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Massmedias kvinnliga skönhetsideal och tonåriga flickors självkänsla 
och kroppsmissnöje 

 
Jamilla Kortelainen 

 
 
Tidigare forskning har visat att flickors kroppsmissnöje och självkänsla är 
relaterat till massmedias kvinnliga skönhetsideal. Social jämförelse och 
social inlärning kan bidra till att flickor påverkas av massmedias ideal och 
försöker uppnå dem. Syftet för studien var att undersöka om det finns 
samband mellan exponering för massmedias skönhetsideal och självkänsla 
och kroppsmissnöje hos svenska flickor samt om placering i 
menstruationscykeln eller BMI har betydelse för dessa faktorer. 90 
gymnasiestuderande flickor besvarade enkäten bestående av fem 
mätinstrument: BMI, kroppsmissnöje (EDI-2 och Stunkard), massmedie-
användning samt självkänsla. Resultat visade att massmedieanvändning inte 
korrelerade med varken självkänsla eller kroppsmissnöje. Placering i 
menstruationscykeln hade ingen betydelse för självkänsla eller 
kroppsmissnöje, men BMI däremot hade betydelse för kroppsmissnöje, ju 
högre BMI desto högre kroppsmissnöje hade deltagarna.  
 
Key words: massmedia, self-esteem, body dissatisfaction, female 
adolescents. 

 
 

Massmedia och ungdomar 
 
I dagens samhälle är massmedia en stor del av människors vardag, och det kan ha en inverkan 
på hur ungdomar ser på sig själva. Massmedia är hela tiden närvarande i människors liv via 
TV, Internet, tidningar och reklam som förser individer med material om vad som sker i 
världen och med olika nöjesnyheter. Tillgängligheten till massmedia har ökat i och med 
utbyggnaden av Internet och på så sätt har kontrollen över vad individer tar intryck ifrån 
minskat. Det gör att det är viktigt att undersöka hur människor, och främst unga, tar till sig av 
massmedias budskap. Att unga flickor exponeras för massmedia och omgärdas av de 
skönhetsideal som finns i massmedia kan medföra att de tar till sig idealen och vill se ut som 
dem. 

Eftersom massmedia är en så utbredd företeelse kan det hävdas att det är en del av den 
västerländska kulturen (Benedict, enligt Kowalski & Westen, 2005). Kulturen kan ses som en 
organiserad mängd övertygelser, ritualer och institutioner som formar individer för att passa i 
den. Människan påverkas av kulturen, och därmed även av massmedia, och formar identitet, 
beteenden, självkänsla och värderingar med hjälp av den. Barn och ungdomar är särskilt 
utsatta för påverkan eftersom de fortfarande är inne i en socialisationsprocess och ännu inte 
har skaffat sig värderingar och uppfattningar om livet. Det kan göra att massmedia har en 
större inverkan på dem och kan påverka deras identitetsutveckling och självkänsla (Arnett, 
1995). 

Massmedia påverkar människor eftersom den hela tiden finns tillgänglig. Vad individer 
än gör finns massmedia närvarande, via TV, Internet och tidningar. Enligt en undersökning 
(Nordicom-Sveriges Mediebarometer, 2005) tittade svenskar i åldern 15-24 år på TV i 
genomsnitt 97 minuter per dag, använde Internet i 45 minuter per dag och läste 
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tidningar/tidskrifter i 26 minuter per dag. Det innebär att svenskar i åldern 15-24 år brukade 
dessa massmedier nästan 20 timmar under en genomsnittlig vecka. Därmed exponeras unga 
personer för de skönhetsideal som uppvisas i massmedia under en väldigt stor del av sin 
fritid. En studie av Arnett (1995) visade att massmedia var en del av den process där 
ungdomar förvärvade beteenden och övertygelser om den sociala värld de levde i. Arnett 
(1995) menade att den massmedia unga flickor och pojkar exponerades för i stor utsträckning 
influerade formandet av identiteten och självkänslan hos dem. Ungdomar tog bland annat 
ideal för vad det innebär att vara kvinna eller man från massmedia både när det gäller fysiska 
egenskaper och beteenden. Eftersom många ungdomar använder massmedia dagligen är det 
viktigt att förstå hur användandet av massmedia påverkar ungas självkänsla och identitet. 

I massmedia riktad till kvinnor finns en större fokusering på utseende och hälsa än vad 
som finns i massmedia riktad till män. Enligt studier (t ex Silverstein, Perdue, Peterson & 
Kelly, 1986) är det fler budskap om att vara slank, vacker och hälsosam i massmedia riktad 
till kvinnor. Annonser, artiklar och program behandlar ämnen som mat, motion och skönhet. 
Silverstein et al. (1986) har i sin forskning funnit att de förebilder som finns i massmedia för 
kvinnor har blivit allt smalare, okurvigare och yngre under andra hälften av 1900-talet. Detta 
visar tydligt på en ökad fokusering på utseende. 
 
 

Självkänsla och kroppsmissnöje 
 
För unga sker många förändringar i tonåren, både när det gäller pubertal utveckling, 
akademiska och sociala utmaningar, självkänsla och kroppsmissnöje. Det är i den här 
perioden som unga ska skapa och forma sina värderingar och ideal såsom de kommer att se ut 
kanske för resten av livet. Om individer misslyckas med att skapa värderingar och ideal som 
passar dem, eller om de får för mycket motsägelsefulla intryck utifrån, från till exempel 
massmedia, kan identiteten bli instabil. Detta kan leda till problem med bland annat relationer 
och yrkesval senare i livet (Arnett, 1995). Därmed, om unga flickor påverkas av massmedia 
och att de genom massmedia får en motsägelsefull syn på hur unga kvinnor ska se ut och bete 
sig, kan det påverka deras självkänsla och kroppsmissnöje negativt. 

