilaiset kuvankäsittelyohjelmat, joiden 

avulla muun muassa silotetaan ihoa ja muokataan sen sävyä, suurennetaan lihaksia sekä tehdään 

kehosta hoikemman näköinen (Dove Self-Esteem Project 2013; Guest 2016; Ricciardelli ym. 

2010) Tämä on erityisesti haitallista Instagramissa, sen keskittyessä suuresti kuvien jakamiseen 

(Engeln ym. 2020). Sosiaalisessa mediassa seurataan myös muun muassa ”tykkäyksien”, kom-

menttien ja seuraajien määrää. Ne voidaan nähdä sosiaalisen statuksen symbolina sekä hyväk-

syntänä (Brown & Larson 2009).  Nämä ovat kuitenkin taas omiaan lisäämään sekä ulkonäkö-

paineita että -vertailua (Wallace & Buil 2021).  
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4 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on selvittää sosiaalisen median ja miesten kehonkuvan 

välistä yhteyttä. Tässä katsauksessa tällä yhteydellä tarkoitetaan tarkemmin sosiaalisen median 

käytön mahdollisia vaikutuksia kehonkuvaan. Tarkoituksena on myös selvittää, ilmeneekö tut-

kimuksissa sukupuolittaisia eroja sosiaalisen median ja kehonkuvan välisissä yhteyksissä nais-

ten ja miesten välillä. Vastausta kysymyksiin lähdetään etsimään systemaattisella kirjallisuus-

katsauksella. 

 

Tutkimuskysymykset: 

1) Päätutkimuskysymys: Onko miehillä löydettävissä yhteyttä kehonkuvan ja sosiaalisen 

median välillä? 

2) Lisätutkimuskysymys: Selviääkö tutkimuksissa sukupuolittaisia eroja sosiaalisen me-

dian ja kehonkuvan välisissä yhteyksissä miesten ja naisten välillä? 
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5 MENETELMÄT 

 

Tämän systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on selvittää yhteyttä sosiaalisen me-

dian ja miesten kehonkuvan väliltä. Tavoitteena on myös tarkastella, löytyykö sukupuolittaisia 

eroja tuloksissa naisten ja miesten välillä.  

 

Järjestelmällinen tiedonhaku suoritettiin 12.10.2021 kolmeen kansainväliseen terveysalan tie-

tokantaan: Cinahl, Medline ja Pubmed. Hakulauseke, jota jokaiseen näistä kolmesta tietokan-

nasta käytettiin, oli: ”social media” AND (male OR boy OR man) AND (self-image OR ”body 

image” OR ”distorted body image” OR ”body dissatisfaction”). Tämän lisäksi haku rajattiin 

vertaisarvioituihin englanninkielisiin tutkimuksiin, jotka oli julkaistu vuosina 2015–2021. So-

siaalisen median tämänhetkinen laaja suosio on vielä suhteellisen uusi ilmiö, joten julkaisua-

jankohta rajattiin kapeaksi, jotta tämän katsauksen tuloksista saataisiin mahdollisimman luotet-

tavia. Uusin tutkimustieto antaa ajankohtaisinta tietoa aiheesta. Kohderyhmänä olivat miehet, 

mutta tarkkaa rajausta iästä ei voitu tehdä aiheesta tehtyjen tutkimusten niukkuuden takia. Ikä-

haarukka oli täten laaja 10–50-vuotiaat. Katsauksen ulkopuolelle rajattiin myös tutkimukset, 

jotka käsittelivät sairaita tai mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä, sillä nämä saattavat 

jo itsessään vaikuttaa kehonkuvaan ja näin vääristää katsauksen tuloksia.  

 

Tiedonhaun osumat seulottiin seuraavilla poissulkukriteereillä: 1) tutkimus käsittelee sairaita 

tai mielenterveysongelmista kärsiviä henkilöitä, 2) tutkimus käsittelee pääosin naisia ja vain 

sivuuttaa lyhyesti miesten osuutta aiheeseen, 3) tutkimus käsittelee alle 10-vuotiaita tai yli 50-

vuotiaita. 

 

Tutkimusten seulonnan läpäisseille tutkimuksille tehtiin laadunarviointi. Tässä tutkielmassa 

laadunarviointiin käytettiin kahdeksan kohdan Joanna Briggs Instituutio (JBI) suomennettuja 

poikkileikkaustutkimuksille tarkoitettuja arviointikriteerejä. Arvioinnin tarkastuslistassa jokai-

sen kohdan toteutumista arvioitiin asteikolla KYLLÄ (K), Ei (E), Epäselvä (?) ja ei sovelletta-

vissa (NA) (Moola ym. 2017). Laadunarvioinnintaulukko löytyy liitteestä 1.  

 

Seulonnan ja laadunarvioinnin jälkeen tutkimuksia lähdettiin analysoimaan laadullisen syntee-

sin keinoin. Tutkimukset teemoiteltiin tässä katsauksessa sen mukaan, oliko niissä otettu huo-

mioon sosiaalisessa mediassa tapahtuvan ulkonäkövertailun vaikutus tuloksiin. 
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6 TULOKSET 

 

 

6.1 Kirjallisuushaku 

 

Tämän katsauksen kirjallisuushaku sosiaalisen median ja miesten kehonkuvan välisestä yhtey-

destä tuotti yhteensä 216 osumaa, joista 68 löytyi PubMed -tietokannasta, 50 Medline -tieto-

kannasta sekä 98 Cinahl -tietokannasta. Duplikaatteja havaittiin 61, joiden poiston jälkeen jäl-

jelle jäi viitteitä 155 kappaletta. Seuraavaksi tarkasteltiin tulosten sovellettavuutta tähän kat-

saukseen. Arviointi tehtiin otsikoiden, tiivistelmien ja tarvittaessa koko tutkimusartikkelien 

tekstien avulla. Tämän poissulun jälkeen viitteitä kirjattiin jääneen jäljelle 15 kappaletta. Lo-

pulta laadullisen arvioinnin jälkeen kirjallisuuskatsaukseen hyväksyttiin kuusi (6) kriteerit lä-

päisevää poikkileikkaustutkimusta. Kokonaisuudessaan tiedonhaun prosessi dokumentoitiin 

vuokaavioon (kuvio 1.) 

 

 

KUVIO 1. Tiedonhaun vuokaavio 
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6.2 Laadunarviointi 

 

Laadunarvioinnissa katsaukseen valikoituneiden tutkimusten havaittiin hieman vaillinaisesti 

täyttävän JBI-tarkistuslistan kohdat kriteerien mukaisesti. Tässä kappaleessa avataan tarkem-

min laadunarvioinnin tuloksia.  

 

Suurimmassa osassa artikkeleista esitettiin kattavasti otoksen mukaanotto- ja poissulkukriteerit 

ja ne tulivat selkeästi esille tekstistä, eli JBI:n kriteeristön kohdat yksi ja kaksi täyttyivät suh-

teellisen hyvin. Mukaanotto- ja poissulkukriteereissä ilmeni kuitenkin hieman epäselvyyttä 

Tiggemann ja Anderberg (2020) ja de Vries ym. (2015) tutkimusartikkeleissa. Tiggemann ja 

Anderberg (2020) ja de Vries ym. (2015) tutkimuksissa selvisi, millaisia henkilöitä tutkimuk-

siin oli valittu mukaan, mutta mukaanottokriteereitä ei ollut selkeästi määritelty eikä niitä avattu 

tekstissä, kuin vasta silloin, kun rekrytointi oli jo tehty. Kohderyhmän ja tutkimusolosuhteiden 

kuvailu onnistui myös ongelmitta lähes kaikissa tutkimuksissa. Tiggemann ja Anderberg (2020) 

sekä Modica (2020) tutkimuksista jäi kuitenkin uupumaan tieto, milloin tutkimuksen aineisto 

on kerätty. Tästä syystä näihin kohtiin annettiin arvio ”Epäselvä”.  

