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Prediktorer för negativ kroppsuppfattning  
– en studie av mediekonsumtion och psykologiska mekanismer  

 
 

 

Sammanfattning 
 

Betydelsen av mediekonsumtion innehållande ideal/utseendefokus och 
olika psykologiska mekanismer för kroppsuppfattning studerades 
genom en enkätundersökning. Urvalet bestod av 331 svenska unga 
kvinnor och män. För kvinnor fanns ett svagt positivt samband mellan 
mediekonsumtion och positiv kroppsuppfattning. BMI var en 
tredjevariabel alternativt en mediator i detta samband. Selektiv 
exponeringsteori föreslås som en förklaringsmodell för att förstå 
dessa resultat. Vidare var internalisering och social jämförelse viktiga 
mekanismer kopplade till kroppsuppfattning. Jämfört med män hade 
kvinnor mer negativ kroppsuppfattning, lägre självkänsla, ägnade sig 
mer åt social jämförelse samt var mer utseendeorienterade. Den här 
studien visar på komplexiteten i processer som är kopplade till 
kroppsuppfattning och belyser vikten av vidare forskning på området.  
 

Nyckelord. Kroppsuppfattning, prediktorer, mediekonsumtion, 
psykologiska mekanismer, könsskillnader. 
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Abstract 

The importance of media consumption containing ideal/appearance 
focus and different psychological mechanisms to body image was 
examined by a survey. The sample consisted of 331 Swedish young 
men and women. For women, there was a weak positive correlation 
between media consumption and positive body image. BMI was a 
third variable, alternatively a mediator in this relationship. Selective 
exposure theory is proposed as a framework for interpreting these 
results. Furthermore, internalization and social comparison were 
important mechanisms related to body image. Compared with men, 
women experienced more negative body image, had lower self-
esteem, more social comparison tendencies, and were more 
appearance-oriented. This study shows the complexity of processes 
connected to body image and highlights the importance of further 
research in this area. 
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Prediktorer för negativ kroppsuppfattning 

- en studie av mediekonsumtion och psykologiska mekanismer 

 Negativ kroppsuppfattning är en viktig riskfaktor för utveckling av ätstörningar och har 

även identifierats ha koppling till en rad andra hälsoproblem, exempelvis depression (Keery, 

van den Berg & Thompson, 2004; Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines & Story, 2006; 

Paxton, Neumark-Sztainer, Hannan & Eisenberg, 2006). Negativ kroppsuppfattning är ett 

vanligt förekommande fenomen och har påträffats så tidigt som hos individer i sjuårsåldern 

(Dohnt & Tiggemann, 2006). Med negativ kroppsuppfattning avses negativ kroppsbild, vilket 

innebär att ha en negativ uppfattning om sitt utseende och sin kropp (Nationalencyklopedin, 

2010). Eftersom negativ kroppsuppfattning skapar mycket lidande är det av vikt att studera 

mekanismer kopplade till detta. Den dominerande teorin om orsaker till att individer känner 

missnöje med sina kroppar är den sociokulturella (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-

Dunn, 1999a). Teorin beskriver hur smala och muskulösa ideal förespråkas i den sociala 

kontexten och inverkar på individens kroppsuppfattning. Exempel på sociala kontexter där 

dessa ideal kan förespråkas eller uppvisas är familj, vänskapskrets och massmedia (Dunkley, 

Wertheim & Paxton, 2001). Då massmedia är en mäktig budbärare av ideal på samhällsnivå 

som når ut till många är detta fokus för denna studie. Exempel på massmedia som för ut 

skönhetsideal är TV-program och vecko-/månadstidningar (Tiggemann, 2002).  

 En mängd studier, både experimentella och korrelativa, har undersökt vilket samband 

som föreligger mellan exponering för skönhetsideal i media och kroppsuppfattning. De flesta 

experimentella studier, dock inte alla (ex. Martin & Kennedy, 1993), visar att media 

innehållande skönhetsideal har en negativ inverkan på individers kroppsuppfattning och ökar 

missnöjet över den egna kroppen hos både kvinnor och män (Barlett, Vowels & Saucier, 

2008; Grabe, Ward & Hyde, 2008; Groesz, Levine & Murnen, 2002; Hargreaves & 

Tiggemann, 2009). Män verkar dock i större utsträckning påverkas negativt av media som 
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visar kvinnor snarare än män (Aubrey & Taylor, 2009). Även i korrelationsstudier i naturlig 

miljö har samband mellan kroppsuppfattning och konsumtion av media identifierats där de 

med hög mediekonsumtion tenderar att ha mer negativ kroppsuppfattning (för metaanalys, se 

Grabe et al., 2008). Fynden från longitudinella studier är dock motstridiga och därför är det 

oklart hur sambandet mellan kroppsuppfattning och exponering för skönhetsideal i media 

utvecklas över tid. En studie fann ett samband mellan mediekonsumtion och 

kroppsuppfattning, men ingen av variablerna kunde predicera utfallet av den andra variabeln 

ett år senare (Tiggemann, 2006). Två andra studier fann att konsumtion av objektifierande 

media kunde predicera självobjektifiering (att se sin kropp utifrån; Fredrickson & Roberts, 

1997), men inte kroppsuppfattning, ett respektive två år senare. I samma studie predicerade 

oro och skam över utseende samt självobjektifiering en minskad konsumtion av 

objektifierande media ett respektive två år senare (Aubrey, 2006a; Aubrey 2006b). 

Utvecklingen av sambandet mellan kroppsuppfattning och objektifierande media kan förstås 

utifrån selektiv exponeringsteori. Teorin beskriver hur individer undviker information som 

leder till en inkonsistent självbild och väljer information som är konsistent med individens 

självbild (Festinger, 1957; Zillman & Bryant, 1985). Utifrån teorin skulle individer med 

negativ kroppsuppfattning kunna undvika objektifierande media eftersom den leder till att de 

upplever dissonans mellan deras kropp och kroppsideal som visas. Dock skulle lika gärna det 

omvända kunna inträffa, nämligen att individer med negativ kroppsuppfattning väljer att titta 

på objektifierande media eftersom den bekräftar deras redan negativa kroppsuppfattning 

(Aubrey, 2006a; Aubrey 2006b). 

 Sammanfattningsvis visar experimentella studier att exponering för ideal i media har en 

direkt effekt på kroppsuppfattning, men situationen är artificiell och typen av undersökning 

säger inget om hur det påverkar individer på lång sikt. Korrelationsstudier utförs i naturlig 

miljö och visar på samband mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning. Resultaten från 
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longitudinella studier är dock motstridiga så det är oklart hur sambanden utvecklas över tid. 

Tillsammans ger de två typerna av studier ändå stöd för teorin att exponering för ideal i media 

påverkar individers kroppsuppfattning negativt (Grabe et al., 2008).  

 Medierande och modererande faktorer 

 Det är troligt att orsakssambandet mellan exponering för skönhetsideal i media och 

kroppsuppfattning är dubbelriktat och komplext (Tiggemann, 2002).  Nästan alla människor 

exponeras för skönhetsideal, men alla drabbas inte av negativ kroppsuppfattning, ätstörningar 

eller annan relaterad problematik. Kvinnor tenderar att drabbas oftare än män (Muth & Cash, 

1997) och bland kvinnor respektive bland män drabbas olika individer olika mycket (McVey, 

Tweed & Blackmore, 2005; Presnell, Bearman & Stice, 2004; Tiggemann 2002).  Vad är det 

då som gör att individens kroppsuppfattning påverkas av skönhetsideal i media? Det finns 

olika teorier om vilka psykologiska mekanismer som är verksamma i denna process. 

Mekanismer som forskning fokuserat på är internalisering av ideal, social jämförelse, 

självobjektifiering samt kognitiva processer så som utseendeorientering (författarnas 

översättningar av thin ideal/muscular ideal internalization, social comparison, self 

objectification och appearance orientation; Cash & Labarge, 1996; Moradi & Huang, 2008; 

Tiggemann, 2002). Dessutom har BMI (Body Mass Index), självkänsla och ålder effekter på 

sambandet mellan exponering för skönhetsideal i media och kroppsuppfattning (ex. Aubrey, 

2006a; Groesz et al., 2002; Presnell et al., 2003). Nedan följer en fördjupning i var och en av 

dessa.  

 Internalisering. Teorin om internalisering av ideal har sitt ursprung i den 

sociokulturella teorin (Thompson et al., 1999a). Upprepad exponering för smala och 

muskulösa ideal kan leda till att en individ införlivar idealen i sig själv. I media kopplas 

skönhetsideal ihop med önskvärdhet och status vilket kan resultera i att en individ strävar 

efter att uppnå dem, denna process kallas för internalisering (Tiggemann, 2002; Thompson et 
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al., 1999a). För de flesta individer är idealen svåra att uppnå och därför leder internalisering 

ofta till missnöje (Thompson et al., 1999a). Kvinnor och män tenderar att eftersträva olika 

typer av ideal. Medan kvinnor oftare internaliserar ett smalt ideal så internaliserar män oftare 

ett muskulöst ideal. Kvinnor tenderar även att internalisera ideal i större utsträckning än män 

(Knauss, Paxton & Alsaker, 2008; Tiggemann, 2005a). 

 För kvinnor finns ett positivt samband mellan hög grad av internalisering av ideal och 

negativ kroppsuppfattning (Cafri, Yamamiya, Brannick & Thompson, 2005; Stice & 

Whitenton, 2002). Internalisering har också antagits vara en viktig mekanism i sambandet 

mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning. Detta antagande har fått stöd när det gäller 

kvinnor där flera studier har funnit internalisering som mediator (Durkin & Paxton; 2002; 

Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac & Posavac, 2005). Hos kvinnor medierar internalisering 

av ideal delvis även sambandet mellan mediekonsumtion och ätstörningar (Stice, Schupak-

Neuberg, Shaw & Stein, 1994).  

 I huvudsak är det internalisering av smala ideal som undersökts i tidigare forskning och 

de flesta studier har haft kvinnor som deltagare (Cafri et al., 2005). Den forskning som gjorts 

på män visar på motstridiga resultat. I en kvasiexperimentell studie medierade internalisering 

av ideal sambandet mellan exponering för ideal i media och kroppsuppfattning för både 

kvinnor och män (Cahill & Mussap, 2007). Av två tvärsnittsstudier så fann den ena studien att 

mäns internalisering av ideal predicerade beteende för att gå ner i vikt samt beteende för att 

bygga muskler (McVey et al., 2005). I den andra studien så kunde internalisering av ideal 

predicera kroppsuppfattning enbart för kvinnor. Internalisering hade således i denna studie 

inget prediktorvärde för mäns kroppsuppfattning (Knauss et al., 2008).  

