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Mediakonsumtion, social jämförelse och pornografiskt materials 
korrelation med kvinnors globala, kroppsliga och sexuella självkänsla 

 
Elin Godin och Thèrése Åhlénius 

 
 

Tidigare forskning har visat att kvinnor jämför sig socialt för att 
utvärdera sig själva vid exponering för medialt idealiserade bilder av 
kvinnor i TV, tidningar och pornografiskt material. Aktuell studie 
avsåg att undersöka dessa typer av media och social jämförelses 
påverkan på kvinnors globala, kroppsliga och sexuella självkänsla. 
Etthundratjugo kvinnor besvarade en enkät innehållande reliabla 
skalor samt egenutformade frågor. Resultatet visade signifikanta 
effekter av social jämförelse på kvinnors globala självkänsla. 
Huvudeffekt av pornografikonsumtion på sexuell självkänsla 
påträffades. Inga signifikanta effekter av konsumtion av media 
innehållande idealiserade bilder av kvinnor på global och kroppslig 
självkänsla kunde finnas. Studiens resultat har bidragit till ytterligare 
kunskap kring social jämförelses påverkan på kvinnors globala 
självkänsla och kunskap om pornografikonsumtions påverkan på 
kvinnors sexuella självkänsla.  
 
 
Key words:  social comparison, media, pornography, self-esteem, 
women.  

 
 

Inledning 
 

Yttre skönhet är i västerländsk kultur eftertraktat och av stor vikt. Dagens kvinnor lever i ett 
samhälle fyllt av sociala regler och uppmaningar om hur de utseendemässigt bör se ut. I 
media uppvisas dagligen ideala kroppar och utseenden vilka är näst intill ouppnåeliga. 
Kvinnor är särskilt utsatta för medias påverkan, Malkin, Wornian och Chrisler (1999) 
analyserade 21 populära tidningsframsidor riktade till män och kvinnor och fann att 78 % av 
de framsidor som riktade sig till kvinnor innehöll information angående kroppsligt utseende. 
Ingen av framsidorna riktade till män innehöll liknande information. Forskarna drog efter 
analysen slutsatsen att tidningar riktade till kvinnor fokuserar på att ge information om hur 
kvinnors liv kan förändras om de enbart ändrar sitt utseende. Även sexualiserade medier visar 
kvinnor hur de idealiskt bör se ut samt agera sexuellt. De sexuella handlingar som utspelar sig 
i pornografiska medier är många gånger långt ifrån gemene mans sexualvanor. Kvinnan 
innehar ofta en underordnad roll samt ett orealistiskt utseende och agerande. Forskning har 
visat att konsekvensen av den sneda framställningen i pornografiskt material kan bidra till att 
kvinnor riskerar att få en felaktig uppfattning över hur de bör agera och se ut (Boynton, 1999; 
Rogala & Tydén, 2003). Att kvinnor påverkas av information gällande utseende, vikt och 
sexuellt uppträdande samt jämför sig med ideal är en naturlig reaktion som grundar sig i 
människans vilja till grupptillhörighet. Teorin om social jämförelse förtydligar denna strävan 
efter perfektion genom jämförelse med andra (Festinger, 1954). Självkänsla handlar om hur vi 
värderar oss själva. Individer med en god självkänsla känner en inre tillfredsställelse med sig 
själva (Johnson, 2003). Global självkänsla har definierats som individens positiva eller 
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negativa attityd gentemot jaget som en helhet (Rosenberg, 1989). Kroppslig självkänsla 
handlar om hur individer känner inför sin egen kropp (Franzoi & Shields, 1984). Sexuell 
självkänsla har definierats som en positiv uppfattning om och förtroende för kapaciteten att 
uppleva sin sexualitet på ett tillfredställande och njutbart sätt (Snell & Papini, 1989).  
 
 
Social jämförelse och självkänsla 
 
Att jämföra sig med andra är ett sätt för människor att utvärdera sig själva. Teorin om sociala 
jämförelseprocesser beskriver detta mer ingående. Människan har en strävan att utvärdera sina 
egna färdigheter och åsikter, om objektiva verktyg saknas använder individen sig av andra 
personer. Vid frånvaro av ett fysiskt eller psykiskt jämförelseobjekt har individer svårt att 
göra stabila utvärderingar av sig själv (Festinger, 1954). Enligt Festingers teori minskar 
tendensen att jämföra sig med någon annan person ju större skillnaden är mellan de två 
personernas åsikt eller färdighet, detta oavsett om personen är bättre eller sämre i aktuell 
fråga. Beträffande färdigheter, så ju skickligare något görs desto mer eftersträvansvärt är det, 
detta gäller i synnerhet beteenderelaterade och sociala färdigheter. Åsikter och färdigheter 
skiljer sig åt enligt Festinger. Individer har en drift att jämföra färdigheter med andra personer 
som de anser är bättre än dem själva. Åsikter däremot är enbart subjektiva och kan inte 
jämföras sinsemellan. Åsikter värderas efter hur korrekta de är, färdigheter efter hur bra de 
verkar. Enligt Festinger är denna utvärdering och strävan efter grupptillhörighet ett resultat av 
människan som flockdjur. Om personens färdigheter är sämre än gruppens, kan detta leda till 
en känsla av misslyckande och otillräcklighet. Att åstadkomma något bra och beundransvärt 
är viktigt och strävan efter att kunna associeras med en ideal person eller enhetlig grupp är 
stor. 
    Forskare har undersökt kvinnors benägenhet att jämföra sig socialt med medialt 
idealiserade bilder, modeller och reklam (Bessenoff, 2006; Carlson Jones, 2001; Strahan, 
Wilson, Cressman & Buote, 2006). Garcia och Hoskins (2001) undersökning har visat att 
personer generellt har ett glapp mellan hur de tycker att de själva är och hur de önskar att de 
vore, individernas ideala själv är inte i linje med deras verkliga själv. Bessenoff studerade 
diskrepans mellan aktuellt och idealt själv närmare och fann att kvinnor med stor upplevd 
avvikelse mellan egen kropp och ideal kropp var mer benägna att använda sig av social 
jämförelse efter exponering för reklam innehållande smala ideal, i jämförelse med kvinnor 
vars avvikelse mellan upplevd kropp och ideal kropp var mindre. Resultatet visade även ett 
positivt samband mellan social jämförelse, kroppsmissnöje och depression samt ett negativt 
samband mellan social jämförelse och självkänsla. Strahan et al. fann att kvinnor i större 
utsträckning än män jämför sig kroppsligt med individer som de anser är bättre än dem själva 
samt i högre utsträckning jämför sig med orealistiska mål än vad män gör. Carlson Jones 
(2001) påvisade att modeller, kändisar och samkönad jämlike utlöste utseendemässig social 
jämförelse hos kvinnor. Jämförelse av personliga och sociala attribut var dock enbart ett 
resultat av jämförelse med samkönad jämlike. Botta (1999) har undersökt social jämförelse 
genom att studera hur ofta och vilka tv-program unga kvinnor ser på varje vecka. Forskaren 
drog slutsatsen att kvinnor jämför sig med och ofta anser sig vara sämre än kvinnorna i dessa 
Tv-program. Durkin och Paxton (2002) kom fram till att orealistiska förväntningar på 
kroppens utseende internaliseras hos unga kvinnor efter jämförelse med idealiserade bilder ur 
reklam. Forskning har därtill visat att kvinnors tendens till jämförelse med vackra och smala 
modeller i media har en tendens att öka ju äldre kvinnor blir, framför allt de kvinnor som 
graderar sitt fysiska utseende lågt samt har låg självkänsla (Martin & Kennedy, 1993). Att 
jämföra sig själv med andra är en del av vardagen. Kvinnor har dock en tendens att genom 
social jämförelse skapa höga krav på sig själva.  
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Medialt idealiserade bilder och självkänsla 
  