 

Kehonkuvan ja sosiaalisen median arviointiin käytetyt mittarit vaihtelivat eri tutkimuksissa. 

Näiden mittareiden pätevyyttä ja luotettavuutta arvioitiin kohdassa kolme ja jokaiseen kohtaan 

lukuun ottamatta Jarman ym. (2020) tutkimusta annettiin arvioiksi ”Epäselvä”. Suurin osa ke-

honkuvan mittareista arvioi kehotyytymättömyyttä ja käytetyt mittarit perustuivat tutkittuun 

tietoon. Kehonkuvan mittarien validiteetti ja reliabiliteetti arvioitiin laadukkaaksi. Sosiaalisen 

median käytön mittarit olivat taas ongelmallisempia. Niihin ei ollut käytetty perusteltuja mitta-

reita, lukuun ottamatta Jarman ym. (2020) tutkimusta, jossa sosiaalisen median altistusta oli 

mitattu Facebook Intensity Scale-mittarilla (Ellison ym. 2007). Sosiaalisen median käytön mää-

rää, laatua ja intensiteettiä kysyttiin lähinnä kysymyksillä, joiden valintaa ei ollut tieteellisesti 

perusteltu. Kysymyksien validiteetti oli kuitenkin hyvä ja kysyttiin asioita, jotka olivat oleellisia 

tutkimuskysymysten kannalta.  

 

JBI:n kriteeristön kohdassa neljä arvioinnin kohteena oli tutkimukseen osallistujien valinnassa 

käytettyjen kriteerien objektiivisuus. Tässä kohdassa epäselvyyttä esiintyi niissä tutkimuksissa, 

jotka olivat käyttäneet tutkimukseen rekrytointialustoja rekrytoinnin välineenä, sillä alustat pe-

rustuvat täysin vapaaehtoisuuteen. Tällä voi olla vaikutusta muun muassa tutkimuksen luotet-

tavuuteen, jos tutkimukseen on tämän seurauksena valikoitunut jotenkin tietynlainen otanta, 
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joka poikkeaa muusta väestöstä. Sama ongelma esiintyi myös Fardouly ym. (2020) tutkimuk-

sessa, jossa rekrytointi tehtiin jakamalla lehtisiä muun muassa kouluissa ja urheilukerhoissa. 

Tästä syystä Fardouly ym. (2020) sai arvioiksi tästä kohdasta ”Ei” ja loput kolme rekrytoin-

tialustaa käyttänyttä saivat arvioksi ”Epäselvä”.  

 

Laadunarviointikriteeristön kohdat viisi ja kuusi käsittelivät sekoittavia tekijöitä ja niiden huo-

mioimiseen käytettäviä menetelmiä. Sekoittavien tekijöiden huomiointi vaikuttaa toteutuneen 

riittävän hyvin jokaisessa tutkimuksessa. Tutkimuksissa sekoittavia tekijöitä oli arvioitu usean 

muuttujan regressioanalyyseillä. Seitsemännessä kohdassa JBI:n kriteeristöä tarkkailtiin tulos-

muuttujien mittauksen pätevyyttä ja luotettavuutta. Tässä esiintyi ongelmia mittareiden vali-

doinnista sekä tulosten luotettavuudessa, niiden perustuessa omaan havainnointiin. Tästä huo-

limatta mittaukset toteutettiin kaikissa katsaukseen valikoiduissa tutkimuksissa asianmukai-

sesti. Ongelmat huomioiden jokaiseen kohtaan arvioinniksi annettiin ”Epäselvä”. Laadunarvi-

ointikriteeristön viimeisessä kohdassa arvioitiin tilastollisten menetelmien soveltuvuutta ja 

siinä ei esiintynyt ongelmia, vaan kriteerit täyttyivät jokaisen tutkimuksen kohdalla ongelmitta. 

Tutkimusten vähyys aiheesta vaikutti siihen, että myös tutkimuksia, jotka eivät saaneet kovin 

hyviä tuloksia laadunarvioinnista, otettiin mukaan tähän katsaukseen.  

 

 

6.3 Valitut tutkimukset 

 

Tähän systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen valikoitui poissulkukriteerien mukaisen seulon-

nan ja laadunarvioinnin jälkeen kuusi (6) tutkimusta, joista neljä on poikkileikkaustutkimuksia 

ja yksi pitkittäistutkimus. Jarman ym. 2020 tutkimus on osa laajempaa pitkittäistutkimusta, 

mutta sosiaalisen median ja kehonkuvan osuus tutkimuksessa on kerätty yhdellä kyselytutki-

muskerralla, joten se luokitellaan poikkileikkaustutkimukseksi. Tutkimukset ovat julkaistu 

vuosina 2015–2021 ja niiden aineisto on kerätty neljästä eri maasta; Australiasta, Yhdysval-

loista, Alankomaista sekä Saudi-Arabiasta. Kolme tutkimuksista on tehty Australiassa. Yh-

teensä näihin tutkimuksiin on osallistunut yli 3 500 osallistujaa, joista miehiä on reilu 2 000. 

Neljässä tutkimuksessa vastaajiksi otettiin miehiä ja naisia, kahdessa ainoastaan miehiä. Osal-

listujien ikähaarukka oli suuri, nuorimmat vastaajat olivat kymmenenvuotiaita ja vanhimmat 

50-vuotiaita.  
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Tutkimuksien otannat eivät ole yhteneväisiä.  Yksi tutkimus toteutettiin yliopisto-opiskelijoi-

den keskuudessa Kim Saudin yliopistossa, kolmeen tutkimukseen osallistujat haettiin rekry-

tointialustojen kautta, yksi toteutettiin kahdessa eri Melbournen yläkoulussa ja yhteen haettiin 

osallistujat lehtisten avulla, joita jaettiin muun muassa kouluissa ja urheilukerhoissa. Tutkimuk-

set toteutettiin kyselymuodossa, joista suurin osa mainittiin olevan internetkyselyjä (Fardouly 

ym, 2019; Jarman ym. 2020; Modica 2020; Tiggemann & Anderberg 2020). Valitut tutkimukset 

on esitelty tarkemmin alla olevassa taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen perustiedot, löydetyt yhteydet on todettu tuloksissa tilastollisesti 

merkitseviksi. *Jarman ym. 2020 tutkimus on osa laajempaa pitkittäistutkimusta, mutta tässä 

katsauksessa merkittävät tulokset on kerätty poikkileikkausmenetelmällä.  

 

Tutkimus Tutkimusasetelma Otoksen kuvailu Keskeiset tulok-

set (1. sosiaalisen 

median ja keho-

tyytymättömyy-

den yhteys mie-

hillä 2. sukupuol-

ten välinen mah-

dollinen eroavai-

suus tuloksissa 3. 

Onko sosiaali-

sessa mediassa ta-

pahtuvaa ulkonä-

kövertailua huo-

mioitu tuloksissa) 

 

Alruwayshid ym.  