 Dessa fynd indikerar att internalisering är en viktig mekanism som är kopplad till 

kroppsuppfattning. 
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 Social jämförelse. Teorin om social jämförelse härstammar även den från sociokulturell 

teori. Den beskriver hur individen har en inre strävan efter att utvärdera sig själv och sina 

förmågor, vilket resulterar i att individen söker andra i den sociala kontexten att jämföra sig 

med (för sammanställning, se Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, 1999b). Vem 

eller vad en individ jämför sig med delas in i universalistiska respektive partikularistiska 

objekt. Ett universalistiskt objekt är någon individen inte har en relation till, exempelvis ”en 

annan kvinnas utseende”. Någon som individen har en relation till eller identifierar sig med, 

exempelvis ”en väns utseende”, är ett partikularistiskt jämförelseobjekt. En studie visar att 

individer både föredrar och jämför sig mer med partikularistiska jämförelseobjekt jämfört 

med universalistiska (Miller, Turnbull & McFarland, 1988). Jämförelser kan även ha olika 

riktning och anses nedåtgående då individer jämför sig med någon vars egenskaper anses 

sämre, och som uppåtgående då jämförelseobjektets egenskaper anses vara bättre än 

individens. Att ägna sig mycket åt uppåtgående jämförelser har kopplats till flera negativa 

konsekvenser, bland annat sänkt självkänsla och emotionellt obehag (Major, Testa & Bylsma, 

1991 ref. i Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, 1999b). 

 Jämförelseprocessen gällande utseende triggas hos individer då ett behov av information 

om det egna utseendet uppstår. Om resultatet av jämförelseprocessen är negativ feedback 

gällande individens eget utseende uppstår missnöje med den egna kroppen (Tantleff-Dunn & 

Gokee, 2002). Idag utsätts individer konstant för skönhetsideal i media, vilka kan verka som 

jämförelseobjekt. Effekten av media varierar dock stort. Alla som exponeras mycket för 

skönhetsideal i media utvecklar exempelvis inte ätstörningar, vilket bland annat kan förklaras 

av skillnader i social jämförelse (Botta, 1999). Individuella skillnader i tendens att jämföra sig 

med andra, i användning av uppåtgående jämförelser och/eller i val av jämförelseobjekt, leder 

till olika grad av sårbarhet inför medias skönhetsideal (Thompson et al., 1999b). 
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 Individer som i hög grad ägnar sig åt social jämförelse tenderar att i större utsträckning 

påverkas av bilder med skönhetsideal (Tiggemann & McGill, 2004). Att ägna sig åt social 

jämförelse gällande utseende är kopplat till högre grad av missnöje med kroppen hos både 

män och kvinnor, dock är sambandet starkare för kvinnor (Myers & Crowther, 2009). Jämfört 

med män så tenderar kvinnor att i högre grad ägna sig åt uppåtgående social jämförelse 

(Strahan, Wilson, Cressman & Buote, 2006). Män har i viss utsträckning i experimentella 

studier ägnat sig åt social jämförelse vid uppmaning att göra så, dock fortfarande i mindre 

utsträckning jämfört med vad kvinnor gör utan uppmaning (Hargreaves & Tiggemann, 2009). 

Social jämförelse medierar delvis sambandet mellan medias skönhetsideal och missnöje med 

kroppen hos kvinnor (Keery et al., 2004; van den Berg et al., 2007; van den Berg, Thompson, 

Obremski-Brandon & Coovert, 2002), men för män är resultaten motstridiga. Vissa studier 

har kunnat visa på social jämförelse som mediator hos män (Myers & Crowther, 2009; 

Smolak, Murnen & Thompson, 2005) medan andra inte har kunnat påvisa detta (van den Berg 

et. al 2007).  

 Vidare finns indikationer på att individers sociala jämförelse ökar vid exponering för 

skönhetsideal i media (Hargreaves & Tiggemann, 2009; Tiggemann & Slater, 2004). Typen 

av bild är betydelsefull för hur mycket social jämförelse en person ägnar sig åt. En bild på en 

del av en kropp kan exempelvis leda till mer social jämförelse än en helkroppsbild 

(Tiggemann & Slater, 2004). 

 Dessa fynd visar att även social jämförelse är en viktig mekanism att undersöka för att 

förstå kroppsuppfattning. 

 Objektifieringsteorin och självobjektifiering. Objektifieringsteorin är en teori som 

belyser kvinnors erfarenheter av sexuell objektifiering. Med sexuell objektifiering avses att bli 

behandlad som en kropp och värderad enbart efter andras användning av den (Fredrickson & 

Roberts, 1997 ).  



Prediktorer för negativ kroppsuppfattning    9 
 

 Enligt objektifieringsteorin definieras sexuell objektifiering på följande sätt: “A person 

is sexually objectified when her parts or sexual functions are separated out from the rest of her 

personality and reduced to the status of mere instruments or else regarded as if they were 

capable of representing her.” (Bartky, 1990, s. 26). 

 Sexuell objektifiering kan vara av olika grad och variera mellan allt från att utsättas för 

sexuellt våld till att bli utvärderad eller granskad gällande sitt utseende. Enligt 

objektifieringsteorin utsätts alla kvinnor i viss mån för sexuell objektifiering. Sexuell 

objektifiering förekommer i interpersonella interaktioner och i media. I interpersonella 

interaktioner blir fler kvinnor än män tittade på, fler kvinnor än män känner sig tittade på och 

fler män tittar på kvinnor icke-ömsesidigt. Dessutom förekommer mäns tittande ofta 

tillsammans med värderande kommentarer om kvinnans utseende (för sammanställning, se 

Fredrickson & Roberts, 1997). I media förekommer två typer av objektifiering. Dels visas 

män som tittar och värderar kvinnors utseende, dels visas kvinnors kroppar eller kroppsdelar. 

I båda dessa hänseenden av objektifiering i media är kvinnor oftare utsatta än män (för 

sammanställning, se Fredrickson & Roberts, 1997). Utifrån detta drar objektifieringsteoretiker 

slutsatsen att kvinnor lever med en ständig risk för att bli objektifierade (Fredrickson & 

Roberts, 1997).  

 Enligt denna teori leder sexuell objektifiering till självobjektifiering. Detta innebär att 

kvinnan övertar betraktarens perspektiv och blick på sin egen kropp, det vill säga ser sig själv 

utifrån. Objektifiering kan få negativa psykologiska konsekvenser så som skamkänslor över 

den egna kroppen, ätstörningar, depression samt sexuell dysfunktion. Prevalensen av dessa 

problem är högre hos kvinnor än hos män, vilket enligt denna teori kan förklaras med att 

kvinnor objektifieras oftare än män (Fredrickson & Roberts, 1997; Noll & Fredrickson, 1998). 

 Självobjektifiering är både stabilt och situationsbundet. Det stabila draget av 

självobjektifiering hos en person är påverkat av individens tidigare socialisering och 
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erfarenhet av att bli sexuellt objektifierad medan den situationsbundna självobjektifieringen 

antas kunna öka i situationer där en individ blir eller riskerar att bli objektifierad (Fredrickson 

& Roberts, 1997).   

 Objektifieringsteorin får stöd i både korrelativa och experimentella studier. Kvinnor har 

mer negativ kroppsuppfattning än män, denna skillnad kan delvis förklaras av att kvinnor i 

högre utsträckning självobjektifierar (Knauss et al., 2008; McKinley, 1998). 

Självobjektifieringen ökar och kroppsuppfattningen blir mer negativ för kvinnor i 

objektifierande situationer, exempelvis när kvinnor tar på sig badkläder. Objektifieringen har 

också en direkt effekt på hur mycket dessa kvinnor äter (Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn & 

Twenge, 1998). Forskning visar att det har negativa effekter att själv befinna sig i en 

objektifierande situation. Dessutom kan exponering för media som objektifierar andra 

kvinnor leda till ökad negativ kroppsuppfattning (Harper & Tiggemann, 2007).  

 Senare forskning på objektifieringsteorin undersöker om också män kan uppleva 

självobjektifiering, samt om objektifierande media eller objektifierande situationer orsakar 

självobjektifiering och negativ kroppsuppfattning även hos dem. Studier visar att detta främst 

gäller män som lever i utseendeorienterade subkulturer, exempelvis bodybuilders (Hallsworth, 

Wade & Tiggemann, 2005) och homosexuella (Martins, Tiggemann & Kirkbride, 2007). 

Longitudinella studier visar att konsumtion av sexuellt objektifierande media predicerar 

självobjektifiering ett respektive två år senare för både kvinnor och män (Aubrey, 2006a; 

Aubrey 2006b). Självobjektifiering och kroppsuppfattning hos män verkar dock i högre 

utsträckning påverkas utav media som objektifierar kvinnor snarare än män (Aubrey & 

Taylor, 2009). 

 Tidigare forskning ger således en hänvisning om att självobjektifiering är en tredje 

viktig variabel att undersöka för att förstå processer kopplade till kroppsuppfattning. 
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 Utseendeorientering. Kognitiva processer har visats vara viktiga i utveckling av 

individers kroppsuppfattning (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, 1999c). Utifrån 

teorin om självschemata (Markus, 1977) har begreppet utseendeschema utvecklats, vilket 

betyder kognitiva generaliseringar av utseendets betydelse och effekt på individens liv (Cash 

& Labarge, 1996). Dessa schemata har konsekvenser för individers informationsprocessande 

genom att de påverkar deras uppmärksamhet, minne och tolkning av stimuli (Markus, 1977). 

Alla individer har ett utseendeschema som beskrivs ovan men individuella skillnader 

förekommer i hur starkt det är, hur väl utarbetat det är samt hur tillgängligt det är för 

individen (Hargreaves & Tiggemann, 2002b). Individens utseendeschema aktiveras vid 

exponering för skönhetsideal eller andra utseenderelaterade stimuli, vilket leder till att de 

individer som har ett väl utvecklat utseendeschema reagerar mer negativt jämfört med de som 

har ett mindre utvecklat utseendeschema (Cash & Labarge, 1996).  

 Forskning har visat att kvinnors utseendeschemata medierar sambandet mellan 

mediekonsumtion och kroppsuppfattning (Hargreaves & Tiggemann, 2002a; Tiggeman, 

2005a). Vad gäller män är resultaten motstridiga. Vissa studier har kunnat visa på 

utseendeschema som mediator (Tiggemann, 2005a) medan andra har haft svårare att fastställa 

vilken betydelse utseendeschemata har för mäns kroppsuppfattning (Agliata & Tantleff-Dunn, 

2004; Hargreaves & Tiggemann, 2002b). Studier har även kunnat visa att utseendeschemata 

har en modererande effekt på hur individers kroppsuppfattning påverkas av att de ser 

skönhetsideal i reklam. Personer med aktiva utseendeschemata påverkas mer av media 

innehållande ideal och utseendefokus jämfört med individer med mindre aktiva 

utseendeschemata (Hargreaves & Tiggemann, 2002a). Dessutom så har exponering för 

skönhetsideal i media visats skapa mer processande av utseenderelaterade stimuli (Tiggemann 

& Slater, 2004), öka aktivering av utseenderelaterade schemata (Hargreaves & Tiggemann, 
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2002a; Hargreaves & Tiggemann, 2003) samt skapa mer utseendeorientering hos individer (Ip 

& Jarry, 2008).  