Självkänsla definieras enligt Nationalencyklopedin (2007) som ”en med känslor och 
värderingar förbunden del av en persons självmedvetande. Självkänslan antas bygga på 
antingen hur tillfreds man är med vad man klarar jämfört med vad man förutsatt sig eller hur 
man tror att man uppskattas av andra”. Enligt Rosenberg (1965) innehåller självkänsla 
begreppen självacceptans, självrespekt och känslor av självvärde. En person med hög 
självkänsla är fundamentalt nöjd med hur hon är som person, men kan ändå inse att hon har 
brister som hon vill överkomma. Självkänsla innebär alltså en positiv eller en negativ 
bedömning av en själv. Forskning (t ex Bolognini, Plancherel, Bettschart & Halfon, 1996; 
Polce-Lynch, Myers, Kliewer & Kilmartin, 2000) har visat att tonårsflickor har lägre 
självkänsla än pojkar. Detta menar författarna (Bolognini et al., 1996) kan bero på att 
kroppsformen ändras i tonåren i och med puberteten. Enligt Rosenblum och Lewis (1999) 
studie ökade flickors kroppsmissnöje i tonåren, i motsats till pojkars kroppsmissnöje. 
Författarna menade att det berodde på upplevelsen av de fysiska förändringar som skedde hos 
ungdomar i och med puberteten. De kvinnliga deltagarna var mer missnöjda med kroppsdelar 
som påverkas under puberteten: höfter, lår, midja och vikt. Det tyder på att flickors pubertala 
utveckling står i konflikt med de skönhetsideal som finns för kvinnor, med smala och 
okurviga kroppar. Detta styrks även av Champion och Furnhams (1999) studie om hur nöjda 
unga flickor är med sina kroppar. Hälften av flickorna i studien önskade att de var smalare än 
vad de var, trots att de inte var överviktiga, och nästan alla ville vara smalare än vad som 
anses vara normalvikt. Det tyder på att unga flickor känner sig mer överviktiga än vad de är. 
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Pojkars pubertala utveckling däremot innebär att de närmar sig det manliga idealet med breda 
axlar och muskulös kropp vilket gör att deras kroppsmissnöje minskar (Rosenblum & Lewis 
1999). Hos flickor skapar diskrepansen mellan verklig kroppsbild och ideal kroppsbild oro 
och press på att vara smalare, vare sig pressen kommer inifrån eller från samhället. Detta kan 
i sin tur leda till större kroppsmissnöje och därmed lägre självkänsla. 

Forskning har visat att kroppsuppfattning hos flickor hänger ihop med deras självkänsla 
då utseendet är en viktig del av självkänslan (t ex Polce-Lynch et al., 2000). Det borde betyda 
att om flickors kroppsmissnöje ökar i tonåren så minskar deras självkänsla. 
Kroppsuppfattning har visats bli påverkad av massmedia (Polce-Lynch et al., 2000). Att 
många flickor accepterade budskapet i massmedia om skönhetsidealet och värdet av utseende 
var, enligt författarna, negativt relaterat till hur flickor tyckte om sin kropp. Det var i sin tur 
negativt relaterat till deras självkänsla. Eftersom unga flickor i och med puberteten fysiskt sett 
kommer längre bort från skönhetsidealet, blir pressen och kraven större på flickor att de ska 
närma sig idealkroppsbilden. Därför är det intressant att se hur dessa krav påverkar dem. 
Unga flickor nyttjar massmedia under stora delar av deras vardag. Det är därför av intresse att 
öka förståelsen för vilka konsekvenser massmedias påverkan får för deras identitetsutveckling 
och självkänsla för att kunna hjälpa dem till en hälsosam utveckling (Arnett, 1995). 

Det finns empiriskt stöd (t ex Carr-Nangle, Johnson, Bergeron & Nangle, 1994; Szollos, 
Thyrum & Martin, 2006) på att även placering i menstruationscykeln har en inverkan på 
kroppsmissnöje. Enligt en studie (Carr-Nangle et al., 1994) ökade ångesten över utseendet 
och antalet negativa tankar om kroppen under den premenstruella fasen, som varade i två-tre 
dagar före menstruation. Även missnöje över kroppen och dess olika delar ökade hos 
kvinnorna under den premenstruella fasen jämfört med under och efter menstruationstillfället. 
Dessa resultat tyder på att placering i menstruationscykeln kan ha betydelse för självkänsla 
och kroppsmissnöje, och att flickor skulle kunna vara känsligare för massmedias kroppsideal 
under den premenstruella fasen. 
 
 

Massmedias inflytande på flickor 
 

Enligt studie (Polce-Lynch et al., 2000) påverkades flickor mer av massmedias budskap än 
vad pojkar gjorde. Flickors självkänsla minskade ju mer de påverkades av massmedia, och 
även kroppsuppfattningen försämrades hos dem som påverkades av massmedia. Enligt 
Tiggemann (2003) var korrelationen mellan kroppsmissnöje och exponering av massmedia 
starkare hos kvinnor med låg självkänsla. Kroppsuppfattning fungerade som ett ”filter” 
mellan massmedia och självkänsla för flickorna: om kroppsuppfattningen blev sämre blev de 
mer mottagliga för massmedias påverkan vilket gjorde att självkänslan sjönk. Detta tyder på 
att massmedia och dess budskap om skönhetsidealen påverkar unga flickors syn på sig själva 
och även påverkar deras mentala hälsa (Polce-Lynch et al., 2000). 