Saudi-Arabia 2021 

 

Poikkileikkaus - Kin Saudin yliopis-

tosta satunnaistetuille 

opiskelijoille kyselylo-

make 

- Aineisto kerätty maa-

liskuusta 2019 tammi-

kuuhun 2020 

- 204 osallistujaa 

- Miehiä 46,1 % (94) 

- Naisia 53,9 % (110) 

- Ikä 18–24, mediaania 

ei kerrota 

- Vastausprosentti 87,9 

% 

 

1. Yhteys löytyi, 

sosiaalinen median 

ja kehotyytymättö-

myyden välillä 

2. Ei eroa suku-

puolten välillä 

3. Vertailua ei ole 

huomioitu 

 

Fardouly ym.  

Australia 

2019 

 

Poikkileikkaus - Australiassa asuvia 

10–12-vuotiaita rekry-

toitiin osallistumaan in-

ternetkyselyyn lehtisillä, 

joita jaettiin mm. 

1.Yhteys löydetty, 

mutta sen vaikutta-

vuus havaittiin 

pieneksi; sosiaali-

sen median 
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kouluissa ja urheiluker-

hoissa osana suurempaa 

mielenterveystutkimusta 

- Aineisto kerätty elo-

kuun 2016 ja heinäkuun 

2017 välissä 

- 528 osallistujaa 

- Miehiä 50,9 % (269) 

- Naisia 49,1 % (259) 

- Ikä 10–12, mediaani 

11,19 vuotta 

- Vastausprosentti ei tul-

lut ilmi 

 

käyttäjillä muita 

enemmän kehon-

kuvahuolia 

2. Yhteys saman-

suuntainen suku-

puolten välillä 

3. Miehillä ei yh-

teyttä ulkonäkö-

vertailutiheyden ja 

kehotyytymättö-

myyden välillä 

 

Jarman ym. 

Australia 

2020 

Pitkittäis/ 

poikkileikkaus* 

-1890 nuorta kahdesta 

eri Melbournen yläkou-

lusta kutsuttiin täyttä-

mään internetkysely  

- Aineisto kerätty 

vuonna 2019 

- 1579 osallistujaa 

- Miehiä 55,41 % (875) 

- Naisia 41,29 % (652) 

- Ikä 11–17, mediaani 

13,45 

- Vastausprosentti noin. 

85 % 

 

1. Ulkonäkökes-

keisen sosiaalisen 

median käyttö en-

nustaa korkeam-

paa kehotyytyväi-

syyttä 

2. Samansuuntai-

set tulokset riippu-

matta sukupuo-

lesta 

3. Ulkonäköver-

tailu oli yhtey-

dessä alempaan 

kehotyytyväisyy-

teen 

 

Modica 

Yhdysvallat 

2020 

 

Poikkileikkaus - Rekrytoitiin Yhdysval-

loissa MTurk rekrytoin-

tialustan avulla haluk-

kaita osallistujia, joilla 

oli Instagram-tili, täyttä-

mään internetkysely 

- Osallistujia 348 

- Miehiä 100 % 

- Ikä 18–50, mediaani 

31,04 

- Vastausprosentti 79 % 

 

1. Positiivinen yh-

teys havaittiin In-

stagramin käytön 

ja kehotyytymättö-

myyden välillä  

2. Tulokset saman-

suuntaiset suku-

puolesta riippu-

matta. 

3. Instagramin 

käyttö liittyi posi-

tiivisesti ulkonäön 

vertailuun, mikä 

taas vaikutti posi-

tiivisesti kehotyy-

tymättömyyteen 

 

Tiggemann & Ander-

berg  

Australia 

2020 

 

Poikkileikkaus - Rekrytoitiin TurkPri-

men rekrytointialustan 

avulla Australialaisia 

miehiä 

- Osallistujat satunnais-

tettiin kolmeen ryh-

mään: 1. altistui In-

stagram-kuville 

1.Paidattomien ku-

vien näkeminen 

johti merkittävästi 

alhaisempaan ke-

hotyytymättömyy-

teen 

2. Tulokset saman-

suuntaiset 
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paidattomista miehistä 

(fitspiration) 2. altistui 

Instagram-kuville vaat-

teet päällä olevista mie-

histä (fashion) 3. altistui 

maisemakuville In-

stagramissa. Tämän jäl-

keen heille annettiin net-

tikyselylomake 

- Osallistujat 284 

- Miehiä 100 % 

- Ikä 18–30, mediaani 

24,9 

- Vastausprosentti 94,7 

% 

 

sukupuolesta riip-

pumatta. 

3. Ulkonäköver-

tailu ei vaikuttanut 

tuloksiin 

 

de Vries ym. 

Alankomaat 

2015 

Pitkittäis - Kysely tehtiin onlice 

access panelin (Intomart 

GfK) jäsenten lapsille ja 

tähän kuului kaksi vai-

hetta 

- Aineisto kerätty heinä-

syyskuussa 2008 ja jou-

lukuussa 2009 

- Osallistujat 1. vaihe: 

1294 ja 2. vaihe: 604 

- Miehiä 49,3 % 

- Naisia 50,7 % 

- Ikä 11–18, mediaani 

14,7  

- Vastausprosentti 1. 

vaihe: 80,9 % ja 2. 

vaihe: 54,2 % 

1.Yhteys löydet-

tiin, sosiaalisen 

median käyttö en-

nusti korkeampaa 

kehotyytymättö-

myyttä 

2.Sukupuoli ei vai-

kuttanut tuloksiin 

3. ulkonäkövertai-

lua ei ole huomi-

oitu 

 

 

 

6.4 Käytetyt mittarit  

 

Kehonkuvamittarit valituissa tutkimuksissa. Kehonkuvaa mitattiin jokaisessa tutkimuksessa 

erilaisella kyselylomakkeella. Mittareissa esiintyy kuitenkin paljon samankaltaisuutta. Kyse-

lyillä selvitettiin muun muassa tyytyväisyyttä kehoon ja ulkonäköön sekä tyytyväisyyttä tiet-

tyihin kehonosiin. Kysymykset koskivat miehillä pääsääntöisesti rintaa, lihaksikkuutta, rasva-

pitoisuutta, kehon kokoa, karvoitusta sekä pituutta. Puolet mittareista lähestyivät kehonkuvaa 

kehotyytyväisyyden kautta (Fardouly ym. 2019; Jarman ym. 2020; Tiggemann & Anderberg 

2020) ja puolet kehotyytymättömyyden kautta (Alruwayshid ym. 2021; Modica 2020; de Vries 

ym. 2015), eli kehonkuvaa mitattiin joko kehotyytymättömyyden tai kehotyytyväisyyden mää-

rällä. Valittu lähestymistapa tuli esille mittareiden kysymyksien muotoilutavasta.  
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Jarman ym. 2020 tutkimuksessa käytettiin kolmea eri mittaria selvittämään osallistujien keho-

tyytyväisyyttä. Yksi käytetyistä mittareista oli The Body Shape Satisfaction Scale -kyselylo-

make. Tätä kyselylomaketta oli The body Areas Satisfaction Scale-lomakkeen (de Vries ym. 

2015) lisäksi muokattu soveltuvaksi myös miehille lisäämällä siihen kysymyksiä, eli kyseiset 

mittarit on tehty alun perin naisten kehonkuvan tutkimusta varten. Modica (2020) käytti tutki-

muksessaan The Male Body Attitudes Scale (MBAS) -mittaria. Tämä mittari on suunniteltu 

miehiä varten ja sen tarkoituksena on selvittää heidän asenteitaan kehojaan kohtaan (Tylka ym. 

2005). Kehonkuvan mittareista löytyy tarkemmin taulukosta 2.  

 

Sosiaalisen median käytön mittarit. Sosiaalisen median käyttöä mitattiin kaikissa tutkimuksissa 

samankaltaisilla subjektiivisilla kyselylomakkeilla. Tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että 

sosiaaliselle median käytölle ei ole olemassa vakiintuneita mittareita. Ainoastaan yhdessä tut-

kimuksessa (Jarman ym. 2020) oli käytetty valmista Facebook Intensity Scale nimistä mittaria. 