 Med utseendeorientering avses en individs kognitiva och beteendemässiga investering i 

utseende (Cash, 2000; Cash, 2002). Även utseendeorientering har visats ha en modererande 

effekt på sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning. Både experimentella 

och korrelativa studier har visat att individer som investerar mycket i sitt utseende, som då har 

väl utarbetade och lättillgängliga utseenderelaterade schemata, känner mer missnöje med 

kroppen efter att ha exponerats för utseenderelaterade stimuli (Hargreaves & Tiggemann, 

2002a; Hargreaves & Tiggemann, 2009; Lavin & Cash, 2001). Forskning har visat att kvinnor 

är mer utseendeorienterade jämfört med män (Muth & Cash, 1997). Vidare påverkar 

utseendeorientering grad av social jämförelse på så vis att individer som i hög grad är 

utseendeorienterade ägnar sig åt social jämförelse i större utsträckning (Hargreaves & 

Tiggemann, 2004; Hargreaves & Tiggemann, 2009).  

  Utseendeorientering är således en ytterligare mekanism som är viktig att undersöka för 

att förstå vilka processer som är kopplade till kroppsuppfattning. 

 Body Mass Index (BMI). Exponering för skönhetsideal i media antas skapa mest 

missnöje hos individer vars kroppar inte passar in i dessa ideal. BMI är ett välanvänt index för 

att uppskatta huruvida en individ är över-, under- eller normalviktig (World Health 

Organization, 2010). Ett högt BMI indikerar att individen har svårt att passa in i det smala 

ideal som ofta visas upp i media och antas därför korrelera med negativ kroppsuppfattning 

(Presnell et al., 2004). Forskningen på detta område har gett olika resultat. I en studie 

påverkade inte BMI sambandet mellan exponering för objektifierande media och 

kroppsuppfattning (Aubrey, 2006a). En annan studie visade att det fanns ett samband mellan 

högt BMI och negativ kroppsuppfattning enbart för kvinnor. För män tenderade de med BMI 

inom normalzonen att oftare ha positiv kroppsuppfattning medan de män med lågt respektive 
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högt BMI i högre utsträckning hade negativ kroppsuppfattning (Presnell et al., 2004). Högt 

BMI är även korrelerat med försök att gå ner i vikt hos både män och kvinnor (McVey et al., 

2005).  

 Eftersom BMI i tidigare forskning på olika sätt har samband med kroppsuppfattning är 

det viktigt att undersöka betydelsen av BMI i en studie som rör kroppsuppfattning. 

 Självkänsla. Sambandet mellan individers missnöje med kroppen och deras 

självkänsla är komplext och har en oklar riktning. Dels har kroppsuppfattning visats inverka 

på individers självkänsla, dels har självkänsla visats påverka individers kroppsuppfattning 

(Tiggemann, 2005b; Ricciardelli & McCabe, 2001). En prospektiv studie har visat att unga 

flickor med ett högre BMI samt en uppfattning om sig själva som överviktiga riskerade att 

utveckla en låg självkänsla (Tiggemann, 2005b). Hur nöjda individer är med sin kropp har 

även kopplats till både ungdomars (Muris, Meesters, van den Blom & Myers, 2005; Paxton et 

al., 2006) och vuxnas (Palladino Green & Pritchard, 2003) självkänsla. Att ta till sig medias 

budskap om utseendets stora betydelse har visats predicera både kvinnors (Henderson-King, 

Henderson-King & Hoffman, 2001; Polce-Lynch, Myers, Kliewer & Kilmartin, 2001) och 

mäns (Barlett et al., 2008) självkänsla. En indirekt koppling mellan medias ideal och 

självkänsla har också påvisats, där kroppsuppfattning verkar som mediator för i vilken 

utsträckning medias ideal predicerar tonårsflickors självkänsla (Clay, Vignoles & Dittmar, 

2005; Polce-Lynch et al., 2001).  

 Självkänsla har även visats inverka på individers kroppsuppfattning i vissa studier. 

Resultaten från forskning om självkänslans modererande roll i sambandet mellan 

mediekonsumtion och kroppsuppfattning är dock motstridiga. Självkänsla modererade 

exempelvis i en studie medias samband med unga mäns kroppsförändringsstrategier och 

missnöje med kroppen. För kvinnor i samma studie var mediekonsumtion kopplat till 

kroppsuppfattning oberoende av nivå av självkänsla (Ricciardelli & McCabe, 2001). I en 
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annan studie modererade självkänsla medias samband till kvinnors tendens att 

självobjektifiera. För kvinnor med lägre självkänsla fanns ett starkare samband mellan 

mediekonsumtion innehållande skönhetsideal och kroppsuppfattning jämfört med kvinnor 

med högre självkänsla (Aubrey, 2006a). Samtidigt finns studier som inte har kunnat visa på 

självkänsla som moderator för medias samband med såväl unga kvinnors (Bell, Lawton & 

Dittmar, 2007) som unga mäns (Smolak & Stein, 2006) kroppsuppfattning. 

 Självkänslans roll i sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning är 

oklar. Forskning indikerar dock att självkänsla kan vara viktigt att undersöka för att få en 

bredare förståelse för kroppsuppfattning.  

 Ålder.  Ålder kan ha betydelse för hur mycket en individ påverkas av 

mediekonsumtion. När individer går in i puberteten sker kroppsliga förändringar, för flickor 

innebär ofta dessa förändringar att diskrepans mellan ideal och kropp ökar medan densamma 

minskar för pojkar (Smolak & Levine, 1996). Samtidigt sker rollförändringar och 

identitetssökande som antas öka social jämförelse (Myers & Crowther, 2009; Smolak & 

Levine, 1996).   

 Eftersom ålder kan ha betydelse för kroppsuppfattning är det viktigt att vara medveten 

om deltagarnas ålder när resultatet från en studie tillämpas. 

 Denna studie i relation till tidigare forskning 

 I tidigare forskning om sambandet mellan exponering för media och kroppsuppfattning 

kan två typer av media som undersökts identifieras. Vissa studier fokuserar på hur 

konsumtion av media innehållande smala eller muskulösa kroppar är kopplat till 

kroppsuppfattning (ex. Groesz, et al., 2002; Hargreaves & Tiggemann, 2009; Yamamiya et al. 

2005). Andra studier undersöker hur utseendefokuserad eller objektifierande media är kopplat 

till kroppsuppfattning (ex Aubrey, 2006a; Aubrey 2006b; Fredrickson et al. 1998). Media 

innehållande individer vars kroppar uppfyller smala och muskulösa skönhetsideal behöver 
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inte ha fokus på utseende. Samtidigt behöver inte utseendefokuserad media innehålla 

individer vars kroppar uppfyller skönhetsidealen. I denna studie undersöktes sambandet 

mellan kroppsuppfattning och TV-program innehållande båda dessa typer av fokus, d.v.s. 

program som innehåller smala/muskulösa kroppar respektive program som är 

utseendefokuserade.  

 Vidare har de fyra psykologiska mekanismerna internalisering, social jämförelse, 

självobjektifiering samt utseendeorientering tidigare undersökts i olika konstellationer 

(exempelvis har social jämförelse och internalisering undersökts samtidigt; Karazsia & 

Crowther, 2009; van den Berg et al., 2002). Dock har aldrig, vad författarna känner till, alla 

fyra mekanismer berörts i samma studie . I denna studie undersöks internalisering, social 

jämförelse, självobjektifiering och utseendeorientering gemensamt för att ta reda på vilken 

betydelse var och en av dem har. Då forskning visar att BMI och självkänsla påverkar 

sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning (ex. Aubrey, 2006a; Presnell et 

al., 2004) undersöks även detta. 

 Tidigare har inga svenska studier undersökt sambandet mellan mediekonsumtion och 

kroppsuppfattning samt medierande och predicerande mekanismer. Forskning visar att 

samband och mekanismer delvis skiljer sig åt beroende på vilken kultur/subkultur individen 

omges av (Hallsworth et al., 2005; Tiggemann, Verri & Scaravaggi, 2005). Det är således inte 

självklart att de i huvudsak amerikanska och australiensiska fynden är applicerbara i Sverige. 

För att klargöra detta är det viktigt med en studie innehållande svenska deltagare. 

 I denna studie undersöktes genom en enkätundersökning i gymnasieklasser sambandet 

mellan unga kvinnors och mäns konsumtion av TV-program och deras kroppsuppfattning. 

Även de psykologiska mekanismerna internalisering, social jämförelse, självobjektifiering 

samt utseendeorientering studerades. TV-program valdes som fokus för denna studie framför 

vecko-/månadstidningar. Detta för att TV-program är mer lättillgängliga och ställer mindre 
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krav på uppsökande utifrån intresse för skönhetsideal och utseende. Eventuella 

selektionseffekter minskas därmed (Tiggemann, 2002). 

 Fokus för denna studie var TV-program innehållande utseendefokus respektive 

uppvisande av smala/muskulösa kroppar. Om inte annat anges är det därför fortsättningsvis 

denna typ av media som avses när mediekonsumtion nämns. 

 Begreppet prediktor används frekvent i denna studie. Med prediktor avses enbart att det 

statistiskt går att predicera ett variabelvärde utifrån en annan tidsmässigt samexisterande 

variabel. Begreppet används således inte för att antyda kausal riktning.  

 Syfte och hypoteser 

 Denna studie har två syften. Det första syftet är att undersöka sambandet mellan 

mediekonsumtion och kroppsuppfattning. De psykologiska mekanismerna internalisering av 

ideal, självobjektifiering, social jämförelse samt utseendeorientering och dessas eventuella 

medierande och predicerande roll för kroppsuppfattning undersöks. Även rollen av BMI och 

självkänsla studeras. Det andra syftet med denna studie är att jämföra om kroppsuppfattning, 

eventuella samband samt predicerande och medierande mekanismer skiljer sig åt beroende på 

kön. 

 Hypotes 1: Det finns ett positivt samband mellan mediekonsumtion och negativ 

kroppsuppfattning.  

 Hypotes 2: Det ovannämnda sambandet medieras av internalisering av ideal, social 

jämförelse, självobjektifiering och utseendeorientering (figur 1).  
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Figur 1. Hypotes 1 och 2: Det eventuella sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning 
med medierande mekanismer. 
 

 Hypotes 3: Hög grad av internalisering av ideal, social jämförelse, självobjektifiering 

och utseendeorientering bidrar i prediktionen av negativ kroppsuppfattning.  

 Hypotes 4: Jämfört med män har kvinnor mer negativ kroppsuppfattning och 

självkänsla samt högre grad av internalisering, social jämförelse, självobjektifiering och 

utseendeorientering. 

Metod 

 Deltagare 

 Deltagarna var 331 i antal, av dem var 199 kvinnor och 132 män. De var mellan 17-22 

år (M=18,25, s = ,61) och gick i årskurs 2 och 3 på gymnasieskolor i Örebro, Västerås, Kumla 

eller Köping. Eleverna som deltog gick samhällsvetenskapliga program, hotell och 

restaurang-program, handelsprogram eller naturvetenskapliga program. 

 Rektorer på alla gymnasieskolor i dessa städer fick en förfrågan via e-post om deras 

skola ville delta i en undersökning om skönhetsideal och kroppsuppfattning. Skolorna erbjöds 

att få ta del av en skriftlig sammanfattning av studien när den var klar samt en muntlig 

redogörelse av resultaten för de klasser som deltagit i studien. Rektorer som var positiva till 

Hög 
mediekonsumtion 

Hög grad av 
självobjektifiering 

 

Hög grad av 
internalisering av ideal 

Hög grad av social 
jämförelse 

Negativ 
kroppsuppfattning 

Hög grad av 
utseendeorientering 



Prediktorer för negativ kroppsuppfattning    18 
 

skolans deltagande i studien hänvisade författarna av denna studie vidare till lärare som var 

intresserade av att låta deras klasser delta.  