Massmedias påverkan på flickor kan ses i deras vilja att se ut som personer i massmedia. 
Till exempel visade Taveras, Rifas-Schiman, Field, Frazier, Colditz och Gillman (2004) att de 
flickor som ville se ut som attraktiva förebilder i massmedia, ägnade fyra timmar mer i 
veckan till fysisk aktivitet än de flickor som inte ville se ut som förebilder i massmedia. 
Enligt författarna var detta ett positivt resultat som skulle kunna leda till att ungdomar skulle 
bli hälsosammare genom massmedias påverkan. Att massmedias påverkan på fysisk aktivitet 
enbart är positiv kan dock ifrågasättas. Champion och Furnham (1999) kom fram till att 
flickor som var missnöjda med sina kroppar och även ville se ut som smala förebilder från 
massmedia, var benägna att dölja sina former i bylsiga kläder och banta för att lyckas. Detta 
trots att de var normalviktiga. Även Hargreaves och Tiggemanns (2003) studie pekade på att 
unga flickor påverkades negativt av exponering av massmedia. Deras studie visade att flickor 
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upplevde ett större kroppsmissnöje direkt efter att ha sett reklam med kvinnliga skådespelare 
som passade in i skönhetsidealet jämfört med vad flickor som sett reklam utan sådana 
skådespelerskor gjorde. Detta trots att det inte funnits skillnader i kroppsmissnöje före 
undersökningen. Likaså Polce-Lynch et al. (2004) kom fram till att massmedias påverkan var 
negativt relaterat till flickors kroppsuppfattning, vilket i sin tur var negativt relaterat till 
självkänsla. Detta resulterar i att ju mer flickor påverkas av massmedia desto sämre 
självkänsla får de. 

Studier har visat (t ex Henderson-King & Henderson-King, 1997) att massmedias 
skönhetsideal inte påverkar alla flickor på samma sätt. Enligt författarna påverkades flickor 
olika av massmedias idealbilder beroende på flickornas egen kroppsstorlek. De flickor som 
var smala kände sig mer positiva över sina kroppar efter att ha exponerats för idealbilder 
medan överviktiga flickor kände sig mer negativa över sina kroppar i samma situation. Att 
massmedias skönhetsideal påverkar flickor olika styrks även av andra studier (t ex Joshi, 
Herman & Polivy, 2003; Pinhas, Toner, Ali, Garfinkel & Stuckless, 1999; Tiggemann, 2003). 
Exempelvis fann Tiggemann (2003) att kvinnor med låg självkänsla påverkades mer av 
massmedias ideal än kvinnor med hög självkänsla. Även kvinnor med högt kroppsmissnöje 
har visats (Pinhas, et al., 1999) påverkas mer av massmedias ideal än kvinnor som var nöjda 
med sina kroppar. Dessa resultat, att flickor inte skulle påverkas lika av massmedia, gör att 
det är av intresse att undersöka hur flickor påverkas av massmedia och om självkänsla och 
kroppsmissnöje hos flickorna har någon betydelse. 
 
 

Social jämförelse och social inlärning 

 
Festingers teori om social jämförelse. Det finns flera sätt på vilka människor lär sig vilka 

åsikter och beteenden som är de rätta. Ett sådant sätt är att lära sig genom att jämföra sig med 
andra. Enligt teorin om social jämförelse (Festinger, 1954) finns det en drift inom individer 
att bedöma värdet av de egna åsikterna och prestationerna utifrån andra personers åsikter och 
prestationer. När det inte finns en objektiv fysisk grund för vad som är en korrekt åsikt eller 
en bra prestation, jämför sig individer med andra personer. När det gäller kvinnligt utseende 
finns ingen objektiv syn på vad som är vackert, utan individer måste utgå från vad andra 
tycker och hur andra ser ut. Då massmedia är en stor del i individers vardag är det lätt att 
jämföra sig med de åsikter som finns där och bedöma de egna prestationerna utifrån de som 
bedöms som positiva i massmedia. Festinger (1954) menade att när personen som individen 
jämför sig med har annorlunda åsikter eller presterar annorlunda än vad individen själv gör, 
finns det en tendens att individen ändrar sin bedömning av de åsikter eller prestationer i fråga 
för att passa in. Med andra ord, om massmedias idealkroppsbild skiljer sig från flickornas 
åsikter gällande vad som anses vackert kan det leda till att flickorna ändrar sina åsikter så att 
de efterliknar massmedias ideal. Detta eftersom de bilder som framställs av massmedia anses 
vara de ”rätta”. Samma resonemang kan även tillämpas på prestationer. Att det i massmedia 
framställs vara högt värderat att vara smal och kunna bibehålla sin smala kropp gör, enligt 
denna teori, att unga flickor vill sträva efter att själva prestera samma sak, det vill säga att 
vara smala.  

När det gäller prestationer finns enligt teorin (Festinger, 1954) en strävan efter att hela 
tiden prestera bättre än vad individen gjort tidigare, i jämförelse med andra. Självfallet finns 
det icke-sociala begränsningar som gör att det inte är möjligt att förbättra prestationen hur 
mycket som helst. Om flickor jämför sitt eget utseende med de smala modeller de ser i 
massmedia, innebär detta att de strävar efter att se lite bättre ut än modellen, att vara ännu lite 
smalare. Fysiska begränsningar i den kvinnliga kroppens fysik gör dock att flickor inte kan bli 
hur smala som helst utan att det blir sjukligt. Detta gör att flickor kan uppleva ett stort 
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missnöje med sina kroppar om de inte lyckas bli lika smala som de ideal som de försöker 
uppnå.  

Enligt Festinger (1954) minskar tendensen att jämföra sig med någon specifik annan ju 
större skillnaden mellan individens egna åsikter och prestationer och den andras blir. Då 
massmedia framställer det kvinnliga skönhetsidealet som uppnåeligt för ”vanliga” människor, 
fortsätter individer att jämföra sig med de modeller som finns. Med andra ord jämför unga 
flickor sig med de modeller som de ser i massmedia, trots att idealet i verkligheten kanske 
inte är uppnåeligt. Detta kan leda till kroppsmissnöje hos flickorna.  
 