Muissa tutkimuksissa sosiaalisen median käyttöä kysyttiin yksinkertaisilla ja tarkoituksenmu-

kaisilla kysymyksillä, joilla ei kuitenkaan ollut tutkittuun tietoon perustuvaa taustaa. Itseilmoi-

tettujen kyselylomakkeiden ongelmana on niiden subjektiivisuus, joka voi ilmetä muun muassa 

vaikeutena arvioida todellinen aika, jonka osallistuja viettää päivästä sosiaalisessa mediassa. 

Kysymyksillä selvitettiin pääosin, käyttääkö osallistuja sosiaalista mediaa, kuinka kauan aikaa 

siellä kuluu päivästä sekä, mitä sosiaalisen median kanavia osallistuja käyttää. Saatettiin kysyä 

myös, miten osallistuja sosiaalista mediaa käyttää ja kuinka aktiivinen hän siellä on. Tämän 

lisäksi useassa tutkimuksessa selvitettiin, miten osallistuja kokee ulkonäkövertailun sosiaali-

sessa mediassa. Tarkempaa tietoa tutkimukseen valituista kyselylomakkeista löytyy taulukosta 

2.  

 

Tutkimuksissa mukana olleet sosiaalisen median sovellukset. Instagram on yleisin mukana ollut 

sovellus valituissa tutkimuksissa (taulukko 2.). Instagram oli mukana viidessä tutkimuksessa 

kuudesta. Tämän jälkeen tutkimuksissa käytetyimmät sovellukset olivat Facebook ja Snapchat, 

jotka olivat kummatkin mukana kolmessa tutkimuksessa. Twitter ja Youtube mainittiin kah-

dessa tutkimuksessa. Näiden lisäksi mainittuja sovelluksia oli muun muassa Whatsapp. De 

Vries ym. (2015) tutkimuksessa sosiaalisen median ja kehonkuvan yhteyttä tutkittiin Hyves.nl 

sovelluksen käytön kautta. Tutkimuksesta selviää sovelluksen olleen samankaltainen muun mu-

assa Facebookin ja Instagramin kanssa, sillä siellä oli myös mahdollisuus jakaa kuvia ja teks-

tejä. De Vries ym. (2015) tutkimus on vanhin mukana ollut tutkimus, joten tästä huomaa, kuinka 

nopeasti sosiaalisen median käyttö on muuttunut viime vuosina Hyves.nl sovelluksen ollessa 
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nykypäivänä jo poissa käytöstä. On myös hyvä huomata Hyves.nl sovelluksen olleen suosittu 

lähinnä Alankomaissa, josta se on lähtöisin (Corten 2012).  

 

TAULUKKO 2. Tutkimuksissa käytetyt mittarit ja sosiaalisen median sovellukset 

Tutkimus Kehonkuvan/keho-

tyytymättömyyden 

mittarit valituissa 

tutkimuksissa 

 

Sosiaalisen median 

käytön mittarit 

Tutkimuksissa mu-

kana olleet sosiaali-

sen median sovelluk-

set 

Alruwayshid ym.  

Saudi-Arabia 2021 

 

Body Shape Question-

naire (BSQ), tutkimuk-

sessa käytetty lyhen-

netty versio BSQ-8C 

(BSQ-8C; Evans & 

Dolan 1993), jolla mi-

tataan tyypillisiä ke-

hon muotoon liittyviä 

huolia.  

 

Osallistujilta kysyttiin 

sosiaalisen median 

käyttötapaa (sovelluk-

sia) ja -tiheyttä (daily 

usage of Social Me-

dia). 

 

1. Snapchat 

2. Facebook 

3. Instagram 

4. Twitter 

5. Youtube 

6. Whatsapp 

 

Fardouly ym.  

Australia 

2019 

 

The Appearance and 

Weight subscales of 

the Body Esteem Scale 

for adolescents and 

Adults (BESAA), 18 

kohtaa, joissa kysyttiin 

joko tyytyväisyydestä 

yleiseen ulkonäköönsä 

tai painoonsa (Mendel-

son ym. 2001) 

1. Osallistujia pyydet-

tiin listaamaan käyttä-

mänsä sosiaalisen me-

dian alustat tai puoles-

taan kertomaan, jos ei 

käytä sosiaalista me-

diaa. 

2. Kysyttiin, kuinka 

kauan päivästä he 

käyttävät aikaansa tiet-

tyyn alustaan. 

 

Kaikki alustat, mutta 

tutkimuksessa analy-

soitiin Instagram, 

Snapchat ja Youtube. 

Jarman ym. 

Australia 

2020 

1. The Body Shape Sa-

tisfaction Scale (Pingi-

tore ym. 1997), muo-

kattu versio: lisätty 

neljä kohtaa, että mit-

tarista saatiin rele-

vantti myös miehille 

(rinta, lihakset, kehon 

rasvapitoisuus, karvoi-

tus). Tällä selvitettiin 

tyytyväisyyttä spesifei-

hin kehonosiin.  

2. The Appearance Es-

teem Subscale of the 

Body Esteem Scale 

(Mendelson ym. 

2001). Tätä käytettiin 

selvittämään tyytyväi-

syyttä ulkonäköönsä. 

3. Weight and Shape 

subscales of Eating 

1. Osallistujilta kysyt-

tiin käyttävätkö he so-

siaalista mediaa: 

kyllä/ei 

2. Facebook Intensity 

Scale (Ellison ym. 

2007). Tällä selvitet-

tiin käytön intensiteet-

tiä.  

 

  

1. Snapchat 

2. Instagram 
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Disorder Examination 

Questionnaire (EDE-

Q) (Fairburn & Beglin 

1994). Tällä selvitet-

tiin, kuinka suuressa 

arvossa itsekäsityk-

sessä osallistujat piti-

vät kehon painoa ja 

muotoa 

 

Modica 

Yhdysvallat 

2020 

 

The Male Body Attitu-

des Scale (MBAS) 

(Tylka ym. 2005). Ky-

sely sisältää lihaksik-

kuuden, kehon rasva-

pitoisuuden sekä pi-

tuuden.  

 

Käyttöaika ja Instagra-

min tarkastamisen 

useus mitattiin Liker-

tin asteikolla.  

 

1. Instagram  

 

Tiggemann & Ander-

berg  

Australia 

2020 

 

Visual analogue scales 

(VAS) (Heinberg & 

Thompson 1995) käy-

tettiin mittaamaan ke-

hon tyytyväisyyttä en-

nen ja jälkeen In-

stagram kuville altistu-

misen. Tähän oli neljä 

eri kehotyytyväisyy-

den mittaa (Hargreavs 

& Tiggemann 2009; 

Fardouly & Rapee 

2019). 

 

Osallistujilta kysyttiin, 

onko heillä Instagram- 

tai Facebook-käyttäjä-

tilejä ja kuinka kauan 

he käyttävät niihin ai-

kaa päivästä. Heiltä 

myös kysyttiin, kuinka 

paljon heillä on kave-

reita/seuraajia palve-

luissa ja kuinka usein 

he altistuvat viidenlai-

sille kuville: muoti, 

kaverit ja perhe, fit-

ness ja terveys, 

luonto/eläimet ja mat-

kustus. 

 

1. Instagram  

2. (Facebook) 

 

de Vries ym. 