 Författarna till denna studie besökte klasser under lektionstid. Alla elever som var 

närvarande under lektionen genomförde hela undersökningen. I vissa klasser skötte respektive 

lärare utdelning och insamling av enkäter, i dessa fall informerades lärarna i hur de skulle 

instruera sina elever.  

 Mätinstrument 

 Mediekonsumtion. Deltagarna fick svara på olika påståenden och frågor angående TV-

konsumtion. Total tid framför TV eller film mättes (Mediekonsumtion –total tid i h/v). 

Deltagarna ombads att skatta hur många timmar och minuter de tittar på TV eller film en 

vanlig vardag respektive en helgdag (utvecklat utifrån Harrisson, 2000). En totalsumma för 

veckan för varje enskild individ räknades ut genom att multiplicera tid för TV/film-tittande 

med 5 för en vanlig vardag respektive med 2 för en helgdag. Detta mätinstrument användes 

för att möjliggöra kontroll för att det är just TV/film innehållande skönhetsideal samt 

utseendefokus och inte TV/film i sig som har ett eventuellt samband med kroppsuppfattning.  

  Hur mycket deltagarna tittat på olika TV-program mättes också. Mätinstrumentet är 

utvecklat för denna studie utifrån tillvägagångssätten som använts i många tidigare studier 

(ex. Harrison, 2000; Bisell & Zhou, 2004; Aubrey, 2006a). Deltagarna i studien skattade hur 

ofta de sett 31 olika TV-program de senaste 6 månaderna (ex. Hur många gånger under de 

senaste 6 månaderna har du sett… Idol?).  De fick välja mellan alternativen: 0 avsnitt/gånger, 

ca 1-3 avsnitt/gånger, ca 4-9 avsnitt/gånger, ca 10-14 avsnitt/gånger och ca 15 eller fler 

avsnitt/gånger. Listan på dessa 31 TV-program är ett resultat av att 42 TV-program valdes ut 

utifrån att de hade höga tittarsiffror (MMS – mediamätning i Skandinavien, 2009) samt att de 

var TV-program som sändes under populär sändningstid under den aktuella tidsperioden. TV-
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programmen sändes på kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4, kanal 5 eller TV6. En 

bedömargrupp med 19 individer mellan 16-30 år valdes ut utifrån tillgänglighetsurval och var 

ovetande om studiens syfte och hypoteser. Dessa skattade varje TV-program utifrån 1) hur 

mycket smala/slimmade/muskulösa kvinnokroppar som visades upp, 2) hur mycket 

smala/slimmade/muskulösa manskroppar som visades upp samt 3) hur utseendefokuserat 

programmet var. Bedömargruppen skattade hur ofta dessa variabler förekom i varje program. 

Bedömargruppen kunde välja mellan alternativen väldigt sällan/aldrig (0), i vissa avsnitt men 

inte i alla/lite (1), en stund/några gånger i varje avsnitt (2), många gånger i varje avsnitt/hela 

tiden (3) samt har inte sett programmet. Bedömargruppens skattningar på de tre olika 

variablerna (kvinnokroppar, manskroppar respektive utseendefokus) korrelerade starkt  

(r >,90). Därför fattades beslut om att fortsättningsvis inte särskilja dessa typer av media. De 

TV-program som färre än 6 personer i bedömargruppen hade sett eller program där 

bedömargruppens skattningar hade en standardavvikelse som översteg 1,0 ströks från listan. 

Interbedömarreliabilitet på allas bedömningar gemensamt kunde inte räknas ut då alla inte 

angett en skattning för varje program. Istället parades bedömarnas skattningar slumpmässigt 

ihop. Utifrån deras skattningar räknades interbedömarreliabiliteten ut, denna var acceptabel 

(ICC=,76 p < ,001; Fleiss, 1986). De TV-program med höga skattningar från bedömargruppen 

på uppvisande av smala/slimmade/muskulösa kvinno- respektive manskroppar samt 

utseendefokus valdes ut för att skapa en kategori av program med mycket ideal och 

utseendefokus. Totalt bestod kategorin av 12 olika TV-program (ex. Paradise hotel och Sex 

and the city). 

 Mätinstrument för mediekonsumtion resulterade i två variabler: mediekonsumtion 

(ideal) samt mediekonsumtion (total tid h/v). 

 Kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning mättes genom delskalorna Appearance 

Evaluation (AE) från The Multidimensional Body-Self Relational Questionnaire (MBSRQ; 
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Brown, Cash, & Mikulka, 1990; Cash, 2000). MBSRQ är ett välanvänt mått med hög validitet 

på alla delskalor (Cash, 1994 ref. i Muth & Cash, 1997). AE mäter känsla av generell fysisk 

attraktivitet och nöjdhet/missnöje med den egna kroppens utseende. Formuläret innehåller 

påståenden om nöjdhet med den egna kroppen (ex. Jag tycker om mitt utseende precis som 

det är). Respondenterna fick välja mellan fem alternativ (0 = stämmer inte alls, 1 = stämmer 

mestadels inte, 2 = vare sig stämmer/stämmer inte, 3 = stämmer mestadels och 4 = stämmer 

helt och hållet). Höga poäng tyder på att individen är nöjd med sitt eget fysiska utseende. 

Testet har hög intern reliabilitet och test-retest har visat en korrelation på ,81 för män och ,91 

för kvinnor (Cash, 2000).  

  Originalspråket för AE är engelska. Mätinstrumentet översattes till svenska för denna 

studie. Författarna för denna uppsats översatte var för sig mätinstrumentet för att sedan 

jämföra översättningarna. En person som talade både svenska och engelska flytande 

granskade hela översättningen och denna modifierades. Slutligen genomfördes enkäten i en 

testgrupp på sex ungdomar och vuxna. De fick komma med kritiska kommentarer angående 

frågornas och instruktionernas formuleringar och förståbarhet. Ytterligare några modifieringar 

gjordes efter detta. De översatta mätinstrumenten hade i denna studie hög intern reliabilitet  

(α = ,89). 

 Internalisering av ideal. Internalisering mättes med delskalorna Internalization-General 

och Internalization-Athlete från The Sociocultural Attitudes Toward Appearance 

Questionnaire 3 (SATAQ-3; Heinberg & Thompson, 1995; Thompson et al., 1999a; reviderad 

i Thompson, van den Berg, Roehrig & Guarda, 2004). Deltagarna ombads svara på 14 frågor 

som handlade om hur mycket de införlivat medias ideal (ex. Jag skulle vilja att min kropp såg 

ut som modellernas kroppar i vecko-/månadstidningar). Svarsalternativen sträckte sig mellan 

1 (stämmer inte alls) och 5 (stämmer helt och hållet), höga poäng på mätinstrumentet 
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indikerar hög grad av internalisering. Testet har visat hög intern reliabilitet samt hög 

konstrukt- och prediktiv validitet för kvinnor (Thompson et al., 2004) och intern reliabilitet 

samt konstruktvaliditet för män (Karazsia & Crowther, 2008). Originalspråket för testet är 

engelska, det är översatt till svenska och testat för denna studie genom samma procedur som 

beskrivs gällande AE. Det översatta mätinstrumentet hade i denna studie hög intern reliabilitet 

(α = ,86). 

 Social jämförelse. Social jämförelse mättes genom The Physical Appearance 

Comparison Scale (PACS; Thompson, Heinberg & Tantleff 1991).  PACS är ett test med fem 

frågor som mäter generell social jämförelse. Deltagarna fick svara på i vilken grad de jämför 

sitt utseende med andras samt attityder till social jämförelse (ex. På fester eller andra sociala 

evenemang jämför jag mitt utseende med andras). Svarsalternativen var 1 (aldrig), 2 (sällan), 

3 (ibland), 4 (ofta) och 5 (alltid). Mätinstrumentet har visat konstruktvaliditet, intern 

reliabilitet och hög test-retest-reliabilitet (r = ,72; Thompson, Heinberg & Tantleff, 1991). 

Originalspråket för testet är engelska, det är översatt till svenska och testat för denna studie 

genom samma procedur som AE. Två av påståendena i PACS hade flera personer i 

testgruppen svårt att förstå så dessa gjordes om något. Till exempel: ”Att jämföra sitt utseende 

med andras är ett dåligt sätt att avgöra om man är attraktiv eller oattraktiv” ändrades till ”Att 

jämföra sitt utseende med andras är ____________ ett dåligt sätt att avgöra om man är attraktiv 

eller oattraktiv. ( Vad mellan aldrig (1) – alltid (5) tycker DU passar bäst in i luckan? )”. Det 

översatta måttet hade god intern validitet för att vara ett test med så få påståenden (α =,67; 

Pallant, 2001a).  

 Självobjektifiering. Självobjektifiering mättes genom The Trait Self-Objectification 

Questionnaire (TSOQ; Noll & Fredrickson, 1998; reviderat i Fredrickson et al., 1998). I 

formuläret ombads deltagarna att rangordna tio kroppsegenskaper utifrån hur viktiga 

egenskaperna är för deras fysiska självbild. Fem av kroppsegenskaperna handlade om 
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kroppskompetens (hälsa, kroppslig koordination etc.) och fem handlade om utseende (sexuell 

dragningskraft, fasta eller välformade muskler etc.). Summan av rankningen av de egenskaper 

som handlade om kroppskompetens summerades och subtraherades från summan av 

rankningen av egenskaperna gällande utseende. Detta resulterade i en poäng mellan -25 till 

+25 där en högre poäng tyder på en mer utseendefokuserad fysisk självbild, vilket tolkas som 

hög självobjektifiering. Formuläret korrelerar med Appearance Anxiety Questionnaire (r 

=,52, p < ,01; Noll, 1996, ref. i Noll & Fredrickson, 1998) och delskalan Surveillance ur the 

Objectified Body Image Assessment (r=,63, p < ,001; Miner-Rubino, Twenge & Fredrickson, 

2002) som mäter liknande konstrukt. Detta indikerar att testet har konstruktvaliditet (Noll & 

Fredrickson, 1998). Mätinstrumentet har också visat hög test-retest-reliabilitet (r = ,92 p < 

,001; Fredrickson, 1999; ref. i Miner-Rubino, et al., 2002). Originalspråket för skalan är 

engelska, det är översatt till svenska och testat för denna studie genom samma procedur som 

beskrivs gällande AE. Eftersom mätinstrumentet inte består av påståenden som mäter samma 

konstrukt kan ingen intern reliabilitet räknas ut. 