Banduras teori om social inlärning. Ett annat sätt är att lära sig vilka åsikter och 
beteenden som är rätta är genom att studera andra personers beteende. Enligt Bandura och 
”social learning theory” (Bandura, 1977) kallas en sådan inlärning modellinlärning. 
Modellinlärning är inlärning där en person lär sig att reproducera ett beteende som någon 
annan utfört. Vad som avgör om en person lär sig ett beteende som någon annan utfört beror 
på flera saker. Personer en individ ser eller umgås med ofta är det lättare att lära beteenden 
ifrån eftersom denne får dessa beteenden repeterade för sig oftare än andra beteenden. 
Eftersom massmedia är närvarande i vardagen, repeteras de ideal och beteenden som visas 
där och individer tar till sig dessa ideal och gör dem till sina egna. Man skulle kunna säga att 
hur stor uppmärksamhet en modell får, beror på dennes interpersonella attraktionskraft. 
Modeller med intresserande karaktärsdrag fångar uppmärksamheten hos individer. Enligt 
Bandura (1977) beror modellinlärning även på det funktionella värdet ett beteende har. Om 
en individ ser ett beteende som resulterar i belöning för modellen, ökar tendensen till att en 
individ ska bete sig liknande. När det gäller massmedia kan detta ses då skådespelerskor eller 
fotomodeller som passar in i skönhetsidealet får mer uppmärksamhet än de som inte är i 
närheten av skönhetsidealet, det vill säga de beskrivs som vackrare och mer lyckade och får 
mer positiv uppmärksamhet. Bandura menade att individer inte utför alla beteenden de har 
kunskap om. De beteenden som resulterar i något individen värderar högt har störst 
sannolikhet att utföras och lika är det med beteenden som har ett positivt utfall för andra. 
Enligt teorin om social inlärning (Bandura, 1977) skulle massmedias fokusering på en typ av 
skönhet skapa ideal som unga flickor har svårt att uppnå. Det skulle då vara intressant 
undersöka hur detta påverkar unga flickors självkänsla och kroppsmissnöje. 

Teorierna om social jämförelse och social inlärning (Bandura, 1977; Festinger, 1954) kan 
ses i unga flickors syn på sig själva och vad de är villiga att göra för att uppnå massmedias 
skönhetsideal, vilket det har redogjorts för ovan. Exempelvis var flickor som ville uppnå 
massmedias ideal mer benägna att ägna sig åt fysisk aktivitet eller att banta än flickor som 
inte ville uppnå idealen (t ex Champion & Furnham, 1999; Taveras et al., 2004). Det finns 
empiriskt stöd (t ex Tiggemann and Slater, 2004) för att social jämförelse fungerar som en 
länk mellan massmedia och kroppsmissnöje. Enligt författarna (Tiggemann & Slater, 2004) 
jämförde sig flickor som hade sett en musikvideo med smala och vackra kvinnor med 
personerna i musikvideon och kände sig mer missnöjda med sina kroppar. Kroppsmissnöjet 
ökade med andra ord redan efter bara femton minuters exponering av idealet. Med tanke på 
resultatet i denna studie, och andra studier med liknande resultat (t ex Pinhas et al., 1999; 
Hargreaves & Tiggemann, 2003), och på hur mycket flickor i vardagen exponeras för 
massmedia, är det av stort intresse att ytterligare undersöka vilken inverkan massmedia har på 
unga flickors självkänsla och kroppsmissnöje. 
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Syfte och forskningsfrågor 
 
Genomgången av litteraturen ovan pekar på att massmedia är en viktig faktor som påverkar 
unga flickors självkänsla och kroppsmissnöje. Studier (t ex Hargreaves & Tiggemann, 2003) 
har visat att unga flickor fick en högre grad av kroppsmissnöje då de exponerades för bilder 
med kvinnor som passade in i det rådande massmediala skönhetsidealet. Kroppsmissnöje har 
även visat sig vara relaterat till självkänsla vilket tyder på att självkänsla indirekt är relaterat 
till massmedia (t ex Polce-Lynch et al., 2004). Dessvärre är den mesta forskningen gjord 
utanför Europa vilket begränsar generaliserbarheten till Sverige. Därför är det intressant att se 
om det finns samband mellan massmedia och flickors självkänsla och kroppsmissnöje även i 
Sverige. Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det finns något samband mellan 
exponering för massmedias skönhetsideal och självkänslan och kroppsmissnöjet hos unga 
svenska flickor. Vidare studerades betydelsen av BMI och placering i menstruationscykeln 
för självkänslan och kroppsmissnöjet. Forskningsfrågorna var: (1) finns det ett samband 
mellan konsumtion av nöjesmedia och (a) unga flickors självkänsla, och (b) kroppsmissnöje? 
(2) Har placering i menstruationscykeln eller BMI någon inverkan på föregående faktorer (a, 
b)?  
 
 

Metod 
 
 

Deltagare 
 
Undersökningsdeltagare var 90 flickor som studerade i första klass på gymnasiet i en 
medelstor stad (50000-100000 invånare) i Sverige. Flickornas var i genomsnitt 16.69 år (SD = 
0.75) Två gymnasieskolor valdes utifrån tillgänglighetsprincipen. Alla som tillfrågades 
medverkade i studien och därmed blev det inget externt bortfall. Det interna bortfallet blev 13 
personer. Dessa uteslöts då de inte besvarat centrala delar av enkäten. Sammanlagt ingick 77 
personer i analyserna. 
 
 

Material 
 
Kvantitativ metod i form av enkätundersökning användes. Sju variabler ingick i studien: 
ålder, BMI, kroppsmissnöje enligt EDI-2, kroppsmissnöje enligt Stunkard, 
nöjesmediekonsumtion, placering i menstruationscykeln, och självkänsla. Bakgrundsfrågor 
som ålder, vikt och längd frågades för demografiska karaktäristiska. 
 

BMI. Deltagarnas vikt och längd efterfrågades för att kunna räkna ut Quetelet’s Body 
Mass Index (BMI; Garrow, & Webster, 1985). BMI räknas ut genom att dividera vikt i 
kilogram med den kvadrerade längden i meter. BMI delades sedan in i tre grupper utifrån 
Världshälsoorganisationens (2004) gränsvärden: underviktig < 18.50, normalviktig 18.50-
24.99, överviktig ≥ 25.00. I denna undersökning var 21 % underviktiga, 71 % normalviktiga 
och 8 % överviktiga. 
 