Alankomaat 

2015 

The body Areas Satis-

faction Scale, moni-

ulotteisemman keho-

suhteen kyselylomak-

keen ala-asteikko 

(Cash 1994). Asteik-

koa muokattiin, jotta 

se olisi soveltuva sekä 

tyttöjen että poikien 

keskuudessa (aikai-

semmin soveltuva vain 

naisille) ja joitain osia 

muokattiin myös lap-

sille ymmärrettäväm-

mäksi. 

Selvitettiin, kuinka 

usein osallistujat käyt-

tävät Hyves.nl nettisi-

vua (suosituin palvelu 

nuorten keskuudessa 

tutkimuksen tekoai-

kaan Hollannissa (de 

Vries ym. 2015)). 

1.Hyves.nl (samankal-

tainen kuin Facebook 

ja Instagram (de Vries 

ym. 2015)). 
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6.5 Kehonkuvan ja sosiaalisen median yhteys 

 

Katsaukseen valikoituneet tutkimukset eivät ole keskenään yhdenmukaisia ja niiden tutkimus-

kysymykset ovat eriäviä. Tästä syystä tutkimuksien tuloksista ei ole yksiselitteistä keinoa tehdä 

kokoavaa synteesiä. Kaikki valikoituneet tutkimukset pyörivät saman aiheen ympärillä, mutta 

käsittelevät sitä eri tavoin ja erilaisista lähestymistavoista. Tässä katsauksessa nähtiin parhaaksi 

teemoitella tulokset sen mukaan, onko tutkimuksessa sosiaalisen median ja kehonkuvan yhtey-

den selvittämisessä otettu huomioon sosiaalisessa mediassa tapahtuva ulkonäkövertailu vai ei. 

Tällä vertailulla tarkoitetaan oman kehon tai ulkonäön vertailua sosiaalisessa mediassa esiinty-

vään kuvamateriaaliin. Kaikissa kuudessa katsaukseen valikoituneessa tutkimuksessa havaittiin 

jonkinasteista tilastollisesti merkitsevää yhteyttä sosiaalisen median ja kehonkuvan välillä. 

Keskeisimmät tulokset löytyvät myös kootusti taulukosta 1.  

 

Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan ulkonäkövertailun vaikutukset on otettu huomioon tutki-

muksessa.  Jarman ym. (2020) hypoteeseista poiketen, tutkimuksessa havaittiin ulkonäkökes-

keisen sosiaalisen median käytön olevan suorassa yhteydessä ainoastaan kehotyytyväisyyden 

lisääntymiseen. Jarman ym. (2020) havaitsivat kuitenkin, että sosiaalisessa mediassa tapahtuva 

vertailu oli yhteydessä alhaisempaan kehotyytyväisyyteen. Myös Modica (2020) havaitsi, että 

ulkonäön vertailu sosiaalisessa mediassa välitti yhteyttä Instagramin käytön ja kehotyytymät-

tömyyden välillä. Hän kuitenkin huomasi, että yhteys kehotyytymättömyyden ja sosiaalisen 

median välillä oli löydettävissä myös ilman vertailun huomiointia. Tiggemann & Anderberg 

(2020) havaitsivat, että paidattomille ja lihaksikkaille kuville altistuminen Instagramissa johti 

merkittävästi alhaisempaan kehotyytyväisyyteen. Tätä samaa vaikutusta ei ollut löydettävissä 

maisemakuvien tai muotikuvien ja kehotyytymättömyyden välillä. Modica (2020) ja Jarman 

ym. (2020) tuloksista poiketen Tiggemann & Anderberg (2020) eivät puolestaan havainneet 

ulkonäkövertailun määrän vaikuttavan tuloksiin. Vastaavanlaisen havainnon teki myös Far-

douly ym. (2019), sillä he eivät havainneet miehillä yhteyttä ulkonäkövertailutiheyden ja keho-

tyytymättömyyden väliltä. He kuitenkin löysivät positiivisen yhteyden sosiaalisen median ja 

kehotyytymättömyyden välillä. Tutkimuksessa havaittiin, että osallistujista ne, jotka käyttivät 

enemmän aikaa Snapchatissa ja Instagramissa raportoivat eniten kehotyytymättömyyttä ja so-

siaalisen median käyttäjät raportoivat enemmän kehotyytymättömyyttä kuin ei-käyttäjät. Näi-

den löydöksien yhteydet olivat kuitenkin pieniä (Fardouly ym. 2019).   
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Sosiaalisessa mediassa tapahtuvan ulkonäkövertailun vaikutuksia ei ole otettu huomioon tutki-

muksessa. Yhteys sosiaalisen median ja kehotyytymättömyyden väliltä oli löydettävissä Al-

rywayshid ym. (2021) tutkimuksessa, mutta raportoidun alhaisen kehotyytymättömyyden mää-

rän vuoksi, Alrywayshid ym. (2021) eivät koe ilmiöllä olevan suurta merkitystä Saudi-Arabi-

assa. Jos tarkastelee katsauksen ainoaa pitkittäistutkimusta, josta on näin ollen mahdollista tut-

kia kausaliteettia, huomataan, että sosiaalinen median käyttö ennustaa kohonnutta kehotyyty-

mättömyyttä (de Vries ym. 2015). Toisaalta he myös huomasivat, että kehotyytymättömyys ei 

ennustanut sosiaalisen median suurempaa käyttöä, eli yhteys toimi vain toiseen suuntaan.  

 

 

6.6 Sukupuolittaiset eroavaisuudet 

 

Neljässä katsaukseen valikoituneessa tutkimuksessa oli osallistujina sekä miehiä, että naisia. 

Näissä tutkimuksissa oli otettu huomioon sukupuolen merkitys tutkiessa sosiaalisen median ja 

kehonkuvan välistä yhteyttä. Myös Tiggemann ja Anderberg (2020) sekä Modica (2020) olivat 

ottaneet tutkimuksissaan, jossa oli osallistujina ainoastaan miehiä, huomioon sukupuolten väli-

set mahdolliset eroavaisuudet. Tutkimuksissa vertailtiin miehiltä saatuja tuloksia aiempaan nai-

silta saatuun vastaavaan tutkimustietoon.  

 

Valituista tutkimuksista saadut tulokset ovat yhteneväisiä keskenään; sukupuoli ei vaikuttanut 

tuloksiin sosiaalisen median ja kehonkuvan yhteyden osalta ja miehiltä saadut tulokset ovat 

samansuuntaisia naisilta saatujen tuloksien kanssa. Pieniä eroja sukupuolten välillä esiintyi, 

mutta ne eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. Huolimatta samankaltaisesta yhteyden esiinty-

misestä, joitain eroavaisuuksia tuloksissa sukupuolten väliltä löytyi. Nämä eivät suoraan liitty-

neet katsauksen tutkimuskysymyksiin, mutta voivat vaikuttaa sosiaalisen median ja kehonku-

van välisen yhteyden luonteeseen. Huomattiin, että miehet tekevät ulkonäkövertailua sosiaali-

sessa mediassa harvemmin kuin naiset (Fardouly ym. 2019; Tiggeman & Anderberg 2020) ja 

vertailu on luonteeltaan naisia useammin alaspäin suuntautuvaa (Fardouly ym. 2019). Naisilla 

vertailu on taas luonteeltaan miehiä useammin ylöspäin suuntautuvaa, joka kertoo yleisem-

mästä kehotyytymättömyyden raportoinnista naisilla (Fardouly ym. 2019; Tiggemann & An-

derberg 2020). De Vries ym. (2015) myös raportoivat naisten olevan miehiä tyytymättömämpiä 

kehoonsa. Fardouly ym. (2019) tutkimuksessa havaittiin naisten pitävän miehiä useimmin so-

siaalisessa mediassa muita itseään paremman näköisinä. He myös julkaisivat enemmän kuvia 

itsestään sekä saivat enemmän tykkäyksiä julkaisuihinsa (Fardouly ym. 2019). Jarman ym. 
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(2020) havaitsivat naisten helpommin sisäistävän laihuusihanteen, kun miesten taas lihaksik-

kuusihanteen. Laihuusihanteen sisäistäminen oli yhteydessä alhaisempaan kehotyytyväisyy-

teen, kun taas lihaksikkuusihanteen sisäistämisellä oli jopa pieni yhteys kehotyytyväisyyden 

lisääntymiseen.  