Tidigare forskning har visat att kvinnor påverkas negativt av exponering för idealiserade 
bilder av modeller i media (Birkeland, Thompson, Herbozo, Roehrig, Cafri & van den Berg 
2004; Hargreaves & Tiggemann 2004; Richins, 1991). I dagens samhälle är dessa idealiserade 
bilder väldigt vanligt förekommande i alla typer av media och forskning har visat att 
kvinnliga universitetsstuderande frekvent jämför sig själva med idealiserade modeller i 
reklam (Richins, 1991). Vidare har Carlson Jones (2001) visat att unga kvinnor jämför sig 
fysiskt samt viktmässigt med modeller och kändisar i tidningar. En studie av Hargreaves och 
Tiggemann (2004) har visat att flickor som fick se reklam med idealiskt smala kvinnor var 
mer missnöjda med sina kroppar, uppvisade en mer negativ sinnesstämning och jämförde sig 
själva med kvinnorna i reklamen i större utsträckning än flickorna som fick se reklam utan 
bilder av idealt smala kvinnor. Vidare har Grogan, Williams och Conner (1996) funnit att 
kvinnor skattar sin kroppsliga självkänsla lägre efter exponering av bild på samkönad modell 
än precis före exponering. 
Birkeland et al. (2004) fann att exponering för reklam med en ideal modell var associerat 

med en högre grad av obehag hos deltagarna än exponering för reklam utan modell. Det fanns 
även ett samband mellan exponering för den ideala modellen och en högre grad av ilska samt 
lägre grad av självförtroende hos deltagarna. Vidare fann forskarna att reklam med modeller 
ledde till högre grad av kroppsmissnöje samt störningar i humöret i jämförelse med reklam 
utan modeller. Richins (1991) uppvisade liknande resultat då kvinnor som exponerats för 
reklam med attraktiva modeller var mindre nöjda med sitt utseende än kvinnor som 
exponerats för reklam utan modeller. Vidare visade resultaten att deltagare som fått se reklam 
med attraktiva modeller efteråt rankade vanliga kvinnors attraktivitet lägre än deltagare som 
exponerats för reklam utan modeller. Forskning av Thornton och Maurice (1999) på kvinnliga 
studenter mellan 18 och 26 år har visat att deltagare som fick se bilder av modeller uppfattade 
sin fysiska attraktivitet som lägre än deltagare som fick se bilder av produkter. Kvinnorna som 
fick se bilder av modeller uppvisade även en högre grad av social ångest över sin kropp och 
uttryckte en lägre grad av självkänsla än kvinnorna i gruppen som fick se neutrala bilder. 
Monro och Huon (2005) undersökte universitetsstuderande kvinnor mellan 17 och 37 år. 
Resultaten visade att deltagarna upplevde mer skam över sin kropp och en högre grad av 
utseenderelaterad ångest efter exponering av bilder med idealiserade kvinnokroppar i 
jämförelse med exponering av bilder utan idealiserade kvinnokroppar. Ytterligare en studie 
har visat att flickor som exponerats för reklam med smala modeller upplever en lägre grad av 
tillfredställelse med sina egna kroppar (Durkin & Paxton, 2002). Resultaten visade även att 
flickornas humör försämrades och att de upplevde en högre grad av depression efter 
exponering för idealiserade bilder av kvinnor.  
Botta (1999) bad deltagare rapportera hur många timmar per vecka de såg på TV, och hur 

många timmar i veckan de såg på dramaserier med smala skådespelare. Vidare fick de ange 
hur realistiska de ansåg att ideala mediabilder var och huruvida de jämförde sig med dessa. 
Resultaten visade att grad av jämförelse med skådespelarnas kroppar hade ett positivt 
samband med deltagarnas acceptans av det smala idealet samt deras strävan att bli smala. Ju 
mer realistiska deltagarna ansåg att bilderna var, desto starkare var detta samband. Vidare 
visade resultaten att ju högre acceptans flickorna hade gentemot det smala kroppsidealet i 
media, desto mer missnöjda var de med sina egna kroppar och desto mer angelägna var de att 
bli smala. Flickornas jämförelse med TV-karaktärernas kroppar visades vara den starkaste 
prediktorn av kroppsmissnöje och önskan att vara smal och hade ett positivt samband med 
aktiviteter med bulimiska tendenser. Tiggemann och Slater (2003) visade kvinnliga studenter 
mellan 18 och 30 år videoklipp från musikvideor. Hälften av deltagarna fick se klipp som 
betonade smalhet och attraktivitet hos kvinnor, den andra gruppen fick se klipp innehållande 
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människor med ett vardagligt utseende samt neutrala bilder. Kvinnorna som fick se de smala 
attraktiva kvinnorna kände sig tjockare, mindre självsäkra, mindre fysiskt attraktiva och mer 
missnöjda med sina egna kroppar efter att ha sett klippen. Resultaten visade även att 
musikvideorna med det smala idealet framkallade en högre grad av jämförelse hos kvinnorna 
än musikvideorna i kontrollbetingelsen. Studiens resultat visade att en kortvarig exponering 
för musikvideos innehållande smala och attraktiva kvinnor ledde till ett ökat kroppsmissnöje 
hos deltagarna. 
 