Kroppsmissnöje. Missnöje med kroppen mättes med delskalan Body Dissatisfaction från 
den svenska versionen av Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2) (Norring, 1994). Det är ett 
mätinstrument som består av nio frågor som mäter graden av kroppsmissnöje. Ett exempel på 
en fråga är ”Jag tycker att min mage är för stor”. Deltagarna svarade på en femgradig skala 
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från ”Nej, stämmer inte alls” (1) till ”Ja, stämmer precis” (5). Cronbach’s α var i denna studie 
0.91. 

Kroppsmissnöje mättes även med Body Figure Rating Scale (Stunkard, Sorensen & 
Schylsinger, 1983). Det är ett mätinstrument där deltagarna får se en serie enkla bilder på 
kvinnliga figurer, med teckningen 1-9, från mycket smal åt höger till mycket fet åt vänster. 
Utifrån figurerna ombads deltagarna att svara på fyra frågor: a) vilken av figurerna de tycker 
stämmer bäst med hur deras kropp ser ut, b) vilken av figurerna de känner sig som, c) om 
känslan av hur se ser ut brukar variera mellan olika figurer och d) vilken av figurerna de 
skulle vilja se ut som. Utifrån dessa frågor formades variabeln ”kroppsmissnöje” (Stunkard-
kroppsmissnöje) för att se skillnader mellan hur deltagarna egentligen ser ut och hur de vill se 
ut (fråga a minus fråga d). Stunkard-kroppsmissnöje varierar mellan 0 och 9, ju högre värde 
desto större kroppsmissnöje. Variabeln ”upplevd övervikt” skapades för att se skillnader 
mellan vilken storlek deltagarna upplever att deras kroppar har och vilken storlek de 
egentligen har (fråga b minus fråga a). Värdena i variabeln upplevd övervikt varierar mellan -
1och 4, ju högre värde desto större känsla av övervikt. 
 

Nöjesmediekonsumtion. För att mäta i vilken grad deltagarna använder massmedia 
användes sex frågor ur Samhälle, Opinion och Massmedia (SOM) (SOM-institutet, 2005). De 
frågor som användes var: a) hur ofta brukar du titta på program i följande TV-kanaler, b) 
vilken typ av TV-program föredrar du att titta på, c) hur ofta brukar du titta på följande typer 
av TV-program, d) har du tillgång till Internet, e) hur ofta har du under de senaste 12 
månaderna gjort följande på Internet, och f) hur ofta läser eller tittar du i följande (tidningar). 
För att urskilja hög- och lågkonsumenter av nöjesmedia klassificerades TV-kanaler, TV-
program, tidningar samt Internetaktiviteter i två kategorier av två av varandra oberoende 
bedömare, och bedömningarna stämde bra överens med varandra. Kategorierna var 
informations- och faktamedia samt nöjes- och underhållningsmedia, varav endast nöjes- och 
underhållningskategorin användes i analyserna. Cronbach’s α var i denna studie 0.54  

 
Placering i menstruationscykeln. Deltagarnas placering i menstruationscykeln 

efterfrågades för att kunna se om detta påverkade någon av de andra variablerna. Deltagarna 
svarade på en fyrgradig skala med alternativen ”ingetdera” (1), ”har haft (inom fyra dagar 
eller färre)” (2), ”har nu” (3), samt ”ska ha (inom fyra dagar eller färre)” (4). I denna 
undersökning svarade 49 % ingetdera, 14 % svarade att de precis hade haft sin menstruation, 
16 % att de hade sin menstruation vid tillfället och 21 % att de skulle ha sin menstruation 
inom fyra dagar. 

 
Självkänsla. Självkänsla mättes med The Rosenberg Self-Esteem Scale som består av tio 

frågor (Rosenberg, 1965). Ett exempel på en fråga är ”Jag tycker att jag har massa bra 
egenskaper”. Deltagarna svarade på en femgradig skala från ”Nej, stämmer inte alls” (1) till 
”Ja, stämmer precis” (5). Cronbach’s α var i denna studie 0.90. 
 

Social önskvärdhet. För att kunna kontrollera i vilken grad deltagarna svarade på ett 
socialt önskvärt sätt användes fyra frågor ur The Marlowe-Crowne Social Desirability Scale 
(Crowne & Marlowe, 1960). Deltagarna svarade på en femgradig skala från ”Nej, stämmer 
inte alls” (1) till ”Ja, stämmer precis” (5). Cronbach’s α var för dessa frågor 0.49. 
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Procedur 
 
Rektorer på de aktuella gymnasieskolorna kontaktades via mail av undersökningsledaren med 
information om undersökningen och förfrågan om samtycke. På den ena skolan skickade 
rektorn tillbaka ett e-mail med samtycke och med programansvarigas namn och e-
postadresser. Rektor på den andra skolan e-mailade vidare information till lärare för den 
aktuella åldersgruppen. De lärare som godkände undersökning fick utförligare information 
angående undersökningen och en tid för genomförande av datainsamling bestämdes med 
undersökningsledaren.  

Undersökningsledaren träffade de aktuella eleverna vid tillfälle och de informerades om 
att undersökningen handlar om gymnasiestuderade flickors syn på sig själva i förhållande 
med omgivningen, att deras åsikter och attityder är av intresse och de tillfrågades om de ville 
medverka i föreliggande studie. Samtliga deltagare informerades om de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 1999): att undersökningen var frivillig, att de hade rättighet att 
avbryta deltagandet när som helst, att de var helt konfidentiella samt att materialet skulle 
komma att behandlas konfidentiellt och enbart användas i forskningssyfte. Vidare 
informerades deltagarna om att det var viktigt att de svarade så ärligt som möjligt för att 
resultatet skulle bli tillförlitligt.  