 

Tiggemannin ja Anderbergin (2020) kokeellisessa tutkimuksessa havaittiin joitain eroavaisuuk-

sia sukupuolten välillä. Tiggemannin ja Anderbergin (2020) mukaan naisilla kehotyytymättö-

myys lisääntyy myös Instagram-kuvista, joissa esiintyy naisia vaatteet päällä, kun taas miehillä 

kehotyytymättömyyden havaittiin lisääntyvät ainoastaan Instagram-kuvista, joissa esiintyi pai-

dattomia miehiä. Tutkimuksesta myös havaittiin, että ulkonäkövertailu ei vaikuta miehillä mer-

kitsevästi kehotyytyväisyyteen, kun taas naisilla yhteys on löydettävissä. Tätä tulosta tukee 

myös Fardouly ym. (2019) havainto siitä, että tiheällä ulkonäön vertailulla havaittiin yhteys 

alhaisempaan kehotyytyväisyyteen ainoastaan naisilla.  

 

Sosiaalisen median käytössä huomattiin myös joitain eroavaisuuksia. Havaittiin, että vaikka 

Instagramin ja Snapchatin käyttäjämäärässä ei ollut eroavaisuuksia sukupuolten välillä, naiset 

kuitenkin käyttivät enemmän aikaa Instagramissa ja Snapchatissa, kun taas miehet YouTu-

bessa, jossa raportoitiin miehillä olevan enemmän käyttäjätilejä (Fardouly ym. 2019). De Vries 

ym. (2015) havaitsivat myös naisten vierailevan sosiaalisen median alustoilla tiheämmin kuin 

miehet. Tämän lisäksi siihen aikaan, kun de Vries ym. (2015) keräsi aineistoa tutkimukseensa, 

naisia oli enemmän sosiaalisen median käyttäjinä kuin miehiä (66,5 % vs. 87,3 %).  

 



 

25 

 

7 POHDINTA 

 

 

7.1 Kehonkuvan ja sosiaalisen median yhteys 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen päätutkimuskysymyksellä lähdettiin selvittämään, onko miehillä 

löydettävissä yhteyttä sosiaalisen median ja kehonkuvan välillä. Tähän kysymykseen voidaan 

todeta, että tilastollisesti merkitsevä yhteys löytyi kaikista kuudesta katsauksessa mukana ol-

leesta tutkimuksesta. Katsaus siis osoittaa melko selvästi sen, että sosiaalinen media vaikuttaa 

miesten kehotyytyväisyyteen laskevasti, vaikkakin yksi tutkimus (Jarman ym. 2020) havaitsi 

päinvastaisen yhteyden. Yhtä tutkimusta (Jarman ym. 2020) lukuun ottamatta tutkimustulokset 

olivat siis yhteneväisiä. Viisi tutkimusta havaitsi sosiaalisella medialla olevan positiivisen yh-

teyden kehotyytymättömyyteen, kun yksi tutkimus taas havaitsi sosiaalisella medialla olevan 

positiivinen yhteys kehotyytyväisyyteen. Havaitun yhteyden suuruus kuitenkin erosi tutkimus-

ten välillä, esimerkiksi Tiggemann ja Anderberg (2020) raportoivat havaitun yhteyden olevan 

merkittävä, kun taas Fardouly ym. (2019) havaitsivat vain pienen yhteyden. Tämän lisäksi myös 

Jarman ym. (2020) havaitsema yhteys sosiaalisen median ja kehotyytyväisyyden välillä oli 

pieni.  

 

Alruwayshid ym. (2021) tutkimuksessa havaittua yhteyttä ei pidetty merkittävänä, siitä huoli-

matta, että tilastollisesti merkitsevä yhteys oli löydettävissä. Tähän Alruwayshid ym. (2021) 

näkivät syynä raportoidun kehotyytymättömyyden yllättävän vähyyden. He eivät kokeneet, että 

sosiaalisella medialla olisi yhteiskunnallisesti jatkotoimia vaativaa roolia tarkastellessa keho-

tyytymättömyyttä. He myös totesivat artikkelissaan tuloksien eroavan muissa maissa tehdyistä 

tutkimuksista, joissa sosiaalisella medialla nähdään olevan merkittävä rooli tyytyväisyydessä 

omaan kehoonsa. Tämä tutkimus oli katsauksen ainoa länsimaiden ulkopuolella toteutettu tut-

kimus, joten kulttuurierot saattavat hyvinkin toimia tuloksen selittävänä tekijänä. Olisikin mie-

lenkiintoista selvittää, mikä selittää sen, että Saudi-Arabiassa esiintyy niin paljon vähemmän 

kehotyytyväisyyttä yliopisto-opiskelijoiden parissa kuin länsimaissa. Alrywayshid ym. (2021) 

tutkimusta lukuun ottamatta, muut katsauksen tutkimukset pitivät sosiaalisen median negatii-

vista vaikutusta kehonkuvaan merkittävänä ongelmana, johon tulisi suunnitella keinoja puuttua 

jo ennaltaehkäisevästi.  
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Neljässä tutkimuksessa kuudesta ulkonäkövertailu oli otettu huomioon. Mielenkiintoista oli, 

että vertailun vaikutuksesta sosiaalisen median ja kehonkuvan väliseen yhteyteen saatiin mie-

hillä ristiriitaisia tuloksia. Fardouly ym (2019) sekä Tiggeman ja Anderberg (2020) eivät ha-

vainneet vertailun vaikuttavan yhteyteen, kun taas Modica (2020) ja Jarman ym. (2020) havait-

sivat vertailun vaikuttavan siihen. Tiggemann ja Anderberg (2020) näkivät kaksi mahdollista 

selitystä sille, miksi miehillä vertailu ei vaikuta yhteyteen; miehet eivät ihannoi laihuutta kuten 

naiset ja lihaksikkuus on haastavampaa havaita vaatteiden läpi. Toiseksi miehet eivät välttä-

mättä ajattele huoliaan lihaksikkuudestaan, ellei niitä tehdä heille hyvin nähtäväksi.  

 

Tiggemann ja Anderberg (2020) artikkelissaan pohtivat myös mahdollisia selityksiä sille, miksi 

miehet raportoivat tekevänsä niin vähän ulkonäkövertailua. He pohtivat voisiko olla mahdol-

lista, että miehet ovat haluttomia myöntämään tekevänsä ulkonäkövertailua pelätessään tule-

vansa nähdyksi ”epämiehekkäänä”. Ulkonäkövertailun suunta on myös aihe, mihin tulisi heidän 

mielestään kiinnittää huomiota. Sillä kuten aiemmin on todettu, tutkimuksissa huomattiin, että 

miehet tekevät naisia enemmän alaspäin suuntautuvaa vertailua. Toisaalta he myös totesivat, 

että syy vertailumäärän eroavaisuuteen voi olla yksinkertaisesti siinä, että miehet eivät tee niin 

paljoa ulkonäkövertailua. Fardouly ym. (2019) kuitenkin lisää myös, että tuloksista huolimatta 

ulkonäkövertailu sosiaalisessa mediassa on oleellista ymmärtää ja huomioida sekä nais- että 

mieskäyttäjillä.  