 

Pornografi och självkänsla 
 
Pornografi är en kategori av media där ideala kvinnokroppar är ständigt närvarande. Detta 
ämne har dock inte undersökts i lika stor utsträckning som media innehållande bilder av idealt 
kvinnligt utseende. Användning och utbredning av pornografi har ökat. En sökning på ordet 
”porn” gav den 5 maj 2007  97.6 miljoner träffar på Internet (www.google.com). År 1967 
uppgav 55 % av svenska män och 25 % av svenska kvinnor att de läst en pornografisk tidning 
det senaste året (Lewin, Fugl-Meyer, Helmius, Lalos & Månsson, 1996). Trettio år senare, 
1996, gjordes en uppföljning som visade att dessa siffror ökat till 94 % respektive  
89 % (Lewin et al., 1996). År 2004 visade en norsk undersökning att 89.9 % av de tillfrågade 
vid någon tidpunkt hade sett pornografi i någon form. Resultatet visade även att män 
konsumerade pornografi i högre grad än kvinnor (Traen, Spitznogle & Beverfjord, 2002). År 
2005 utförde Häggström-Nordin, Hanson och Tydén en undersökning på gymnasieungdomar 
vilken visade att av 718 ungdomar angav 98 % av männen och 72 % av kvinnorna att de 
någon gång hade konsumerat pornografi.  
     Studier som undersökt vilka konsekvenser pornografi kan leda till för kvinnor är få. 
Undersökningar har visat att upprepad exponering av pornografi bidrar till komplex över 
kropp och sexuell prestation främst hos unga kvinnor (Botta, 1999; Durkin & Paxton, 2002; 
Rogala & Tydén, 2003).  En svensk undersökning har visat att fyra av fem kvinnor har sett 
pornografiskt material, varav en tredjedel av dessa ansåg att detta hade påverkat deras 
sexuella beteende genom att de uppmärksammade sina brister och kände krav på sig själva. 
Kvinnorna uppgav även att pornografikonsumtion bidrar till komplex, känsla av krav på 
sexuellt uppträdande och uppfattningen att det bevittnade beteendet är önskvärt av partner 
(Rogala & Tydén, 2003). Andra forskare har inriktat sig på pornografins specifika 
konsekvenser i form av kvinnlig nedvärdering, sexuell tillfredsställelse och ätstörningar 
(Cowan & Dunn, 1994; Zillman & Bryant, 1988). Zillman och Bryant (1988) exponerade 
individer för pornografisk film en timme om dagen i sex veckor. Resultatet visade att hög 
konsumtion av pornografi ledde till minskad tillfredställelse av partner, både fysiskt och 
känslomässigt, oavsett kön. Experimentet resulterade även i att både män som kvinnor angav 
att de föredrog kravlöst sex framför en känslomässig relation. En studie i vilken kvinnor 
diskuterade pornografiska tidskrifter i fokusgrupper, har visat att kvinnor önskar sig äga delar 
av modellens kropp eller sexuella färdigheter. Kvinnorna upplevde att bilderna kunde 
resultera i en känsla av att vara otillräcklig och onormal (Boynton, 1999). Garcia och Hoskins 
(2001) undersökte män och kvinnors sexuella självförtroende, sexuella depression och tankar 
kring sexuellt jag. Resultaten visade att glappet mellan individers verkliga själv och ideala 
själv har ett positivt samband med depression och ett negativ samband med sexuellt 
självförtroende. Ju större skillnad mellan individers verkliga själv och deras ideala själv, desto 
högre grad av depression påträffades och desto lägre sexuellt självförtroende hade de. Att 
känna att ens verkliga färdigheter och utseende inte lever upp till det som presenteras i 
pornografiskt material är vanligt förekommande. Individer riskerar följaktligen att utveckla 
komplex, sexuella problem, depression och en känsla av otillräcklighet. 
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Syfte 
 
Denna studie avser att undersöka media innehållande idealiserade bilder av kvinnor och social 
jämförelses påverkan på kvinnors globala och kroppsliga självkänsla samt utseendeskattning. 
Undersökningen bygger på tidigare forskning kring medias- och social jämförelses inverkan 
på kvinnors självkänsla. Vidare avser studien att undersöka påverkan av pornografiskt 
material på kvinnors sexuella självkänsla och skattning av egen sexuell attraktivitet eftersom 
detta inte gjorts tidigare. Studien var av vikt att genomföra med tanke på att tidigare forskning 
visat att såväl social jämförelse, medialt idealiserade bilder samt konsumtion av pornografiskt 
material kan leda till negativa konsekvenser såsom lägre grad av självkänsla (Bessenoff, 
2006; Thornton och Maurice, 1999; Rogala & Tydén, 2003). Tidigare forskning har inte 
undersökt dessa tre faktorer tillsammans, således kan denna studie bidra med ny kunskap 
kring detta viktiga ämne. Vi har valt att studera kvinnor eftersom forskning har visat att 
kvinnor är mest utsatta för medias negativa konsekvenser (Hargreaves & Tiggemann, 2004; 
Malkin, Wornian & Chrisler, 1999).  
 
 
Hypoteser 
 
1. Att kvinnor som i hög grad konsumerar media innehållande idealiserade bilder av kvinnor 

har lägre grad av global och kroppslig självkänsla och skattar sitt utseende lägre än 
kvinnor som i låg grad konsumerar media innehållande idealiserade bilder av kvinnor. 

 
2. (a) Att kvinnor som i hög grad jämför sig socialt har lägre grad av global och kroppslig 

självkänsla och skattar sitt utseende lägre än kvinnor som i låg grad jämför sig socialt, (b) 
att kvinnor som i hög grad jämför sig socialt med människor som de anser är bättre än de 
själva, så kallad social jämförelse uppåt, har en lägre grad av global självkänsla än 
kvinnor som jämför sig socialt uppåt i låg grad. 

 
3. Att kvinnor som konsumerar pornografiskt material har en lägre grad av sexuell 

självkänsla och skattar sin sexuella attraktivitet lägre än kvinnor som inte konsumerar 
pornografiskt material. 

 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Deltagarna var 120 vuxna högskolestuderande kvinnor bosatta i Sverige. Samtliga deltagare 
var 18 år eller äldre. Deltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Det generella 
bortfallet var 3 personer och det partiella bortfallet var 2 personer. Två personer uteslöts ur 
enkäten eftersom de inte svarat på någon av bakgrundsfrågorna. Ersättning för deltagande i 
studien utgick ej.  
 