På första sidan av enkäten som delades ut fanns ett blad med information om 
undersökningens syfte, de forskningsetiska principerna och information om hur det 
sammanställda resultatet skulle användas. Längst bak i enkäten fanns ett blad med 
telefonnummer och mail-adress till undersökningsledaren som deltagarna kunde ta med sig 
för eventuella framtida frågor. Fullföljande av enkäten skedde individuellt och 
undersökningsledaren fanns på plats för eventuella frågor. Enkäten tog ungefär 10 minuter att 
fylla i.  
 
 

Databearbetning 
 
Av det insamlade materialet skapades index utifrån medelvärden för de olika mätskalorna 
nöjesmedieanvändning, EDI-kroppsmissnöje samt självkänsla. Deltagarnas svar delas in i hög 
respektive låg nöjesmedieanvändning, självkänsla och kroppsmissnöje utifrån medianerna. 
Deltagarna delades även in i grupper av under-, normal- och överviktiga utifrån Världshälso-
organisationens gränsvärden för BMI (WHO, 2004). Den objektiva viktstatusen jämfördes 
med hur deltagarna själva uppfattade sina kroppar utifrån Stunkard-frågorna. Index för de 
olika skalorna kontrollerades sedan mot bakgrundsfrågor såsom ålder, placering i 
menstruationscykel samt graden av social önskvärdhet. Då variabeln EDI-kroppsmissnöje var 
snedfördelad undersöktes samband med Spearmans rangkorrelationskoefficienter. 
 
 

Resultat 
 
 
För att undersöka om det fanns några samband mellan de olika variablerna beräknades en 
Spearmans rangkorrelationskoefficienter, som presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1 
Spearmans rangkorrelationskoefficienter mellan ålder, BMI, placering i menstruationscykeln, 

självkänsla, EDI-kroppsmissnöje, Stunkard-kroppsmissnöje, Upplevd övervikt, samt 

användning av nöjesmedia 
 
Index        1             2             3             4             5             6             7 
1. Ålder 
2. BMI      .00 
3. Placering i menscykel     .04         -.23 
4. Självkänsla     .16         -.04        -.00 
5. EDI-Kroppsmissnöje   -.02           .46**    -.11         -.49** 
6. S-Kroppsmissnöje   -.01           .33**    -.14         -.42**     .66**  
7. Upplevd övervikt              -.06         -.00        -.05         -.41**     .56**     .36** 
8. Nöjesmedia                       -.12         -.10        -.10         -.07         .14        -.12          .12 
*p < .05, **p < .01 
 
Tabell 1 visar en stark positiv korrelation mellan BMI och EDI-kroppsmissnöje r (n = 77) = 
.46, p < .01, vilket innebär att ju högre BMI respondenterna hade desto mer missnöjda var de 
över sina kroppar. Det fanns även en stark positiv korrelation mellan BMI och Stunkard-
kroppsmissnöje r (n = 77) = .33, p < .01, vilket innebär att ju högre BMI respondenterna hade 
desto större diskrepans var det mellan hur de såg ut och hur de ville se ut, de var alltså mer 
missnöjda med sina kroppar. Tabell 1 visar en stark negativ korrelation mellan självkänsla 
och EDI-kroppsmissnöje r (n = 77) = -.49, p < .01, vilket innebär att ju högre självkänsla 
respondenterna hade desto mindre missnöjda var de över sina kroppar. Vidare visar Tabell 1 
en stark negativ korrelation självkänsla och Stunkard-kroppsmissnöje r (n = 77) = -.42, p < 
.01, vilket innebär att ju högre självkänsla respondenterna hade desto mindre var 
diskrepansen mellan hur de såg ut och hur de ville se ut, de var alltså mer nöjda med sina 
kroppar. Det fanns även en stark negativ korrelation mellan självkänsla och upplevd övervikt 
r (n = 77) = -.41, p < .01, vilket innebär att ju högre självkänsla respondenterna hade desto 
mindre överviktiga kände de sig i relation till deras självskattade kroppsstorlek. Tabell 1 visar 
att det finns en stark positiv korrelation mellan EDI-kroppsmissnöje och Stunkard-
kroppsmissnöje r (n = 77) = .66, p < .01, vilket innebär att ju högre kroppsmissnöje 
respondenterna hade enligt EDI-2:s delskala desto högre kroppsmissnöje hade de enligt 
Stunkards variabel. Det fanns även en stark positiv korrelation mellan EDI-kroppsmissnöje 
och upplevd övervikt r (n = 77) = .56, p < .01, vilket innebär att ju högre EDI-kroppsmissnöje 
respondenterna hade desto mer överviktiga upplevde de sig i relation till deras självskattade 
kroppsstorlek. Tabell 1 visar en stark positiv korrelation mellan Stunkard-kroppsmissnöje och 
upplevd övervikt r (n = 77) = .36, p < .01, vilket innebär att ju mer missnöjda respondenterna 
var med sina kroppar enligt Stunkard-kroppsmissnöje desto mer överviktiga upplevde de sig i 
relation med deras självskattade kroppsstorlek. Slutligen visar tabell 1 att konsumtion av 
nöjesmedia inte har något samband med vare sig självkänsla, EDI-kroppsmissnöje, eller 
Stunkard-kroppsmissnöje. 
 
För att studera BMI:s betydelse för Stunkard-kroppsmissnöje genomfördes en envägs 
variansanalys (ANOVA), med Stunkard-kroppsmissnöje som beroende variabel och BMI 
som oberoende variabel, och detta redovisas i Tabell 2. I Tabell 2 jämförs medelvärdena i 
Stunkard-kroppsmissnöje uppdelade i de utifrån BMI indelade grupperna: under- normal- 
samt överviktig. 
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Tabell 2 
Medeltal (och standardavvikelse) av Stunkard-kroppsmissnöje uppdelat efter BMI (n = 77) 

 
                Underviktig          Normalviktig          Överviktig        ANOVA 
                  (n = 16)                  (n = 55)               (n  = 6)                 F              p 
 
S-kroppsmissnöje        0.84a (0.79)           1.14a (0.92)          2.17b (1.57)           4.23       < .05 
Not 1. S-kroppsmissnöje står för Stunkard-kroppsmissnöje. 
Not 2: Medelvärden som inte har samma bokstav inom raden skiljer sig åt enligt Post Hoc (Tukey 
HSD). 
 