 Utseendeorientering. Delskalan Appearance Orientation (AO) från The 

Multidimensional Body-Self Relational Questionnaire (MBSRQ; Brown, Cash, & Mikulka, 

1990; Cash, 2000) användes för att mäta utseendeorientering. MBSRQ är ett välanvänt mått 

med hög validitet på alla delskalor (Cash, 1994 ref. i Muth & Cash, 1997). AO innehåller 

påståenden om utseendeorientering (ex. Innan jag går ut bland människor lägger jag alltid 

märke till hur jag ser ut) och deltagarna fick välja mellan fem alternativ (0 = stämmer inte 

alls, 1 = stämmer mestadels inte, 2 = vare sig stämmer/stämmer inte, 3 = stämmer mestadels 

och 4 = stämmer helt och hållet). Höga poäng på denna skala antyder att personen lägger stor 

vikt vid sitt utseende och ägnar sig åt beteenden som syftar till att se bra ut. AO har hög intern 

konsistens och hög test-retest reliabilitet (r = ,89 för män och ,90 för kvinnor; Cash, 2000). 

Originalspråket för testet är engelska, det är översatt till svenska och testat för denna studie 
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genom samma procedur som beskrivs gällande AE. Det översatta mätinstrumentet hade i 

denna studie hög intern reliabilitet (α=,83). 

 Självkänsla. Rosenberg Self-Esteem Scale (RSE; Rosenberg, 1965) användes för att 

mäta global självkänsla. Deltagarna fick svara på påståenden som handlade om attityder 

gentemot sig själv (ex. I det stora hela är jag nöjd med mig själv). Svarsalternativen var 

stämmer inte alls (0), stämmer inte så bra (1), stämmer ganska bra (2) och stämmer mycket 

bra (3). Höga poäng visar på hög global självkänsla. Mätinstrumentet är välvaliderat, reliabelt 

(visar på en korrelation för test-retest på r > ,80) och ofta använt för att mäta global 

självkänsla (Blaskovich & Tomaka,1991; Fleming & Courtney, 1984). Originalspråket för 

testet är engelska, det är översatt till svenska och testat för denna studie genom samma 

procedur som AE. Det översatta mätinstrumentet hade i denna studie hög intern reliabilitet(α= 

,88). 

 Body Mass Index (BMI). Deltagarna ombeds ange sin längd och vikt, utifrån detta 

räknades BMI ut (vikt i kg/ längd i m2). 

 Procedur 

 Författarna till denna studie besökte klasser med elever i årskurs två och tre på 

gymnasiet. I vissa klasser skötte respektive lärare utdelning och insamling av enkäter. 

Eleverna tillfrågades om de ville delta i en studie om skönhetsideal och kroppsuppfattning. De 

informerades om att deltagandet var frivilligt, att de fick avbryta när de ville samt att de 

deltog anonymt. Eleverna fick fylla i en enkät, detta tog ungefär 20 minuter. Målsmän till 

elever under 18 godkände skriftligt att de fick delta i studien.  

 Etiska överväganden 

 Mätinstrumenten som användes i denna studie kan tänkas ha väckt obehagliga känslor 

och tankar. Enkätinnehållet bedömdes dock inte tillföra något negativt utöver det som 
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individer i dagens samhälle möter i exempelvis reklam eller media. För att ändå kunna 

kompensera för eventuellt obehag så fick deltagare som undrade över något eller ville dela 

med sig av tankar och känslor som väckts i samband med undersökningen möjlighet att 

kontakta författarna till denna studie via e-post.  

 Statistiska analyser 

 Hantering av ofullständigt ifyllda skalor. I enkäten var skalan självobjektifiering 

(TSOQ) felaktigt ifylld av 37 deltagare vilket indikerar att instruktionerna var svåra att förstå. 

Resultatet ansågs opålitligt eftersom fler kunde ha missförstått instruktionerna. Därför 

exkluderades skalan från vidare analys. Från 5 av skalorna (kroppsuppfattning, 

utseendeorientering, självkänsla, social jämförelse och internalisering) exkluderades de som 

hade en svarsfrekvens på mindre än 80 %. Detta innebar att mellan 0-5 personer exkluderades 

på de olika mätinstrumenten. Gällande mediemåtten exkluderades alla som hade en 

svarsfrekvens under 100 % då mätinstrumentens utformning gjorde det omöjligt att ersätta 

utelämnade svar med individens medelvärde för de övriga påståendena på måttet. Här 

varierade antal personer som exkluderades från 13 till 19.  

 Parametriska test. Innan analys kontrollerades data för normalfördelning. Enligt 

Kolomogorov-Smirnov uppfyllde inte alla variabler kravet för normalfördelning, dock är det 

vanligt vid stora urval att detta krav inte uppnås (Pallant, 2001b). Vidare kontrollerades data 

för skevhet och kurtosis. För kvinnor föreföll alla variabler utom utseendeorientering vara 

inom gränsvärdena för skevhet och kurtosis. Vad gäller män var inte kroppsuppfattning eller 

självkänsla inom gränsvärdena för skevhet och kurtosis (enligt rekommendationer av Field, 

2005a). Korrelationsanalyser och t-test genomfördes med både parametriska och icke-

parametriska test för att undersöka eventuella skillnader i resultat. Beslut om fortsatt 

användning av parametriska test gjordes då resultaten stämde väl överens samt då icke-

parametriska alternativ saknades för att kunna besvara hypoteserna.  
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 Mätinstrumentet för mediekonsumtion (ideal) var på ordinalnivå vilket förutsätter icke-

parametriska analyser. För att ändå kunna använda parametriska test omvandlades variabeln 

till en s.k. ”dummy-variabel” (Field, 2005b). Medianen för kvinnor (Mdn = 1,42) respektive 

medianen för män (Mdn = 0,50) utgjorde gränsvärde för vardera köns indelning i två 

kategorier. Dessa kategorier var låg respektive hög mediekonsumtion. I alla statistiska 

analyser används denna variabel. Under rubriken beskrivande statistik redovisas dock 

variabeln som den var innan den gjordes om till en ”dummy”. 

  Samband mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning. Korrelationsanalyser 

genomfördes separat för kvinnor respektive för män för att ta reda på om det fanns samband 

mellan mediekonsumtion och negativ kroppsuppfattning (hypotes 1). Korrelationer 

utvärderades utifrån Cohen´s riktlinjer: svag: r = ,10 - ,29, medel: r = ,30 - ,49; stark: r = ,50 - 

1,0 (Cohen, 1988 ref. i Pallant, 2001c). För att vidare studera sambanden undersöktes 

eventuella medierande mekanismer och tredjevariabler med multipla hierarkiska 

regressionsanalyser. Innan regressionsanalyser tolkades kontrollerades data för 

multikollinearitet, normalitet, linjäritet och homoscedasticitet. Även multipla hierarkiska 

regressionsanalyser genomfördes för att undersöka möjliga interaktionseffekter . Detta för att 

identifiera eventuella modererande faktorer för sambandet mellan mediekonsumtion och 

kroppsuppfattning.  

 Mediatorer i sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning. På grund av 

oväntade resultat gällande sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning 

genomfördes inga statistiska analyser över de psykologiska mekanismernas medierande roll 

(hypotes 2).  

 Prediktorer för negativ kroppsuppfattning. Multipla regressionsanalyser genomfördes 

separat för kvinnor respektive män för att besvara vilka psykologiska mekanismer som bidrar 

i prediktionen av negativ kroppsuppfattning (hypotes 3). Med prediktor avses enbart att det 
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statistiskt går att predicera ett variabelvärde utifrån en annan tidsmässigt samexisterande 

variabel. Begreppet används således inte för att antyda kausal riktning.  

 Könsskillnader. Slutligen genomfördes t-test för att undersöka eventuella 

könsskillnader i kroppsuppfattning, självkänsla och psykologiska mekanismer (hypotes 4).  

Resultat 

  Beskrivande statistik 

 Tabell 1 och 2 innehåller beskrivande statistik för kroppsuppfattning, självkänsla, BMI, 

olika psykologiska mekanismer samt mediekonsumtion för kvinnor respektive för män. För 

att ge en överblick över hur de olika variablerna förhåller sig till varandra redovisas även 

korrelationer mellan de olika variablerna (tabell 3 och 4). För kvinnor fanns en svag positiv 

korrelation mellan positiv kroppsuppfattning och mediekonsumtion av kategorin program 

med mycket ideal och utseendefokus. Detta innebär att kvinnor med hög mediekonsumtion 

tenderade att ha mer positiv kroppsuppfattning. Det fanns inga signifikanta korrelationer 

mellan mäns konsumtion av media innehållande ideal/utseendefokus och kroppsuppfattning. 

Självkänsla var starkt positivt korrelerat med kroppsuppfattning, vilket indikerar att dessa 

konstrukt är nära sammankopplade.  

Tabell 1. 
 

 Beskrivande statistik för kvinnor. 
        
 Min. Max. Typvärde n M s  
Kroppsuppfattning 0,3 4,0 2,1 195 2,43 ,86  
Internalisering 1,0 4,6 3,0 197 2,94 ,73  
Social jämförelse 1,0 5,0 3,0 196 2,99 ,76  
Utseendeorientering 0,4 3,8 2,7 199 2,55 ,58  
Självkänsla 0,7 3,0 2,3 199 1,98 ,52  
BMI 15,4 38,6 20,2 191 21,92 3,28  
Mediekonsumtion (ideal) 0,0 3,5 1,5 188 - -  
Mediekonsumtion (total tid i h/v) 2,0 69,0 16,0 191 19,11 11,23  

 Not. Min. = Minimumvärde; Max. = Maximumvärde; n= antal personer;  
 M= medelvärde; s= standardavvikelse. 

 



Prediktorer för negativ kroppsuppfattning    27 
 

Tabell 2. 
 

 Beskrivande statistik för män. 
 Min. Max. Typvärde n M s  
Kroppsuppfattning 0,3 4 3,6 131 2,78 ,82  
Internalisering 1,0 4,8 2,9 131 2,82 ,72  
Social jämförelse 1,0 4,6 3,0 131 2,67 ,75  
Utseendeorientering 0,3 3,8 2,2 132 2,20 ,68  
Självkänsla 0,7 3,0 2,4 128 2,28 ,59  
BMI 16,2 51,9 21,5 131 23,19 3,94  
Mediekonsumtion (ideal) 0,0 2,0 0,0 124 - -  
Mediekonsumtion (total tid i h/v) 0,0 65,0 9,0 127 18,91 10,50  

 Not. Min. = Minimumvärde; Max. = Maximumvärde; n= antal personer;  
 M= medelvärde; s= standardavvikelse. 

Tabell 3. 

Pearsonkorrelationer mellan kroppsuppfattning, BMI, självkänsla, psykologiska mekanismer 
samt mediekonsumtion för kvinnor. 

 Kropps- 
uppfattning Internalisering 

Social  
jämförelse 

Utseende- 
orientering 

Själv- 
känsla BMI 

 
Internalisering 

 
-,37** 

     

 
 

(194) -     

Social  -,35** ,54** -    
jämförelse 
 

(193) (195)     

Utseende- ,01 ,43** ,34** -   
orientering 
 

(195) (197) (196)    

Självkänsla ,69** -,44** -,49** -,16* -  
 
 

(195) (197) (196) (199)   

BMI -,32** ,03 ,02 -,14 -,14 - 
 
 

(187) (190) (188) (191) (191)  

Mediekonsumtion ,05 ,08 -,06 ,02 -,04 ,11 
(total tid i h/v) 
 

(187) (190) (188) (191) (191) (184) 

Mediekonsumtion  ,19** ,07 -,08 ,19** ,21** -,15* 
(ideal) 
 

(185) (188) (186) (188) (188) (181) 

 Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 
• p < ,05; ** p < ,01 *** p < ,001. 
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•  
Tabell 4. 