 
Material 
 
Enkäten som användes i studien bestod av tio delar bestående av reliabla skalor samt 
egenutformade frågor. Den första delen bestod av 23 påståenden översatta från The Iowa-
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Netherlands Comparison Orientation Measure (INCOM) (Gibbons & Buunk, 1999) som 
mäter graden av social jämförelse. Skalan är uppdelad i tre delar: allmän social jämförelse, 
social jämförelse uppåt och social jämförelse nedåt. Exempel på påståenden från den 
allmänna delen är ”Jag är alltid väldigt uppmärksam på hur jag gör saker och ting i 
jämförelse med hur andra gör saker och ting” och ”Jag jämför mig ofta med andra 
beträffande vad jag åstadkommit i livet”. Två av dessa påståenden var spegelvända. 
Dikotomiseringen gjordes enligt median-split. Två grupper skapades utifrån medianen (Mdn 
= 3.27), de som hade ett medelvärde mellan 1 och 3.270 delades in i gruppen låg, de hade ett 
medelvärde mellan 3.271 och 5 delades in i gruppen hög. Exempel på påståenden från The 
INCOM upward är ”När saker går dåligt tänker jag på andra som har det bättre än mig” och 
”Jag jämför mig ibland med andra som har åstadkommit mer i livet än vad jag har gjort”. 
Även här delades grupperna upp i hög och låg utifrån medianen (Mdn = 3.00). Gruppen låg 
hade medelvärden mellan 1 och 3.00, gruppen hög hade medelvärden mellan 3.01 och 5. 
Exempel på påståenden från The INCOM downward är ”När jag undrar hur bra jag är på 
någonting, jämför jag mig ibland med andra som är sämre än mig” och ”När saker går 
dåligt tänker jag på andra som har det sämre än mig”. Svarsalternativ från 1 (håller inte alls 
med) till 5 (håller med fullständigt). The INCOM har visat test-retest värden från .71 över 
fyra veckors intervall och .60 över ett års intervall. (Gibbons & Buunk, 1999).1 

 Enkätens andra del bestod av tio påståenden översatta från The Self-Esteem Scale (SES) 
(Rosenberg, 1989) som mäter graden av global självkänsla. Exempel på påståenden är ” På 
det hela taget är jag nöjd med mig själv” och ”Jag tycker att jag har en massa goda 
egenskaper” Svarsalternativ från 1 (Nej, stämmer inte alls) till 5 (Ja, stämmer precis). Fem av 
dessa påståenden var spegelvända. The SES har visat test-retest korrelationer på .85 över ett 
tvåveckors intervall och .82 med en veckas intervall.  
Del tre bestod av sex påståenden, så kallade lie items från The Social Desirability Scale 

(SDS) (Crowne & Marlowe, 1960) som mäter social önskvärdhet. Exempel på påståenden är 
”Jag har aldrig intensivt ogillat någon” och ” Jag är alltid en god lyssnare oavsett vem jag 
pratar med” Svarsalternativ från 1 (Nej, stämmer inte alls) till 5 (Ja, stämmer precis). Två av 
dessa påståenden var spegelvända. Cronbachs alfa för The SDS visade α = .64.  The SDS har 
visat test-retest korrelationer på .88 över en månad och .84 över en veckas tid.   
Del fyra bestod av fem påståenden översatta från Sexual-Esteem Scale ur The Sexuality 

Scale (Snell & Papini, 1989) vilken innefattar tio påståenden och mäter sexuell självkänsla. 
Exempel på påståenden är ”Jag är en bra sexuell partner” och ”Jag skulle gradera min 
sexuella skicklighet rätt högt” Svarsalternativ från 1 (Håller inte alls med) till 5 (Håller med 
fullständigt). Cronbachs alfa för Sexual-Esteem Scale visade α = .90. Ett av dessa påståenden 
var spegelvänt. Widerman och Allegeier (1993) omkonstruerade The Sexuality Scale till en 
kortare version som gav en bättre faktoriell passform med datat än originalversionen. Denna 
version användes därför i enkäten istället för originalversionen.  
Den femte delen bestod av 32 kroppsdelar och kroppsfunktioner att skatta ur The Body-

Esteem Scale (BES) (Franzoi & Shields, 1984). Skalan användes för att undersöka hur 
deltagarna kände inför sin kropp. Exempel på kroppsdelar är ”Midja” och ”Bröst”. Exempel 
på kroppsfunktioner är ”Energinivå” och ”Fysisk kondition”. Svarsalternativ från 1 (Har 
starka negativa känslor) till 5 (Har starka positiva känslor). De 32 objekten är för kvinnor 
uppdelade i tre underkategorier, (a) Sexuell attraktivitet, α = .79, (b) Vikt-oro, α = .85, (c) 
Fysiskt tillstånd, α = .86. Det har inte utförts något test-retest för The BES men The Body-
Cathexis Scale vilken The BES är utsprungen ur har visat test-retest korrelation på .89 över 
ett tvåveckors intervall (Robinson, Shaver & Wrightsman, 1991).  

                                                 
1 Cronbach alpha värden för: The INCOM, The SES och The BES redovisas i tabell 1. 
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Den sjätte delen bestod av tre egenutformade frågor angående skattning av eget utseende. 
Exempel på fråga är ”Hur skulle du skatta ditt utseende?” Svarsalternativ från 1 (väldigt 
oattraktivt) till 5 (väldigt attraktivt). Cronbachs alfa för dessa frågor visade α = .76.  
Del sju bestod av egenutformade frågor gällande mediekonsumtion (Tv-program och 