 

Jarman ym. (2020) pohtivat, että itsevarmemmat ihmiset mahdollisesti valikoituisivat käyttä-

mään epävarmoja ihmisiä enemmän ulkonäkökeskeistä sosiaalista mediaa ja tällä selittyisi hei-

dän yllättävä hypoteesien vastainen tulos. Yhteys sosiaalisen median ja kehotyytyväisyyden 

lisääntymisen välillä oli kuitenkin pieni, vaikkakin tilastollisesti merkitsevä. He kuitenkin ko-

kivat, että yhteyttä tulisi tutkia lisää, jotta voitaisiin ymmärtää yllättävän tuloksen taustalla ole-

vat tekijät.  

 

 

7.2 Sukupuolittaiset eroavaisuudet 

 

Lisätutkimuskysymykseen voidaan todeta, että merkittäviä eroja sukupuolten välillä ei havaittu 

yhdessäkään mukana olleessa tutkimuksessa. Miesten tulokset ovat siis yhteneväisiä naisten 

tuloksien kanssa ja sukupuoli ei vaikuta havaittuun sosiaalisen median ja kehonkuvan väliseen 

yhteyteen. Joitakin eroavaisuuksia naisten ja miesten välillä kuitenkin havaittiin, joilla voi olla 
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vaikutusta havaittuun yhteyteen. Naisilla havaittiin muun muassa enemmän ulkonäkövertailua 

ja ahdistuneisuutta ulkonäöstään, sekä heidän havaittiin julkaisevan enemmän kuvia itsestään 

ja olevan aktiivisempia Instagramin ja Snapchatin käyttäjiä. Sosiaalisen median kanavien hou-

kuttelevuudessa eri sukupuolille vaikuttaa olevan eroavaisuuksia, kuten Fardouly ym. (2019) 

tutkimuksesta kävi ilmi. Tämä voi myös vaikuttaa tuloksiin sosiaalisen median kanavien eri-

tyyppisen luonteen vuoksi. Kuten aiemmin on todettu, Instagram vaikuttaa olevan eniten ulko-

näköpaineita luova kanava (Engeln ym. 2020). Vaikka yhteys sosiaalisen median ja kehonku-

van välillä vaikuttaa olevan samansuuntainen sukupuolten välillä, jatkotutkimuksissa voisi olla 

hyvä selvittää, onko yhteyden merkittävyys kuitenkin suurempi naisille, kun ottaa huomioon 

muut havaitut eroavaisuudet.  

 

Eroavaisuuksia sukupuolten välillä saattaa osaltaan selittää ainakin naisten ja miesten jossain 

määrin toisistaan poikkeavat kehonkuvan kokemukset. Nähdään, että naiset kärsivät edelleen 

jonkin verran miehiä enemmän kehotyytymättömyydestä (Healey 2014). Naisten kauneusihan-

teet myös nähdään muodostuneen miesten ulkonäköihanteita kapeammiksi ja jyrkemmiksi (El 

Ansari ym. 2010) ja näiden kauneusihanteiden tavoittelu on yleistynyt länsimaissa naisten kes-

kuudessa (Ferreira & Trindade 2014). Tämän lisäksi historiallisten tekijöiden uskotaan vaikut-

tavan näihin eroavaisuuksiin (Bordo 2008).  Kauneuden tavoittelu on koskenut ja koskee edel-

leen lähinnä naisia ja sen eteen tehdään lujasti töitä. Kauneusihanteet ovat myös kulttuuriin ja 

aikaan sidonnaisia, eli ne muuttuvat herkemmin, kuin miehiin kohdistuvat ulkonäköihanteet, 

jotka ovat kautta aikain keskittyneet fyysisiin ominaisuuksiin, kuten lihaksikkuuden mahdollis-

tamaan voimakkuuteen (Hemminki 2004, 9) 

 

Yhteneväisyyksiä tuloksissa voi mahdollisesti selittää se, että viime vuosina miesten kehonku-

vaongelmat ovat lisääntyneet ja lähentyneet samaa tasoa naisten kanssa (Healey 2014). Miesten 

kehonkuvaongelmat ja syömishäiriöt ovatkin olleet nousussa viimeisen vuosikymmenen aikana 

sekä niiden olemassaolo on alettu tunnistamaan. Nykyaikana miesten ulkonäköön kiinnitetään 

enemmän huomiota kuin aiemmin, median luoman ulkonäköihanteen vuoksi, joka on omiaan 

lisäämään ulkonäköpaineita (Ricciardelli 2012).  
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7.3 Kirjallisuuskatsauksen luotettavuus 

 

Tässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa esiintyy joitakin heikkouksia, jotka vaikuttavat 

tuloksien luotettavuuteen. Ensinnäkin katsauksen kirjoittajan kokemattomuus on voinut vaikut-

taa joidenkin katsauksessa esiintyvien osuuksien, kuten laadunarvioinnin ja kirjallisuushaun 

tarkkuuteen. Katsaukseen soveltuvia tutkimuksia oli myös haastavaa löytää niiden vähäisen 

määrän vuoksi, jonka seurauksena esimerkiksi laadunarvioinnin läpäisemiseksi ei tarvinnut 

saada kovin hyviä tuloksia. Toiseksi katsaukseen valikoituneet tutkimukset ovat yhtä lukuun 

ottamatta poikkileikkaustutkimuksia, joten kausaliteettia ei ole mahdollista tutkia. Tuloksen 

luotettavuuteen on myös voinut vaikuttaa tutkimusjoukon valinta, joka neljässä tutkimuksessa 

koostui henkilöistä, jotka ovat itse valinneet osallistua tutkimukseen. Lisäksi tuloksiin on voinut 

vaikuttaa sosiaalisen median käytön mittarit, jotka tutkimuksiin oli valittu. Sosiaalisen median 

käyttöä selvitettiin kaikissa tutkimuksissa itsetäytettävillä kyselylomakkeilla, joten vastaukset 

ovat täysin subjektiivisia ja perustuvat omaan kokemukseen. Tutkittavan voi olla haastavaa ar-

vioida muun muassa, kuinka kauan hän käyttää aikaa sosiaalisessa mediassa ja miten käytetty 

aika jakautuu eri sovelluksille. Ongelmana on vakiintuneiden validoitujen mittareiden puuttu-

minen. Tutkimusten tutkimusjoukkojen erilaisuus keskenään vaikuttaa myös jonkin verran nii-

den vertailukelpoisuuteen sekä mahdollisuuksiin tehdä yleistyksiä erilaisissa väkijoukoissa. 

 

Tällä katsauksella on myös useita vahvuuksia. Katsauksen tutkimusaihe on melko uusi ja siten 

pystyy antamaan uutta tietoa aiheesta. Näin sen on mahdollista osoittaa jatkotutkimuksen tarve. 

Katsaukseen valikoituneissa tutkimuksissa oli melko suuret otannat, joten katsauksessa on mu-

kana yli 2000 miestä eri puolilta maapalloa. Vaikka toisistaan jonkin verran poikkeavat tutki-

mukset vaikuttavatkin mahdollisuuksiin yleistää tuloksia eri väestöryhmissä, voidaan tutkimuk-

sien erovaisuudet nähdä myös vahvuutena. Se osoittaa, että saman suuntaisia tuloksia saadaan 

sosiaalisen median ja kehonkuvan välisestä yhteydestä, huolimatta rekrytointitavasta tai osal-

listujien iästä.  