Analysen visade att skillnaden i Stunkard-kroppsmissnöje mellan de tre BMI-grupperna var 
signifikant, F(2,74) = 4.23, p < .05. En post hoc analys (Tukey HSD) visade att de 
överviktiga var mer missnöjda med sina kroppar än både de underviktiga och normalviktiga. 
Mellan de underviktiga och normalviktiga respondenterna fanns inga signifikanta skillnader i 
kroppsmissnöje enligt Stunkards variabel. 

För att studera skillnader mellan under-, normal- och överviktiga på den snedfördelade 
variabeln EDI-kroppsmissnöje genomfördes Kruskal-Wallis test. Testet visade att det fanns 
signifikanta skillnader mellan under-, normal- och överviktiga i EDI-kroppsmissnöje (p < 
.01). För att studera mellan vilka BMI-grupper dessa skillnader fanns genomfördes ytterligare 
två Kruskal-Wallis test på EDI-kroppsmissnöje, ett mellan under- och normalviktiga och ett 
mellan normal- och överviktiga. Testen visade att det fanns signifikanta skillnader mellan 
underviktiga och normalviktiga när det gäller EDI-kroppsmissnöje (p < .01). Inga signifikanta 
skillnader fanns mellan normalviktiga och överviktiga när det gäller EDI-kroppsmissnöje (p > 
.05, ns). För att vidare studera hur dessa skillnader såg ut togs medelvärden och 
standardavvikelser fram för de olika grupperna separat. De underviktiga respondenterna 
upplevde lägre kroppsmissnöje (M = 2.32, SD = 1.02) än både de normalviktiga (M = 3.14, 
SD = 1.04) och de överviktiga (M = 3.98, SD = 0.95). Resultatet visar att de normalviktiga 
och överviktiga respondenterna upplevde högre kroppsmissnöje, enligt EDI-2, än de 
underviktiga. 
 
 

Diskussion 
 
 
Den föreliggande studien hade som syfte att undersöka om det finns något samband mellan 
exponering för massmedias skönhetsideal och självkänslan och kroppsmissnöjet hos unga 
svenska flickor. Resultaten i denna studie visade att inget samband mellan konsumtion av 
nöjesmedia och variablerna kroppsmissnöje samt självkänsla fanns. Detta resultat var 
förvånande då tidigare forskning (t ex Polce-Lynch, 2000; Tiggemann & Slater, 2003) har 
funnit samband mellan exponering av massmedia och kroppsmissnöje hos flickor. Resultatet i 
denna studie kan bland annat ha sin förklaring i att det inte är mängden tid som flickorna 
exponeras för nöjesmassmedia som har betydelse för kroppsmissnöje och självkänsla utan 
andra faktorer, exempelvis vänner och familjers åsikter om hur flickor ska vara. Resultatet 
kan även bero på kulturskillnader, då den mesta tidigare forskning är gjord utanför Europa. 
Kanske är det så att personer i Sverige inte påverkas av massmedia på samma sätt som 
personer i till exempel USA, att vi har andra värderingar och förhållningssätt när det gäller 
utseende och ideal. 

Vidare studerades betydelsen av BMI samt placering i menscykeln för flickors självkänsla 
och kroppsmissnöje. Resultaten visar att placering i menstruationscykeln inte hade någon 
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betydelse för vare sig självkänsla eller kroppsmissnöje. Eftersom studier (t ex Carr-Nangle et 
al., 1994) har visat att kroppsmissnöjet ökar under den premenstruella fasen, var detta resultat 
förvånande. Resultatet i denna studie skulle kunna förklaras med att nästan 50 % av 
deltagarna hade svarat ”ingetdera”, vilket kan tyda på att de inte var visste var i 
menstruationscykeln de låg och därför svarade som de gjorde.  

Vad gäller BMI:s betydelse för självkänsla och kroppsmissnöje visade resultaten att BMI 
inte har någon betydelse för självkänsla, men däremot för kroppsmissnöjet. Både enligt 
Stunkards variabel för kroppsmissnöje (Stunkard, et al., 1983) och EDI-2:s delskala för 
kroppsmissnöje (Norring, 1994) var de flickor med högt BMI mer missnöjda med sina 
kroppar än flickor med lägre BMI. Det kan finnas flera förklaringar till detta resultat. 
Exempelvis skulle resultatet kunna bekräfta teorin om att individer som jämför sig med de 
smala och vackra förebilder som finns i massmedia känner sig missnöjda med sina kroppar 
om de inte lever upp till de ideal som de jämför sig med (Festinger, 1954). Enligt detta 
resonemang skulle de flickor med högt BMI vara mer missnöjda med sina kroppar eftersom 
de kroppsstorleksmässigt ligger längre bort från det ideal de jämför sig med. Detta stöds av 
resultaten i denna studie och även tidigare forskning (t ex Henderson-King & Henderson-
King, 1997). Det högre kroppsmissnöjet hos flickor med högre BMI skulle även kunna 
förklaras av andra faktorer, exempelvis att ett högre BMI är förknippat med negativa 
hälsofaktorer såsom sämre kondition, vilket gör att de känner sig mer missnöjda med sina 
kroppar eftersom de inte orkar lika mycket som flickor med lägre BMI. 