tidningar) där deltagarna fick ange hur ofta de såg på olika typer av Tv-program och läste 
olika kategorier av tidningar. Svarsalternativ från 1 (Aldrig) till 4 (Väldigt ofta). Tv-program 
delades in i nio kategorier; Nyhets/Samhällsprogram, Ungdomsserier, 
Sex/Samlevnadsprogram, ”Gör om mig program”, Modell/Kändisprogram, 
Musikvideoprogram, Matlagningsprogram, Sportprogram och Dramaserier. De kategorier av 
Tv-program som anses innehålla medialt idealiserade bilder är; Ungdomsserier, ”Gör om mig 
program”, Modell/Kändisprogram samt Musikvideoprogram vilka tillsammans skapade ett 
index. Tidningarna delades in i sju kategorier; Dagstidningar, Mode/Skönhetstidningar, 
Resemagasin, Matlagningstidningar, Musiktidningar, Kändistidningar och 
Inredning/Trädgårdstidningar. Den kategori av tidningar som anses innehålla medialt 
idealiserade bilder är; Mode/Skönhetstidningar. För att testa hypotes 1 skapades två grupper 
utifrån hur ofta deltagarna rapporterade att de såg på de kategorier av Tv-program som ansågs 
innehålla medialt idealiserade bilder på kvinnor. Dikotomiseringen gjordes enligt median-
split. Grupperna delades in i hög och låg utifrån medianen (Mdn = 2.25), de som hade ett 
medelvärde mellan 1 och 2.250 delades in i gruppen låg, de som hade ett medelvärde mellan 
2.251 och 4 delades in i gruppen hög. På samma sätt delades grupper in angående hur ofta de 
läste mode/skönhetstidningar, utifrån medianen (Mdn = 2.00). De som hade ett medelvärde 
mellan 1 och 2.00 delades in i gruppen låg, de som hade ett medelvärde mellan 2.01 och 4 
delades in i gruppen hög. 
Den åttonde delen bestod av tre egenutformade frågor angående pornografikonsumtion 

(film, tidningar, Internet). Deltagarna fick ange huruvida de konsumerade pornografiskt 
material och i så fall hur ofta. Svarsalternativ från 1 (väldigt sällan) till 5 (dagligen).  
Del nio bestod av tio egenutformade påståenden gällande attityder till pornografi. Fem av 

påståendena anses mäta negativa attityder till pornografi, exempel på påståenden är 
”Pornografi är motbjudande” och ”Pornografi är äckligt”. De övriga fem anses mäta 
positiva attityder till pornografi, exempel på påståenden är ”Pornografi kan vara en krydda 
för sexlivet” och ”Pornografi är upphetsande”. Svarsalternativ från 1 (håller inte alls med) 
till 5 (håller med fullständigt).  Cronbachs alfa för dessa påståenden visade α = .92. Fem av 
dessa frågor spegelvändes för att kunna skapa ett index.  
Den tionde delen bestod av bakgrundsfrågor: ålder, som delades upp i svarsalternativen 

18-25 och 26 år eller äldre, längd, vikt samt civilstånd. Sist i enkäten fanns en fråga om var 
deltagarna befann sig i sin menscykel och en fråga om deltagarna var gravida. Längd och vikt 
efterfrågades för att kunna räkna ut deltagarnas Body Mass Index, BMI, vilket räknas fram 
genom att dividera kroppsvikten mätt i kilogram med längden mätt i meter i kvadrat. Ett BMI 
lägre än 18.5 klassificeras som undervikt, ett BMI på 18.5 till 24.99 klassificeras som 
normalvikt. BMI högre än 25 kategoriseras som övervikt och ett värde över 30 klassificeras 
som fetma (World Health Organization, [WHO], 2007). Beslutet att kontrollera för BMI togs 
eftersom forskning har visat att Body mass index (BMI), har en positiv korrelation med 
kroppsmissnöje (Botta, 1999; Carlson Jones, 2001).  
 
 

Procedur 
 
Inledningsvis kontaktades lärare till sju klasser vid en högskola via e-post och tid bokades för 
utdelning av enkät i klassrum. De besökta föreläsningarna valdes ut efter tillgänglighet och 
bestod av klasser från olika institutioner. Lärarna informerades i mejlet om undersökningens 
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tema samt att enkäten enbart riktade sig till kvinnor. Undersökningsledarna inledde med att 
låta männen i lokalen avlägsna sig. Vidare presenterade sig undersökningsledarna inför 
kvinnorna och talade om att de var psykologistuderande som önskade dela ut en enkät vilken 
ingick i deras uppsats i psykologikurs C. Undersökningsledarna informerade om att det var av 
vikt att deltagarna noggrant läste igenom enkätens försättsblad där övergripande information 
om studien samt forskningsetiska principer presenterades (Vetenskapsrådet, 1999). 
Undersökningsledarna informerade såväl skriftligt som muntlig att deltagandet var helt 
frivilligt. Det poängterades i försättsbladet att enkätens innehåll kunde uppfattas som känsligt 
och att kvinnorna utan efterföljande konsekvenser kunde välja att inte svara på vissa frågor 
eller helt avbryta sin medverkan. Försättsbladet informerade även om att ifylld inlämnad 
enkät betraktades som en medgivande till studien samt att deltagarnas svar förblev anonyma 
och enbart nyttjade till forskningsändamål. Det betonades såväl muntligt som skriftligt att 
deltagarna efter genomförandet av enkäten skulle erhålla mer detaljerad information om 
studien och kontaktuppgifter på ett separat papper. Anledningen till att studiens syfte inte 
presenterades förrän efter enkätens genomförande var att deltagarnas vetskap om syftet kunde 
ha påverkat hur de besvarade enkäten. Enkäten tog cirka 15 minuter att besvara och samlades 
in på plats. Informationsbladet deltagarna erhöll efter genomförandet av enkäten beskrev 
studiens syfte ingående och en övergripande hypotes presenterades. Det förklarades även i 
informationsbladet varför syftet ej kunde avslöjas inledningsvis och att svaren skulle komma 
att behandlas konfidentiellt. En önskan om att deltagarna inte skulle diskutera studiens syfte 
med andra studenter framhölls med förklaringen att det kunde påverka framtida deltagares 
svar. Deltagarna erhöll i efterföljande informationsblad även relevant referenslitteratur kring 
ämnet samt på baksidan kontaktuppgifter till undersökningsledarna, uppsatshandledare samt 
kuratorer. Datat från de insamlade enkäterna matades in i dataprogrammet SPSS.  
 
 