 
Pearsonkorrelationer mellan kroppsuppfattning, BMI, självkänsla, psykologiska mekanismer 
samt mediekonsumtion för män. 

 Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation; 
 * p < ,05; ** p < ,01 *** p < ,001. 

 

 Sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning (hypotes 1) 

 För kvinnor fanns en svag positiv korrelation (r = ,19, n = 185, p < ,01) mellan positiv 

kroppsuppfattning och mediekonsumtion (ideal). Detta innebär att kvinnor som tittade på 

program innehållande mycket ideal och utseendefokus tenderade att ha en mer positiv 

kroppsuppfattning jämfört med de med låg mediekonsumtion. Det fanns inga signifikanta 

korrelationer mellan mäns mediekonsumtion och kroppsuppfattning. Då sambandet var 

obefintligt (för män) respektive omvänt i förhållande till hypotes 1 (för kvinnor) falsifierades 

hypotes 1.  

 Kropps- 
uppfattning Internalisering 

Social  
jämförelse 

Utseende- 
orientering 

Själv- 
känsla BMI 

 
Internalisering 

 
-,19* 

 
- 

    

 
 

(130)      

Social  -,30** ,53** -    
jämförelse 
 

(130) (130) (131)    

Utseende- ,09 ,34** ,41** -   
orientering 
 

(131) (131) (131)    

Självkänsla ,71** -,19* -,31** ,02 -  
 
 

(127) (128) (128) (128)   

BMI -,09 -,10 ,02 -,12 -,03 - 
 
 

(130) (130) (130) (131) (127)  

Mediekonsumtion  ,11 ,02 -,10 ,11 ,12 -,10 
(total tid i h/v) (126) (126) (126) (127) (123) (126) 
Mediekonsumtion ,01 ,00 -,04 ,07 ,03 ,05 
(ideal) 
 

(123) (124) (123) (124) (121) (123) 
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 Tredjevariabler samt modererande och medierande mekanismer  

 Sambandet mellan kroppsuppfattning och mediekonsumtion (ideal) var omvänt jämfört 

med hypotes 1 för kvinnor respektive obefintligt för män. Tidigare resultat från 

experimentella studier visar dock på en negativ effekt av media på kroppsuppfattning (Grabe 

et al., 2008; Groesz et al., 2002). Det finns inte heller några teorier som förespråkar en 

orsaksriktning där hög mediekonsumtion leder till positiv kroppsuppfattning (Tiggemann, 

2002; Thompson et al., 1999a). För att förstå det obefintliga respektive det omvända 

sambandet i denna studie genomfördes därför statistiska analyser för att finna eventuella 

tredjevariabler samt modererande och medierande mekanismer. 

 För kvinnor fanns ett samband mellan BMI och positiv kroppsuppfattning (r = -,32, n = 

187, p < ,01) samt ett samband mellan BMI och mediekonsumtion innehållande skönhetsideal 

och utseendefokus (r = -,15, n = 181, p < ,05). Detta indikerar att kvinnor med lägre BMI 

hade en mer positiv kroppsuppfattning samt en högre mediekonsumtion jämfört med kvinnor 

med ett högre BMI. BMI kan således ha betydelse för sambandet mellan mediekonsumtion 

och kroppsuppfattning. Genom en hierarkisk multipel regressionsanalys kontrollerades för 

huruvida BMI var en tredjevariabel alternativt en mediator i sambandet mellan 

mediekonsumtion och kroppsuppfattning för kvinnor (tabell 5). Mediekonsumtion fördes in i 

steg 1 och kunde predicera kroppsuppfattning. Efter att BMI förts in i steg 2 var 

mediekonsumtion inte längre en signifikant prediktor för kroppsuppfattning vilket indikerar 

att BMI är en tredjevariabel (figur 2) alternativt en mediator (figur 3) i detta samband. 

Konsumtion av media innehållande ideal och utseendefokus hade därmed inget unikt 

prediktorvärde för kroppsuppfattning utöver förklaringsvärdet av BMI. 
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Tabell 5. 

 
Hierarkisk multipel regressionsanalys över prediktorvärdet av mediekonsumtion och BMI för 
kvinnors generella kroppsuppfattning. 

 B SE β t 
Steg 1     

Constant 16,03 ,61  26,29***  
Mediekonsumtion (ideal) 2,10 ,87 ,18 2,37* 

Steg 2      
Constant 27,81 2,99  9,30*** 
Mediekonsumtion (ideal) 1,58 ,85 ,14 1,87 

 

BMI -,53 ,13 ,29 4,02*** 
Not R² =,03 för steg 1, p < ,05; ∆R² = ,08 för steg 2, p < ,001.  
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. BMI som tredjevariabel för kvinnor. BMI samvarierar med mediekonsumtion och 
kroppsuppfattning. 

Figur 3. BMI medierar sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning för kvinnor. 
 

 Självkänsla, BMI, social jämförelse, utseendeorientering och internalisering var utifrån 

tidigare forskning möjliga modererande variabler för sambandet mellan mediekonsumtion och 

kroppsuppfattning (för sammanställning, se introduktion). För att undersöka huruvida dessa 

Lågt BMI 

Hög mediekonsumtion 

Positiv kroppsuppfattning 

Hög 
mediekonsumtion 

Lågt BMI Positiv 
kroppsuppfattning 



Prediktorer för negativ kroppsuppfattning    31 
 

variabler inverkade på sambandet genomfördes interaktionsanalyser. Alla variabelvärden 

standardiserades genom att transformeras till z-värden. Olika multipla hierarkiska 

regressionsanalyser genomfördes för både män och kvinnor där interaktionseffekt mellan 

mediekonsumtion (ideal) och varje möjlig moderator undersöktes. I steg 1 fördes 

mediekonsumtion samt en möjlig modererande variabel in. I steg 2 tillfördes interaktionen 

mellan mediekonsumtion och respektive möjlig moderator (mediekonsumtion*möjlig 

moderator). Inga interaktionseffekter, utöver huvudeffekterna, var signifikanta. 

Medierande mekanismer i sambandet mellan kroppsuppfattning och 

mediekonsumtion (hypotes 2) 

 Då ett samband mellan kroppsuppfattning och mediekonsumtion var väntat (hypotes 1) 

men i denna studie obefintligt eller omvänt jämfört med hypotes 1 genomfördes inga analyser 

av medierande mekanismer (utifrån rekommendationer av Shrout & Bolger, 2002). Hypotes 2 

prövades därför inte. 

 Prediktorer för negativ kroppsuppfattning (hypotes 3) 

  Multipla regressionsanalyser genomfördes separat för kvinnor respektive för män för 

att utröna i vilken utsträckning olika psykologiska mekanismer kunde predicera 

kroppsuppfattning (hypotes 3). Metoden backward användes för att exkludera variabler som 

inte bidrog signifikant till modellerna. I analysen infördes de mekanismer som korrelerade 

med kroppsuppfattning, vilka var internalisering och social jämförelse (tabell 3 och 4). Det 

fanns inga signifikanta korrelationer mellan utseendeorientering och kroppsuppfattning för 

vare sig kvinnor eller män, därför inkluderades inte variabeln i prediktoranalyserna. Gällande 

kvinnors kroppsuppfattning bidrog både internalisering av ideal och social jämförelse 

signifikant i prediktionen (tabell 6). För män kunde enbart social jämförelse predicera 

kroppsuppfattning (tabell 7). Trots att det för män fanns en korrelation mellan 
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kroppsuppfattning och internalisering (tabell 4) så hade inte internalisering något unikt 

prediktorvärde utöver social jämförelse.  

Tabell 6 

Regressionsanalys, prediktion av kvinnors kroppsuppfattning. 
 B SE β t 
     

Constant 27,94 1,86  15,05***  
Internalisering -,15 ,05 -,26 -3,25*** 

 Social jämförelse -,32 ,13 -,20 -2,53** 
Not R² =,16, p < ,001. 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 

 
 

Tabell 7 
 

Regressionsanalys, prediktion av mäns kroppsuppfattning. 
 B SE β t 
     

Constant 26,13 2,20  11,86*** 1 
Internalisering -,03 ,06 -,04 -,43 

 Social jämförelse -,43 ,16 -,27 -2,74** 
      
2 Constant -25,61 1,84  13,95*** 
 Social jämförelse -,46 ,13 -,30 -3,48*** 
Not R² =,09 för steg 1, p < ,01; ∆R² = ,00 för steg 2, p < ,001. 
* p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
  

 Hypotes 3 verifierades således delvis. Internalisering av ideal och social jämförelse 

kunde i viss mån predicera kroppsuppfattning för kvinnor. Vad gäller män kunde social 

jämförelse i viss mån predicera hur de uppfattade sin kropp och sitt utseende (figur 5). 
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Figur 5. Prediktorer för kvinnors respektive mäns kroppsuppfattning. 

 Könsskillnader (hypotes 4) 

 Oberoende t-test användes för att undersöka könsskillnader i skattning av självkänsla, 

kroppsuppfattning, utseendeorientering, internalisering av ideal samt social jämförelse 

(hypotes 4). Kvinnorna i studien hade i genomsnitt signifikant lägre självkänsla, en mer 

negativ kroppsuppfattning, ägnade sig mer åt social jämförelse samt var mer 

utseendeorienterade i jämförelse med män (tabell 8). Kvinnor och män skilde sig dock inte 

signifikant åt i grad av internalisering. Hypotes 4 verifierades därmed delvis. 

 

Tabell 8 

Medelvärdesjämförelser mellan kvinnor och män på kroppsuppfattning, självkänsla 
samt de olika psykologiska mekanismerna med t-test. 

 Kvinnor:    Män:     
 n M s    n M s   fg t 
Kroppsuppfattning 195 2,43 ,86    131 2,78 ,82   324 -3,67*** 
Självkänsla 199 1,98 ,52    128 2,28 ,59   325 -4,78*** 
Internalisering 197 2,94 ,73    131 2,82 ,72   326 1,50 
Social jämförelse 196 2,99 ,76    131 2,67 ,75   325 3,84*** 
Utseendeorientering 199 2,55 ,58    132 2,20 ,68   250 4,80*** 

 Not. n= antal personer; M= medelvärde; s= standardavvikelse; fg= frihetsgrader. 
 * p < ,05; ** p < ,01; *** p < ,001. 
 

 
 

 

Hög grad av social 
jämförelse 

Hög grad av 
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Hög grad av social 
jämförelse 

Kvinnor: Män: 

Negativ kroppsuppfattning Negativ kroppsuppfattning 
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Diskussion 

 Denna studie undersökte vad mediekonsumtion och olika psykologiska mekanismer 

hade för betydelse för kroppsuppfattning i ett svenskt urval av unga kvinnor och män. För 

kvinnor fanns ett svagt positivt samband mellan mediekonsumtion och positiv 

kroppsuppfattning. Detta innebär att kvinnor som konsumerade mycket media innehållande 

ideal och utseendefokus tenderade att ha en mer positiv kroppsuppfattning jämfört med de 

som konsumerade mindre av denna typ av media. Sambandet kan förstås utifrån att kvinnor 

med lägre BMI (Body Mass Index) konsumerade mer utseendeorienterad media jämfört med 

de med högre BMI. Samtidigt tenderade kvinnor med lägre BMI att ha en mer positiv 

kroppsuppfattning. 