Tidigare forskning (t ex Polce-Lynch et al., 2000) har visat på att självkänsla är negativt 
relaterat med kroppsmissnöje, att ju högre kroppsmissnöje flickor har desto lägre självkänsla 
har de. Detta resultat fanns även i föreliggande studie. Detta samband kan även vändas åt 
andra hållet, det vill säga att ju högre självkänsla flickor har desto mindre missnöjda är de 
med sina kroppar. Självkänsla skulle på det viset kunna fungera som ett skydd mot yttre 
påverkan, till exempel massmedias skönhetsideal, på hur flickor tycker om sina kroppar. 
 
 

Validitet och reliabilitet 
 
Studiens resultat ska såklart ses i relation till dess begränsningar. En svaghet i studien kan 
vara att urvalet inte var slumpmässigt. Deltagarna rekryterades från gymnasieskolor utifrån 
tillgänglighetsprincipen, vilket kan innebära att resultatet kunde ha blivit annorlunda med 
deltagare från andra städer eller skolor. Dock rekryterades deltagare från flera olika 
gymnasieprogram, både teoretiska och praktiska, vilket ökar generaliserbarheten eftersom 
programval och intresse hos flickorna inte påverkar resultat.  

Det interna bortfallet i studien blev 14 %, och det kan finnas flera förklaringar till detta. 
Det kan vara att vissa deltagare valde att inte besvara frågor såsom vikt, längd, placering i 
menscykeln och tankar om kroppsstorlek för att dessa frågor ses som privata. Speciellt unga 
flickor kan se dessa frågor som känsliga att dela med andra, speciellt om de inte är nöjda med 
till exempel sin vikt eller längd. Kanske skulle svarsfrekvensen på dessa frågor ha blivit högre 
om deltagarna hade suttit separerade från varandra då de besvarade enkäten, eller om enkäten 
hade lämnats in i ett kuvert så att ingen annan kunnat se svaren. Dock försäkrades deltagarna i 
missivbrevet, och även muntligt av undersökningsledaren, att deras enskilda enkäter inte 
skulle kunna kopplas tillbaka till dem i den slutliga rapporten och att det interna bortfallet 
skulle kunna hota studiens tillförlitlighet. Eftersom antalet deltagare var tillräckligt stort även 
utan dessa 13 enkäter med bortfall, valde undersökningsledaren att utesluta dessa enkäter ur 
analyserna för att minska skadan. Men ändå kvarstår, att om det interna bortfallet hade varit 
mindre hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Exempelvis om de deltagare som valde att 
inte besvara dessa frågor var mer överviktiga eller konsumerade mer massmedia än de som 
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besvarade alla frågor. Att etnicitet inte kontrollerades för deltagarna kan ha påverkat 
resultaten, då flickor från andra kulturer kan ha andra synsätt på massmedia samt på sig själva 
än vad svenska flickor har och därför kan ha svarat annorlunda. 

En styrka i föreliggande studie är reliabiliteten i de mätinstrument som från början var 
färdiga skalor, det vill säga Eating Disorder Inventory-2:s delskala Body Dissatisfaction 
(Norring, 1994) samt Rosenberg Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). I föreliggande studie 
hade dessa skalor ett alphavärde på .91 samt .90, vilka båda kan sägas vara väldigt höga. En 
svaghet vad gäller mätinstrumenten är att den del som mäter massmedieanvändning endast 
var ett urplock frågor ur en betydligt mer omfattande enkät skapad av SOM-institutet (2005). 
Frågorna valdes utifrån deras relevans för denna studies syfte. Indelningen av frågorna 
gällande massmedieanvändning och det faktum att enbart kategorin som klassades som 
nöjesmedia användes i analyserna, kan ha medfört att resultaten blivit missvisande. Denna 
indelning gjordes då nöjesmedia antogs innehålla flera budskap om det kvinnliga 
skönhetsidealet, men kan hända var detta antagande fel. Detta kan ha medfört att de frågor 
som användes och de analyser som genomfördes inte var optimala, och därav är reliabiliteten 
för detta mätinstrument låg. Även skalans relativt låga alphavärde på .54 kan ha påverkat 
mätinstrumentets reliabilitet negativt, eftersom detta tyder på att frågorna inte passade ihop 
optimalt. En styrka med föreliggande studie var dock att två olika mätinstrument för 
kroppsmissnöje användes, och att dessa två instrument gav likartade resultat. Att de två 
mätinstrumenten gav samma resultat ökar reliabiliteten för resultatet. Det kan också nämnas 
att måttet BMI, som visserligen är ett välkänt och internationellt accepterat mått, inte tar 
hänsyn till muskelmassa vilket leder till att en person med mycket muskler felaktigt kan 
komma att klassas som överviktig. 
 
 

Framtida forskning 
 
Eftersom stor del av forskningen på massmedias betydelse på självkänsla och kroppsmissnöje 
är genomförd på flickor och kvinnor (t ex Taveras, et al., 2004; Tiggemann, 2003) vore det 
intressant att i framtiden se om dessa resultat även kan ses hos pojkar, det vill säga om 
massmedias manliga skönhetsideal har någon betydelse för pojkars självkänsla och 
kroppsmissnöje. Det kunde även vara intressant att studera om resultaten i föreliggande studie 
skulle se annorlunda ut hos yngre flickor och pojkar, exempelvis mellanstadieelever. Att i 
framtida forskning kontrollera om etnicitet kan ha någon betydelse för hur flickor påverkas av 
skönhetsideal skulle även det vara intressant, då kulturskillnader kan medföra att 
skönhetsideal och den egna kroppen upplevs på olika sätt.  

Att kroppsmissnöje har visat sig vara negativt relaterat till självkänsla, och att tidigare 
forskning (t ex Rosenblum & Lewis, 1999) har visat att kroppsmissnöjet ökar för flickor i 
tonåren och självkänsla därmed borde sjunka, gör att det i framtiden vore av intresse att 
fördjupa sig i vad som påverkar självkänslan hos unga flickor. Visste man det kunde man 
komma på sätt att stärka unga flickors självkänsla och göra dem mer motståndskraftiga mot 
yttre påverkan. 
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