Resultat 
 
Huvudanalyser 
 
För att testa hypotes 1 utfördes envägs variansanalyser (ANOVA) vilka visade att det inte 
fanns någon signifikant huvudeffekt av konsumtion av Tv-program innehållande medialt 
idealiserade bilder av kvinnor på variablerna global självkänsla, kroppslig självkänsla och 
utseendeskattning (p > .05). Kvinnorna som konsumerade Tv-program innehållande medialt 
idealiserade bilder av kvinnor i hög grad (M = 3.73 SD = 0.72) och kvinnorna som 
konsumerade denna typ av Tv-program i låg grad (M = 3.93 SD = 0.56) skiljde sig inte 
signifikant åt gällande graden av global självkänsla. Kvinnorna som konsumerade Tv-
program innehållande medialt idealiserade bilder av kvinnor i hög grad (M = 3.35 SD = 0.55) 
och kvinnorna som konsumerade denna typ av Tv-program i låg grad (M = 3.43 SD = 0.43) 
skiljde sig inte signifikant åt gällande graden av kroppslig självkänsla. Kvinnorna som 
konsumerade Tv-program innehållande medialt idealiserade bilder av kvinnor i hög grad (M = 
3.38 SD = 0.73) och kvinnorna som konsumerade denna typ av Tv-program i låg grad (M = 
3.37 SD = 0.61) skiljde sig inte signifikant åt gällande skattning av eget utseende. Det fanns 
ingen signifikant huvudeffekt av tidningar innehållande idealiserade bilder av kvinnor på 
variablerna global självkänsla, kroppslig självkänsla och utseendeskattning (p > .05). 
Kvinnorna som konsumerade tidningar innehållande medialt idealiserade bilder av kvinnor i 
hög grad (M = 3.80 SD = 0.61) och kvinnorna som konsumerade denna typ av tidningar i låg 
grad (M = 3.86 SD = 0.67) skiljde sig inte signifikant åt gällande graden av global självkänsla. 
Kvinnorna som konsumerade tidningar innehållande medialt idealiserade bilder av kvinnor i 
hög grad (M = 3.35 SD = 0.51) och kvinnorna som konsumerade denna typ av tidningar i låg 
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grad (M = 3.43 SD = 0.47) skiljde sig inte signifikant åt gällande graden av kroppslig 
självkänsla. Kvinnorna som konsumerade tidningar innehållande medialt idealiserade bilder 
av kvinnor i hög grad (M = 3.41 SD = 0.68) och kvinnorna som konsumerade denna typ av 
tidningar i låg grad (M = 3.35 SD = 0.66) skiljde sig inte signifikant åt gällande skattning av 
eget utseende. 
För att testa hypotes 2 utfördes envägs variansanalyser (ANOVA) för att undersöka 

huvudeffekter av social jämförelse på global självkänsla, kroppslig självkänsla och 
utseendeskattning. Envägs variansanalys (ANOVA) visade att det fanns en signifikant 
huvudeffekt av social jämförelse på variabeln global självkänsla,  F (1, 116) = 16.01,  p < .05. 
Kvinnorna som jämförde sig socialt i hög grad hade lägre grad av global självkänsla (M = 
3.56 SD = 0.62) än kvinnorna som jämförde sig socialt i låg grad (M = 4.05 SD = 0.58). Det 
fanns dock ingen signifikant huvudeffekt av social jämförelse på variabeln kroppslig 
självkänsla (p > .05). Kvinnorna som jämförde sig socialt i hög grad (M = 3.30 SD = 0.54) 
och kvinnorna som jämförde sig socialt i låg grad (M = 3.47 SD = 0.43) skiljde sig inte 
signifikant åt gällande graden av kroppslig självkänsla. Det fanns ingen signifikant 
huvudeffekt av social jämförelse på variabeln utseendeskattning (p > .05). Kvinnorna som 
jämförde sig socialt i hög grad (M = 3.29 SD = 0.69) och kvinnorna som jämförde sig socialt i 
låg grad (M = 3.44 SD = 0.64) skiljde sig inte signifikant åt gällande skattning av eget 
utseende.  Vidare utfördes en variansanalys för att undersöka huvudeffekt av social jämförelse 
uppåt på global självkänsla vilket visade att det fanns en signifikant huvudeffekt av social 
jämförelse uppåt på variabeln global självkänsla, F(1, 116)  = 25.19,  p < .01. Kvinnorna som 
jämförde sig socialt uppåt i hög grad hade lägre grad av global självkänsla (M = 3.51 SD = 
0.58) än kvinnorna som jämförde sig socialt uppåt i låg grad (M = 4.08 SD = 0.58). För att 
minska risken för påverkan av samvarierande variabler utfördes kovariansanalyser 
(ANCOVA) på de analyser vars resultat visade sig vara signifikanta. Social önskvärdhet och 
BMI användes som kovariat men ingen av dessa hade någon signifikant effekt.   
För att testa hypotes 3 utfördes envägs variansanalys (ANOVA) för att undersöka 

huvudeffekt av pornografikonsumtion på sexuell självkänsla. Det fanns en signifikant 
huvudeffekt av pornografikonsumtion på variabeln sexuell självkänsla, F(1, 113) = 6.20,  p < 
.05. Kvinnor som konsumerade pornografiskt material hade signifikant högre grad av sexuell 
självkänsla (M = 3.88 SD = 0.78) än de kvinnor som inte konsumerade pornografiskt material 
(M = 3.52 SD = 0.81). Vidare utfördes en kovariansanalys (ANCOVA) i vilken social 
önskvärdhet och BMI användes som kovariat. Ingen av dessa hade någon signifikant effekt. 
Det fanns ingen signifikant huvudeffekt av pornografikonsumtion på variabeln sexuell 
attraktivitet ( p > .05).  
 
 
Övriga analyser 
 
För att undersöka eventuella samband mellan variablerna i hypotes 1 och 2 utfördes en 
Pearson korrelation (se Tabell 1) vilken visade att det inte fanns någon signifikant korrelation 
mellan konsumtion av idealiserade bilder av kvinnor i media och global eller kroppslig 
självkänsla. Vidare fanns inget signifikant samband mellan konsumtion av idealiserade bilder 
av kvinnor i media och utseendeskattning. Resultatet visade ett signifikant negativt samband 
mellan social jämförelse och global självkänsla. Ju mer kvinnorna jämförde sig socialt desto 
lägre grad av global självkänsla hade de. Det fanns även en signifikant negativ korrelation 
mellan social jämförelse uppåt och global självkänsla, vilket indikerar att ju mer kvinnorna 
jämförde sig med andra som de betraktade som bättre än dem själva desto lägre grad av global 
självkänsla hade de. Vidare fanns ett signifikant negativt samband mellan social jämförelse 
och kroppslig självkänsla. Vilket indikerar att ju mer kvinnorna jämförde sig med andra desto 
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lägre grad av kroppslig självkänsla hade de. Det fanns även en signifikant negativ korrelation 
mellan social jämförelse uppåt och kroppslig självkänsla. Detta indikerar att ju mer kvinnorna 
jämförde sig med andra som de betraktade som bättre än de själva desto lägre grad av 
kroppslig självkänsla hade de. Det fanns en signifikant positiv korrelation mellan global 
självkänsla och utseendeskattning vilket indikerar att ju högre grad av global självkänsla 
kvinnorna hade desto högre skattade  de sitt utseende. Det fanns även ett signifikant negativt 
samband mellan social jämförelse uppåt och utseendeskattning vilket indikerar att ju mer 
kvinnorna jämförde sig med andra som de ansåg vara bättre än dem själva  desto lägre 
skattade de sitt utseende. Slutligen fanns en signifikant positiv korrelation mellan kroppslig 
självkänsla och utseendeskattning. Detta indikerar att ju högre grad av kroppslig självkänsla 
kvinnorna hade desto högre skattade de sitt utseende. 
 