 Internalisering och social jämförelse var viktiga mekanismer kopplade till 

kroppsuppfattning. Hög grad av social jämförelse predicerade negativ kroppsuppfattning för 

både kvinnor och män. För kvinnor kunde även negativ kroppsuppfattning prediceras av hög 

grad av internalisering.  

 Jämfört med män hade kvinnor mer negativ kroppsuppfattning, lägre självkänsla, 

ägnade sig mer åt social jämförelse samt var mer utseendeorienterade. 

 Bidrag till tidigare forskning 

 Denna studie har bidragit till tidigare forskning genom att undersöka olika prediktorer 

för kroppsuppfattning i ett svenskt urval. Eftersom kulturskillnader förekommer gällande 

processer som är kopplade till kroppsuppfattning (Hallsworth et al., 2005; Tiggemann et al., 

2005) är det viktigt med svenska studier på detta område. I denna studie var sambandet 

mellan kroppsuppfattning och mediekonsumtion omvänt jämfört med tidigare studier från 

andra länder. Dessa resultat understryker vikten av att studera kulturskillnader för att förstå 

processer inblandade i kroppsuppfattning i en svensk population.  
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 Den här undersökningen har även kunnat belysa komplexiteten i sambandet mellan 

mediekonsumtion och kroppsuppfattning. Tidigare studier har ofta antagit att sambandet har 

orsaksriktningen från mediekonsumtion till kroppsuppfattning. Denna studie har visat att 

sambanden är mycket mer komplexa än så. Studien har också belyst behovet av longitudinell 

och experimentell forskning för att kunna fastställa hur olika psykologiska mekanismer och 

övriga prediktorer förhåller sig till varandra tidsmässigt.  

 Samband mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning 

  Denna studie hade i huvudsak ett oväntat resultat. Detta var att kvinnor som 

konsumerade mycket media innehållande ideal och utseendefokus tenderade att ha en mer 

positiv kroppsuppfattning jämfört med de som konsumerade mindre av denna typ av media. 

Detta samband är omvänt jämfört med tidigare forskning (Grabe et al., 2008). Utifrån resultat 

från tidigare experimentella studier som visar på en negativ effekt av media på 

kroppsuppfattning (Grabe et al., 2008; Groesz et al., 2002) är det orimligt att anta att hög 

mediekonsumtion leder till positiv kroppsuppfattning. Det finns inte heller några teorier som 

förespråkar en sådan orsaksriktning (Tiggemann, 2002; Thompson et al., 1999a). Nedan 

presenteras några andra möjliga tolkningar. 

 Selektiv exponeringsteori (Festinger, 1957; Zillman & Bryant, 1985) skulle kunna ge en 

förklaring åt det oväntade fyndet i denna studie. De med negativ kroppsuppfattning kan 

tänkas undvika media innehållande ideal eftersom det leder till att de påminns om dissonansen 

mellan deras kropp och ideal (Aubrey, 2006a). Vid kontroll för BMI var inte längre 

sambandet mellan kroppsuppfattning och mediekonsumtion signifikant vilket ger stöd åt 

denna teori. Det kan innebära att BMI påverkade både kroppsuppfattning och 

mediekonsumtion där de med högt BMI har undvikit media innehållande ideal och 

utseendefokus samt utvecklat en mer negativ kroppsuppfattning (figur  6). Resultatet från 

denna studie kan jämföras med resultaten från två tidigare longitudinella studier. Där visades 
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att individer med hög grad av självobjektifiering hade en minskad konsumtion av 

objektifierande media ett respektive två år senare (Aubrey 2006a; Aubrey 2006b). Dessa fynd 

i kombination med resultatet från denna studie understryker vikten av att ta hänsyn till 

selektiv exponering vid tolkning av samband mellan kroppsuppfattning och 

mediekonsumtion. Att undersöka vilka processer som är aktiva i detta undvikande är också 

relevant. Utifrån selektiv exponeringsteori är det dock inte självklart att negativ 

kroppsuppfattning leder till undvikande av media. Det skulle lika gärna kunna leda till att 

individer med negativ kroppsuppfattning uppsöker media som bekräftar deras redan negativa 

självbild (Aubrey, 2006a; Aubrey 2006b).  Det är möjligt att båda dessa processer är 

verksamma hos olika individer. Det kan finnas modererande faktorer som påverkar huruvida 

en individ med negativ kroppsuppfattning undviker eller uppsöker utseendeorienterad media. 

Utifrån dessa resonemang belyses också vikten av att studera andra möjliga modererande 

faktorer som ännu kan vara oupptäckta.  

Figur 6. BMI:s eventuella roll i sambandet mellan kroppsuppfattning och mediekonsumtion. 
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 En annan förklaring till det oväntade fyndet i denna studie skulle kunna vara att BMI 

har verkat som mediator i sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning (figur 

7). Konsumtion av media innehållande ideal/utseendefokus kan ha orsakat beteenden som 

syftat till att sänka BMI. Positiv kroppsuppfattning kan vara en följd av detta. Ytterligare en 

möjlig tolkning är att utseendefokus är en tredjevariabel som orsakat både viss typ av 

mediekonsumtion och beteenden som syftar till att sänka BMI.  

 

 
Figur 7. Den eventuella rollen av BMI i sambandet mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning. 
 Sociokulturell teori beskriver hur smala och muskulösa ideal förespråkas i den sociala 

kontexten och inverkar på individens kroppsuppfattning. Media är en kontext där vikten av 

utseende kan betonas. Detta antas kunna leda till negativ kroppsuppfattning hos individer som 

konsumerar mycket media (Dunkley et al., 2001; Thompson et al., 1999a).  Resultatet från 

denna studie vare sig stödjer teorin eller kan användas för att ifrågasätta den. Tidigare studier 

visar att medias roll för utveckling av negativ kroppsuppfattning är viktig (Grabe et al., 2008). 

Sambanden i denna studie antyder dock att det är många fler processer inblandade. Individen 

tycks inte vara en passiv mottagare av ideal utan snarare en aktiv agent som kan söka upp 

eller välja bort exponering för ideal. Det är möjligt att medias inverkan på individers 

kroppsuppfattning inte främst är på individnivå utan snarare bör förstås utifrån ett 

samhällsperspektiv. De flesta individer är medvetna om vilka ideal som förespråkas i media 

och exponering för skönhetsideal är svårt att undvika (Thompson et al., 1999a). Det kan 

innebära att en takeffekt uppnås där mängd av mediekonsumtion inte längre gör någon 

skillnad för individers kroppsuppfattning. Det som är avgörande kan istället vara hur viktiga 
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medias ideal är i resten av individens sociala kontext samt vilka psykologiska mekanismer 

som är verksamma hos individen.  

  Psykologiska mekanismer som predicerar kroppsuppfattning 

 Att i hög grad ägna sig åt social jämförelse predicerade i denna studie negativ 

kroppsuppfattning för både kvinnor och män. Detta resultat är kongruent med tidigare 

forskning (Myers & Crowther, 2009). Social jämförelse är således en viktig komponent för att 

förstå kroppsuppfattning även i ett svenskt urval. Eftersom detta är en tvärsnittstudie kan dock 

inga slutsatser dras angående kausaliteten i sambandet. Det kan lika gärna vara så att missnöje 

över den egna kroppen leder till social jämförelse som att social jämförelse orsakar negativ 

kroppsuppfattning. Enligt teorin om social jämförelse sätts jämförelseprocesser igång hos 

individer då ett behov av information om exempelvis det egna utseendet uppstår (Tantleff-

Dunn & Gokee, 2002; Thompson et al., 1999b).  Det är möjligt att detta behov skapas just 

som följd av negativ kroppsuppfattning.  En annan möjlighet är att social jämförelse och 

negativ kroppsuppfattning påverkar varandra ömsesidigt och leder till en negativ spiral. 

Sambandet mellan social jämförelse och kroppsuppfattning kan således vara mer komplicerat 

än vad tidigare teori och forskning antagit. Utifrån teorin om social jämförelse orsakar 

jämförelse som resulterar i negativ feedback negativ kroppsuppfattning (Tantleff-Dunn & 

Gokee, 2002; Thompson et al., 1999b). Denna studie stödjer teorin på så vis att resultaten 

visar att social jämförelse är kopplat till kroppsuppfattning. Slutsatser om vad som är orsak 

och verkan kan dock inte dras av dessa resultat. Det är nödvändigt med vidare longitudinella 

och experimentella studier som undersöker andra möjligheter och orsaksriktningar. 

 För kvinnor i denna studie predicerade dessutom internalisering av ideal negativ 

kroppsuppfattning. Även detta fynd stämde överens med tidigare forskning (Cafri et al., 

2005).  Exponering för smala och muskulösa ideal kan leda till att en individ införlivar 

idealen i sig själv och strävar efter att uppnå dem (Tiggemann, 2002; Thompson et al., 1999a). 
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För de flesta individer är idealen svåra att uppnå och därför leder internalisering ofta till 

missnöje (Thompson et al., 1999a).  Denna studie ger ytterligare stöd till teorin om att 

internalisering är en viktig mekanism kopplad till kvinnors kroppsuppfattning. Gällande män 

hade dock internalisering inget prediktivt värde för kroppsuppfattning. Resultatet från denna 

studie är därmed överensstämmande med vissa tidigare studier (Knauss et al., 2008), men inte 

med andra (McVey et al., 2005). 

 Sambandet mellan social jämförelse och internalisering var medelstarkt till starkt. Detta 

indikerar att mekanismerna är nära kopplade till varandra och deras interaktion bör vidare 

undersökas. Det är möjligt att internalisering kan leda till social jämförelse. En individ kan 

eventuellt jämföra sig med de som uppfyller det egna idealet för att få information hur det 

egna utseendet förhåller sig till idealet.  

 Social jämförelse och internalisering förklarade tillsammans 16 % av variansen i 

kvinnors kroppsuppfattning. För män förklarade social jämförelse 9 % av variansen i deras 

kroppsuppfattning. Detta indikerar att dessa mekanismer är viktiga men också att det finns 

många andra faktorer att undersöka. Exempelvis är det fortfarande intressant att ta reda på hur 

självobjektifiering förhåller sig till kroppsuppfattning. Självobjektifiering har i tidigare studier 

visats vara en viktig mekanism (Knauss et al., 2008; McKinley, 1998; Hallsworth et al., 

2005). Då mätinstrumentet för självobjektifiering uteslöts ur denna studie kvarstår fortfarande 

frågan om dess roll för svenska invånare. Hur andra möjliga påverkanskällor inverkar på 

kroppsuppfattning är också viktigt att ta hänsyn till. Media är bara en av många möjliga 

budbärare av ideal. Individers övriga sociala kontexter som exempelvis familj och 

vänskapskrets har också en inverkan på individers kroppsuppfattning (Dunkley et al., 2001). 