 

 

7.4 Yhteenveto 

 

Tähän katsaukseen valikoitui kuusi vuosina 2015-2021 tehtyä kansainvälistä vertaisarvioitua 

tutkimusartikkelia, joihin osallistui yhteensä yli 3 500 10–50-vuotiasta henkilöä. Katsaukseen 

valikoituneet tutkimukset olivat suurelta osin ensimmäisiä laatuaan. Vastaavanlaisia 
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tutkimuksia, joissa joko käsiteltäisiin kehonkuvan ja sosiaalisen median välistä yhteyttä aino-

astaan miesotannalla tai otannalla, joka sisällyttää naisten lisäksi myös miehiä, ei aiheesta ole 

aikaisemmin juuri tehty. Kaikissa katsaukseen otetuissa tutkimuksissa oli havaittavissa yhteys 

sosiaalisen median ja kehonkuvan välillä. Viidessä tutkimuksessa yhteys oli positiivinen ke-

hotyytymättömyyden ja sosiaalisen median välillä ja yhdessä positiivinen kehotyytyväisyyden 

ja sosiaalisen median välillä.  

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää, onko miehillä sosiaalisen median ja 

kehonkuvan välillä löydettävissä yhteyttä. Tämän lisäksi tarkasteltiin, eroaako löydetyt tulokset 

miesten ja naisten välillä ja jos eroavat niin miten. Tulokset osoittivat, että yhteys sosiaalisen 

median ja kehonkuvan välillä löytyi, sosiaalisen median käytön ennustaessa useimmissa kat-

sauksen tutkimuksissa alentunutta kehotyytyväisyyttä. Vaikka Jarman ym. (2020) tulokset oli-

vatkin päinvastaiset muihin tutkimuksiin verrattuna, on kuitenkin hyvä huomata, että sosiaali-

sessa mediassa tapahtuvan ulkonäkövertailun ollessa mukana yhteyden selvittämisessä, oli yh-

teys samansuuntainen muiden tutkimuksien kanssa. Tämän lisäksi havaittiin, että tulokset ovat 

yhteneväisiä miesten ja naisten välillä. On hyvä kuitenkin myös huomata, että vaikka löydetty 

yhteys sukupuolten välillä on yhteneväinen, yhteyden taustalla voi vaikuttaa erilaiset mekanis-

mit. Tätä havaintoa tukivat havaitut eroavaisuudet miesten ja naisten sosiaalisen median käyt-

tötavoissa sekä siellä käyttäytymisessä.    

 

Instagramin huomattiin olevan tärkeä sovellus tämän katsauksen kannalta, sillä kaksi katsauk-

seen valikoitunutta tutkimusta tutkivat sosiaalisen median ja kehonkuvan välistä yhteyttä ni-

menomaan Instagramin kautta (Modica 2020; Tiggeman & Anderberg 2020). Instagram on 

osana kaikkia muitakin katsauksen tutkimuksia lukuun ottamatta yhtä. Se myös keskittyy ni-

menomaan kuvien jakamiseen, joka mahdollistaa ulkonäkövertailun käyttäjien välillä ja saattaa 

aiheuttaa käyttäjille ulkonäköpaineita (Vogel ym. 2015). 

 

Tämä katsaus osoitti yhteyden sosiaalisen median ja kehonkuvan välillä, mutta lisätutkimuk-

selle on tarvetta. Sosiaalisen median ja kehonkuvan välistä yhteyttä tulisi tutkia lisää, jotta olisi 

mahdollista ymmärtää yhteyden aiheuttaman ilmiön laajuus ja merkittävyys yhteiskunnassa. 

Näin ymmärtäisimme myös paremmin seurauksista, joita sosiaalisen median ja kehonkuvan 

välinen yhteys aiheuttaa sekä keinoista, joilla yhteyden aiheuttamiin ongelmiin voitaisiin en-

naltaehkäisevästi vaikuttaa. Olisi myös hyvä selvittää tarkemmin eri sosiaalisen median palve-

luiden vaikutus havaittuun yhteyteen sekä millainen sosiaalisen median käyttö heijastaa 
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miehillä korkeampaa kehotyytymättömyyttä. Paakkari ym (2021) pitää myös tärkeänä tutkia 

yksityiskohtaisemmin sosiaalisen median käytön eroja sukupuolten välillä sekä etsiä näille se-

littäviä malleja. 

 

Näkökulman muutos miesten kehonkuvan tutkintaan on myös paikoillaan. Kuten kehonkuva-

mittareista huomaa, ne ovat pääosin suunniteltu naisia varten. Joten ongelman tunnistamisen 

myötä on tärkeää tutkia miesten kehonkuvaa itsenäisenä tekijänä, eikä naisten kehonkuvan 

kautta. Tulisi myös tutkia, millaisilla keinoilla ongelmaan voitaisiin ennaltaehkäisevästi vaikut-

taa ja näin mahdollistaa myönteisemmän kehonkuvan ja hyvinvoinnin edistämistä. Näitä kei-

noja voisi olla muun muassa erilaiset interventiot, joissa keskityttäisiin kehonkuvaan ja me-

dianlukutaitoihin. Jarman ym. (2020) mukaan todennäköisesti arvokkaat interventiot kohdis-

tuisivat ulkonäköihanteiden sekä ulkonäkövertailun tunnistamiseen ja sisäistämiseen. Myös 

Tiggemann ja Anderberg (2020) pohtivat artikkelissaan mahdollisia ennaltaehkäiseviä keinoja. 

He pohtivat, että miehiä voisi olla mahdollista jonkin verran suojata yleisen Instagram-altistuk-

sen vaikutuksilta, sillä kuten heidän tutkimuksestaan selvisi, vain paidattomat lihaksikkaat ku-

vat miehistä aiheuttavat kehotyytymättömyyttä. 

 

Tämä kirjallisuuskatsaus lisää tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat miesten kehotyytyväisyyteen 

ja sen myötä mielen hyvinvointiin. Sosiaalisen median on todettu olevan merkittävä tekijä nais-

ten kehotyytymättömyyden lisääjänä (de Vries ym. 2015), joten on tärkeää tutkia myös miesten 

kehonkuvan ja sosiaalisen median käytön välistä yhteyttä ja näin saada parempi ymmärrys, siitä 

miten miesten kehonkuva muodostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Ymmärryksen lisään-

tyessä myös miesten kehonkuvaongelmiin osattaisiin aiempaa paremmin puuttua. Miesten ke-

honkuvaongelmia ja niihin vaikuttavia tekijöitä tulee ylipäätään tutkia enemmän, jotta ymmär-

rys miesten mielen hyvinvoinnista kasvaisi. Tämän katsauksen tulokset tukevat aiempaa tutki-

musta aiheesta ja ne osoittavat, että miesten kehonkuvahuolet tulee ottaa yhtä lailla vakavasti 

huomioon, eikä niitä tule verhota ainoastaan naisten ongelmaksi.  

 

On kuitenkin hyvä myös muistaa, että kehonkuva muodostuu monista eri tekijöistä ja siihen 

vaikuttavat monet eri asiat. Kehonkuva on myös jatkuvassa muutoksessa eikä se pysy stabiilina 

läpi elämän (Greene 2011, Healey 2014). Sosiaalinen media on siis vain yksi tekijä, jolla on 

vaikutusta henkilön kehonkuvan muodostumiseen. Tästä huolimatta, kuten tämän katsauksen-

kin tulokset osoittavat, sosiaalisen median vaikutusta miesten kehonkuvaan ja näin myös kehon 

sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin, ei tule vähätellä. 
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