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan indexerade oberoende variabler 
___________________________________________________________________________ 
Index                          1 2 3 4 5                6 
1. Global självkänsla   .84 
2. Social jämförelse -.45**         .81 
3. Social jämförelse upp -.54**         .69**            .87 
4. Mediala ideal TV -.17             .31**            .27**             .64 
5. Kroppslig självkänsla  .51**        -.19*            -.27**            -.04                  .89 
6. Utseendeskattning  .49**        -.16              -.26**             .06                  .60**        .76 
Not. Cronbachs alfa värden i diagonalen. * p < .05, ** p < .01 

 
 
Envägs variansanalys (ANOVA) utfördes även för att undersöka eventuella effekter av 
civilstånd och ålder på variabeln social jämförelse. Resultatet visade inga huvudeffekter av 
vare sig civilstånd (p > .05) eller ålder (p > .05) på variabeln social jämförelse. Signifikant 
interaktionseffekt mellan civilstånd och ålder kunde inte heller finnas (p > .05) Gällande 
attityder till pornografiskt material utfördes en 2×2 variansanalys (ANOVA) vilken visade en 
signifikant interaktionseffekt av ålder och civilstånd på variabeln attityder till pornografi F(1, 
112) = 4.46;  p < .05. Vidare utfördes enkeleffektsanalyser för att reda ut interaktionen. 
Analysen av enkeleffekter av attityder till pornografiskt material genomfördes på civilstånd 
separat för ålder. De yngre kvinnorna i parrelation hade signifikant mer positiva attityder till 
pornografiskt material (M = 2.98 SD = 0.12) jämfört med de yngre kvinnorna som var singlar 
(M = 2.47 SD = 0.15), F(1, 70)  = 6.82, p < .05. Däremot skiljde sig inte de äldre kvinnorna i 
parrelation signifikant jämfört med de äldre kvinnorna som var singlar ( p > .05).  
 
 

Diskussion 
 
Den föreliggande studien avsåg att undersöka om konsumtion av medialt idealiserade bilder 
av kvinnor i olika typer av media (TV, tidningar) och social jämförelse påverkar kvinnors 
globala och kroppsliga självkänsla samt kvinnornas skattning av sitt eget utseende. Vidare 
avsåg studien att undersöka om konsumtion av pornografiskt material påverkar kvinnors 
sexuella självkänsla och skattning av sexuell attraktivitet. Enkäten utformades med hjälp av 
fem skalor med höga Cronbachs alfa värden och test-retest värden vilket visar på god 
reliabilitet. Enkäten innehöll även fyra egenutformade delar vilka samtliga fick godtagbara 
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Cronbachs alfa värden. Målgruppen som valdes att generalisera undersökningens resultat till 
var högskolestuderande kvinnor bosatta i Sverige. Studiens utgångspunkt var tidigare 
forskning kring medialt idealiserade bilder och dess påverkan på kvinnors självkänsla och 
kroppsuppfattning, tidigare forskning kring social jämförelse och dess påverkan samt tidigare 
forskning om pornografiskt material.  
Den första hypotesen, att kvinnor som i hög grad konsumerar Tv-program och tidningar 

innehållande medialt idealiserade bilder av kvinnor har en lägre grad av global och kroppslig 
självkänsla samt skattar sitt utseende lägre än de kvinnor som konsumerar denna typ av media 
i låg grad fick inte stöd av undersökningens resultat. Resultaten visade att kvinnor som 
konsumerade Tv-program och tidningar innehållande medialt idealiserade bilder av kvinnor i 
hög grad inte hade lägre grad av global eller kroppslig självkänsla än de kvinnor som 
konsumerade denna typ av media i låg grad. Resultaten visade även att det inte fanns någon 
skillnad mellan dessa två grupper gällande hur högt de skattade sitt eget utseende. Det saknas 
utifrån denna studie belägg för att hög grad av konsumtion av media innehållande idealiserade 
bilder av kvinnor skulle ha ett samband med låg grad av global och kroppslig självkänsla. 
Dessa resultat är inte i enlighet med tidigare forskning som visat att exponering för medialt 
idealiserade bilder av kvinnor påverkar kvinnor negativt (Grogan, Williams & Conner, 1996; 
Thornton & Maurice, 1999). Tidigare forskning har även visat att kvinnor som exponerats för 
bilder av idealt smala modeller i tidningar upplevt ett större kroppsmissnöje efter 
exponeringen och att konsumtion av modetidningar är signifikant relaterat till kroppsmissnöje 
och strävan efter att vara smal hos kvinnor (Birkeland et al., 2004; Harrison & Cantor, 1997). 
En förklaring till studiens icke-signifikanta resultat kan vara att den kumulativa effekten av 
mediakonsumtion i stort inte har en betydande effekt på kvinnors självkänsla, utan att det är 
mer kortsiktiga effekter som gör sig gällande beträffande exponering för medialt idealiserade 
bilder av kvinnor. En alternativ förklaring kan vara att kvinnor inte jämför sig med 
idealiserade bilder av kvinnor i media eftersom de upplever att dessa kvinnor har ett utseende 
som är för långt ifrån deras eget utseende och att de istället jämför sig i högre grad med 
kvinnor i sin närhet. Detta kan kopplas till Festingers (1954) teori kring sociala 
jämförelseprocesser, att individers tendens till jämförelse med andra personer minskar ju 
större skillnaden är mellan individerna. Gällande Tv-program skapades ett index med de 
kategorier av Tv-program som ansågs innehålla medialt idealiserade bilder av kvinnor. Detta 
index fick ett acceptabelt Cronbachs alfa värde vilket tyder på god reliabilitet. På grund av att 
frågorna kring mediakonsumtion i enkäten utformades helt på egen hand är det dock möjligt 
att dessa frågor kunde ha utformats på ett annorlunda sätt som kunde ha varit mer passande 
för att mäta medialt idealiserade bilders påverkan på kvinnors globala och kroppsliga 
självkänsla och utseendeskattning. Att resultaten var icke-signifikanta kan även bero på att 
antalet deltagare i studien var för få. Angående tidningar innehållande medialt idealiserade 
bilder ansågs endast kategorin mode/skönhetstidningar passa detta kriterium vilket utgjorde 
en fråga i enkäten. För att få en bättre inblick i om konsumtion av idealiserade bilder av 
kvinnor i medias kan ha en effekt på kvinnors självkänsla bör vidare forskning kring ämnet 
använda sig av validerade skalor för mätning av mediakonsumtion. Framtida undersökningar i 
ämnet bör även inkludera ett större antal deltagare. 
Hypotes 2 (a) var att kvinnor som i hög grad jämför sig socialt har lägre grad av global och 