Olika jämförelseobjekt, partikularistiska (någon individen har en relation till, exempelvis en 

vän) eller universalistiska (någon individen inte har en relation till, exempelvis en fotomodell; 
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Miller et al., 1988), kan vara olika relevanta beroende på kultur. Det återstår att ta reda på hur 

partikularistiska jämförelseobjekt inverkar på svenska individers kroppsuppfattning. 

 Eftersom utseendeorientering i denna studie inte hade något samband med 

kroppsuppfattning kan resultatet användas för att ifrågasätta teorin om att utseendeorientering 

är en av orsakerna till negativ kroppsuppfattning (Hargreaves & Tiggemann, 2002a; Lavin & 

Cash, 2001). Trots detta resultat fanns samband mellan utseendeorientering och mekanismer 

som predicerade negativ kroppsuppfattning. Hög grad av internalisering och hög grad av 

social jämförelse hade medelstarka samband med hög grad av utseendeorientering. Detta kan 

innebära att dessa mekanismer på något sätt samverkar. Forskning har exempelvis visat att 

utseendeorientering påverkar grad av social jämförelse hos både kvinnor och män. De som i 

hög grad är utseendeorienterade ägnar sig åt social jämförelse i större utsträckning 

(Hargreaves & Tiggemann, 2004; Hargreaves & Tiggemann, 2009).  

 Könsskillnader  

 Kvinnor i denna studie hade i genomsnitt mer negativ kroppsuppfattning, lägre 

självkänsla, ägnade sig mer åt social jämförelse samt var mer utseendeorienterade jämfört 

med män. Dessa könsskillnader har även identifierats i tidigare studier (Muth & Cash, 1997; 

Polce-Lynch et al., 2001; Strahan et al., 2006). Eftersom kroppsuppfattning, självkänsla och 

social jämförelse är kopplade till varandra för både kvinnor och män är det inte förvånande att 

könsskillnader förekommer i alla dessa variabler. Tidigare forskning visar att kvinnor blir mer 

uppmärksammade för sitt utseende både i interpersonella relationer och i media (för 

sammanställning, se Fredrickson & Roberts, 1997), detta kan tänkas vara en av orsakerna till 

könsskillnaderna. Exponering för skönhetsideal gällande det egna könet ökar social 

jämförelse och negativ kroppsuppfattning (Grabe et al., 2008; Hargreaves & Tiggemann, 

2009; Tiggemann & Slater, 2004). Det är därför troligt att ett större fokus på kvinnors 

utseende, jämfört med mäns utseende, ökar grad av social jämförelse och skapar negativ 
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kroppsuppfattning för just kvinnor. Utifrån ett feministiskt perspektiv kan kvinnors ökade 

utseendeorientering förklaras av att kvinnor uppmuntras till att ses som objekt samt utvärderas 

utifrån hur deras utseende motsvarar den kulturella normen. Detta är en process som börjar 

redan hos barn då exempelvis flickor får beröm för sitt utseende. Därmed lär de sig att de blir 

bedömda utifrån hur de ser ut. Resultatet av detta blir att flickor börjar se sig själva utifrån, 

vilket leder till att de uppmärksammar och investerar mycket i sitt utseende för att undvika 

negativa omdömen (McKinley, 2002).  

 I denna studie framkom i motsats till tidigare forskning (Knauss et al., 2008; 

Tiggemann, 2005a) ingen skillnad mellan kvinnors och mäns internalisering av ideal. Detta 

innebär att kvinnor och män internaliserar ideal i lika stor utsträckning. Däremot är det enbart 

för kvinnor som internalisering kan predicera kroppsuppfattning.  Resultatet skapar 

frågeställningar om vad det är för skillnad mellan internalisering hos män och kvinnor. 

Eventuellt kan det för män finnas skyddande faktorer som leder till att de inte påverkas av 

internaliserade ideal. Enligt teorin om internalisering av ideal så leder internalisering ofta till 

negativ kroppsuppfattning för att individer upplever att idealen är svåra att uppnå (Thompson 

et al., 1999a).  Om män upplever sina internaliserade ideal som mer uppnåbara jämfört med 

kvinnor skulle detta kunna förklara varför internalisering hos män inte predicerar 

kroppsuppfattning. Det kan också tänkas bero på att omgivningen genererar olika 

konsekvenser för män respektive för kvinnor som inte lever upp till idealen (för 

sammanställning, se Fredrickson & Roberts, 1997). Orsaken till att internalisering av ideal 

kan predicera kvinnors men inte mäns kroppsuppfattning bör vidare undersökas.  

 Studiens begränsningar 

  Då detta är en tvärsnittsstudie kan inga slutsatser kring kausalitet dras. Tolkningar om 

orsaksriktningar är således spekulationer, många tolkningar är dock väl understödda av 

tidigare longitudinell och experimentell forskning. Med begreppet prediktor i denna studie 
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avses enbart den statistiska termen, begreppet används således inte för att antyda kausal 

riktning.   

 Denna studie bygger på självskattningsformulär och förutsätter att individen svarar 

ärligt. Att mäta alla variabler på samma sätt kan också leda till att sambanden påverkas av 

exempelvis individers svarstendenser. De mätinstrument som använts i denna studie var 

översatta till svenska vilket kan ha lett till att skalornas reliabilitet och validitet äventyrats. 

Dock fortsatte testen att ha hög intern konsistens vilket innebär att åtminstone den aspekten 

av de goda psykometriska egenskaperna fördes med i översättningen. En annan svaghet med 

mätinstrumenten är att data, speciellt för män, var skevfördelad. Detta antyder att 

mätinstrumenten inte tillräckligt väl kunde differentiera mellan de olika deltagarna i studien 

och att resultaten gällande män bör tolkas med försiktighet. Ytterligare en svaghet med 

mätinstrumenten gäller mediemåttet. De TV-program som ansågs innehålla hög grad av ideal 

och utseendefokus tittade kvinnor mer frekvent på jämfört med män. Samtidigt så fanns ingen 

skillnad mellan kvinnors och mäns angivna tid för total tid framför TV och film. Detta 

innebär antingen att män konsumerar mindre media innehållande ideal och utseendefokus 

eller att mediemåttet i denna studie inte inbegrep media av denna typ som män konsumerar. 

Det kan ha lett till att eventuella samband mellan mediekonsumtion och kroppsuppfattning 

hos män fortfarande är oupptäckta. Även med måttet BMI kan det finnas problem då 

individers kroppsuppfattning kan ha påverkat deras skattning av sin vikt. Exempelvis kan 

individer som tycker att utseende är viktigt i högre grad ange en lägre vikt än vad de har. Det 

är också möjligt att individer som tycker att vikt har stor betydelse i högre utsträckning 

skattar sin vikt korrekt eftersom de väger sig oftare. Sammanfattningsvis utgör dessa 

begränsningar av mätinstrumenten ett visst hot mot studiens validitet. 

 Då urvalet inte var slumpmässigt kan detta ha blivit skevt. Deltagarna bestod av 

individer som närvarade under vissa lektioner, samt hade lärare som var engagerade och 
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intresserade av att studien skulle genomföras. Denna studie inbegriper inte de individer som 

inte går på gymnasiet eller är mycket frånvarande. Detta bör tas i beaktande gällande frågan 

om studiens generaliserbarhet.  

 Styrkor 

 Studien genomfördes i ett relativt stort urval. Deltagarna gick på olika program och 

bodde på olika platser spridda mellan stad och landsbygd. Bortfallet från studien var dessutom 

minimalt. Alla elever, utom de som inte var närvarande under lektionen, genomförde hela 

undersökningen och svarsfrekvensen på enkätens frågor var hög. Detta gjorde antagligen att 

variationen inom urvalet var stor vilket ökar resultatens generaliserbarhet.  

 Som mätinstrument användes välvaliderade och reliabla skalor. Översättningarna av 

mätinstrumenten visade på hög intern konsistens vilket indikerar att de goda psykometriska 

egenskaperna även följt med i översättningen. Tidigare studier har visat att ideal skiljer sig åt 

mellan män och kvinnor. Mätinstrumenten i denna studie valdes utifrån att de inbegriper olika 

typer av ideal och missnöje med olika aspekter av kroppen. 

 I denna undersökning har många olika mekanismer samt BMI och självkänsla studerats. 

Eftersom alla faktorer som undersöktes tidigare visats vara viktiga för kroppsuppfattning var 

det relevant att undersöka alla i samma studie. Denna studie hade därmed jämfört med 

tidigare forskning fler variabler under kontroll. På det sättet har chansen att få en helhetsbild 

av mekanismerna som är verksamma i kroppsuppfattning ökat. Vidare har denna studie till 

skillnad från tidigare forskning varit mer öppen för diskussion om orsaksriktningar och även 

statistiskt analyserat flera olika alternativa förklaringar.  

 Vidare forskning 

 Samband mellan media, psykologiska mekanismer och kroppsuppfattning har i denna 

studie visats vara mer komplicerade än vad som tidigare antagits (Grabe et al., 2008). Det 

krävs longitudinella och experimentella studier för att undersöka hur sambanden utvecklas 
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över tid. Mediekonsumtion har i många tidigare studier identifierats som en prediktor för 

negativ kroppsuppfattning (Grabe et al., 2008). Det omvända sambandet i denna studie 

antyder vikten av att undersöka processer i selektiv exponering.  

 Social jämförelse har i tidigare studier antagits mediera sambandet mellan 

mediekonsumtion och kroppsuppfattning (Myers & Crowther, 2009). Det kan dock inte 

uteslutas att social jämförelse är en konsekvens av negativ kroppsuppfattning. För att avgöra 

rollen av social jämförelse krävs vidare forskning. Eftersom kopplingen mellan social 

jämförelse och internalisering i denna studie var stark behövs också forskning för att 

undersöka hur dessa mekanismer förhåller sig till varandra.  

 Sammanfattningsvis finns mycket forskning om samband mellan kroppsuppfattning, 

mediekonsumtion och olika psykologiska mekanismer. När det gäller hur dessa hör ihop och 

på vilket sätt sambanden utvecklas över tid är dock fortfarande mycket oklart. 

 Implikationer  

 Negativ kroppsuppfattning är kopplat till hälsoproblem som exempelvis depression och 

ätstörningar (Keery et al., 2004; Neumark-Sztainer et al., 2006; Paxton et al., 2006). Detta 

skapar mycket lidande, det är därför viktigt att undersöka beteenden och psykologiska 

mekanismer som är verksamma då negativ kroppsuppfattning utvecklas och vidmakthålls. 

Denna studie har visat på komplexiteten i sambandet mellan mediekonsumtion och 

kroppsuppfattning och belyst vikten av att vidare undersöka processer i selektiv exponering 

för ideal.  Vidare har internalisering av ideal samt social jämförelse identifierats som två 

viktiga mekanismer kopplade till kroppsuppfattning. Förståelse för mekanismerna som är 

inblandade i utvecklingen av negativ kroppsuppfattning kan ge ökad kunskap om hur denna 

utveckling kan förhindras eller avbrytas. Genom detta kan också konsekvenserna som följer 

med negativ kroppsuppfattning förebyggas.  
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