kroppslig självkänsla och skattar sitt utseende lägre än kvinnor som i låg grad jämför sig 
socialt. Resultaten ger stöd för denna hypotes. Ett negativt samband mellan  social jämförelse 
och global självkänsla påträffades. Kvinnor som i hög grad jämförde sig socialt visades ha 
lägre global självkänsla än kvinnor som i låg grad jämförde sig socialt vilket även tidigare 
forskning visat (Bessenoff, 2006). Därtill påträffades ett negativt samband som visade att ju 
mer kvinnorna jämförde sig med andra som de anser är bättre än dem själva, desto lägre grad 
av global självkänsla hade de. Resultaten visade dock inget samband mellan kvinnors grad av 
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social jämförelse och deras kroppsliga självkänsla eller skattning av eget utseende, vilket  
motsäger hypotes 2. Eftersom social önskvärdhet och BMI användes som kontroll kan vi 
utesluta kvinnornas vikt och deras benägenhet att svara socialt önskvärt som orsaken till 
resultatet. Dessa resultat stöds av Festingers teori (1954) vilken menar att individer känner sig 
otillräckliga och misslyckade om de ej lever upp till ett högre jämförelseobjekt. En möjlig 
anledning till utebliven effekt av social jämförelse på kroppslig självkänsla samt 
utseendeskattning, vilket går emot tidigare forskning (Bessenoff, 2006; Grogan et al., 1996), 
kan vara att kvinnorna i undersökningen var 18 år eller äldre och därmed utvecklat en 
trygghet med sin kropp och sitt utseende. Tidigare forskning har generellt fokuserat på 
kvinnor i yngre tonåren, en tid i livet då osäkerhet över egen kropp är stor (Botta, 1999; 
Carlson Jones, 2001). Antalet deltagare i studien kan likaså vara en orsak, ett större antal svar 
kan ha givit signifikanta effekter.  
Den tredje hypotesen, att kvinnor som konsumerar pornografiskt material har en lägre grad av 
sexuell självkänsla än kvinnor som inte konsumerar pornografiskt material fick inte stöd av 
studiens resultat. Resultatet visade ett positivt samband mellan pornografikonsumtion och 
grad av sexuell självkänsla. Kvinnorna som konsumerade pornografiskt material hade en 
högre grad av sexuell självkänsla än kvinnorna som inte konsumerade pornografiskt material. 
Detta resultat var överraskande men samtidigt intressant. En möjlig förklaring är att kvinnor 
som konsumerar pornografiskt material upplever att de lär sig något om sexuella aktiviteter 
eller på något annat sätt påverkas positivt av sin pornografikonsumtion som bidrar till att de 
känner sig mer självsäkra gällande sexuella aktiviteter och således har bättre sexuell 
självkänsla. En annan förklaring kan vara att de kvinnor som konsumerar pornografiskt 
material från början har en god sexuell självkänsla och att denna varken påverkas negativt 
eller positivt av deras pornografikonsumtion samt att de kvinnor som rapporterat att de inte 
konsumerar pornografiskt material från början har en lägre grad av sexuell självkänsla. 
Eventuellt kan experimentell exponering för pornografiskt material i framtida forskning visa i 
vilken riktning sambandet går. Det som kan uteslutas som förklaring till detta resultat är social 
önskvärdhet och BMI eftersom dessa kontrollerades för i analysen. Resultaten visade däremot 
ingen signifikant huvudeffekt av pornografikonsumtion gällande hur högt kvinnorna skattade 
sin sexuella attraktivitet. Att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för om kvinnor har 
en hög eller låg grad av sexuell självkänsla är intressant för framtida forskning.   
Övrig analys visade en signifikant interaktionseffekt av ålder och civilstånd gällande attityder 
till pornografiskt material. Enkeleffektanalys visade att de endast var de yngre kvinnorna som 
signifikant skiljde sig åt. En förklaring till detta resultat kan vara att konsumtion av 
pornografiskt material är mer socialt accepterat för unga kvinnor i parrelationer än för singlar. 
Det kan vara så att pornografikonsumtion tillsammans med en partner ses som en krydda för 
sexlivet och att det därför är mer accepterat att uttrycka positiva attityder till pornografiskt 
material för unga kvinnor som lever i en parrelation än för ensamstående unga kvinnor.   
Slutsatsen av föreliggande studie är att det finns ett samband mellan hög grad av social 

jämförelse och låg grad av global självkänsla hos högskolestuderande kvinnor. Vidare fann 
undersökningen inga belägg för att konsumtion av media innehållande idealiserade bilder av 
kvinnor har ett samband med en lägre grad av global och kroppslig självkänsla, vilket 
motsäger tidigare forskning kring ämnet men samtidigt stöds av teorin kring social jämförelse. 
Studien fann inte heller några belägg för att exponering för medialt idealiserade bilder av 
kvinnor samt social jämförelse har ett samband med kvinnors skattning av eget utseende. 
Vidare visade studiens resultat att kvinnorna som konsumerade pornografiskt material hade en 
högre grad av sexuell självkänsla än de kvinnor som rapporterade att de inte konsumerar 
pornografiskt material. Slutligen bör nämnas att det är möjligt att kvinnliga studenter generellt 
har en högre grad av självkänsla än kvinnor som ej studerar.  För framtida forskning skulle det 
vara intressant att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för kvinnors sexuella 
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självkänsla och djupare studera påverkan av pornografiskt material då detta fortfarande är ett 
förhållandevis outforskat ämne. Medias påverkan är fortfarande ett intressant och aktuellt 
ämne att bedriva vidare forskning på, då människor i alla åldrar ständigt exponeras för medias 
ideal och budskap. Det skulle vara intressant att vidare undersöka de långvariga effekterna av 
mediakonsumtion då tidigare forskning främst fokuserat på kortvariga effekter av exponering 
för idealiserade bilder av kvinnor i media (Birkeland et al.  2004; Hargreaves & Tiggemann 
2004; Richins, 1991). 
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