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Bilders effekt på unga vuxnas kroppsliga självbild 
 

Peter Tallberg och Joel Wallmon 

 

I tidigare forskning visas ett samband mellan framställningen av 

kvinnor i media och kvinnors självbildsuppfattning. Studier har även 

gjorts med fokus på män där ett samband mellan media och mäns 

självbild visas. Studien avser undersöka om det finns ett samband 

mellan medias framställning av ideala modeller och unga vuxnas syn 

på kroppslig självbild, samt hur mediaanvändning skiljer sig mellan 

könen och om användningen har en effekt på kroppslig självbild. En 

enkätundersökning med 90 deltagare (43 kvinnor och 47 män) i ålder 

18-30 utfördes. Deltagarna fick fylla i en internetenkät med antingen 

ideala bilder, alldagliga bilder eller en enkät utan bilder. 

Mätinstrumentet som används är The Body Self Esteem Scale. Inget 

signifikant resultat gavs kring effekten av bildexponering, däremot 

hittades signifikanta skillnader mellan könen på olika BES-Items, 

däribland lår, vikt och midja. Det förväntade mönstret återspeglade sig 

i resultatet, om än inte signifikant. I resultatdiskussionen diskuteras 

studiens svagheter såsom den korta exponeringen av bilderna. 
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Inledning 

 

Historik 

 
Det har länge diskuterats och debatterats om att media framställer kvinnor på ett missvisande 

sätt genom användning av ideala modeller med säregna drag i reklamkampanjer. En mängd 

tidigare forskning belyser fenomenet och man kan bland annat se hur Vaughan och Fouts (2003) 

lyfte fram intressanta siffror som stärker detta. Enligt Vaughan och Fouts använder sig media, 

vid reklam, av modeller där majoriteten av dessa väger 15 % under den kroppsvikt som anses 

representera medelkvinnans vikt. Vidare ligger hela 87 % av de kvinnor som används som 

modeller av bland annat modemagasin under den vikt som anses tillhöra den vanliga kvinnans 

medelvikt. Utöver detta visade Vaughan och Fouts på att media använder sig av en orealistisk 

bild av den ideala kvinnan genom sina modeller och att det är genetiskt omöjligt för majoriteten 

av kvinnorna att uppnå de kroppstyper som media väljer att framställa och använda sig av. 

Istället sker framställningen av dessa kroppstyper som används i reklambilder med hjälp av 

digitala instrument. Dessa digitalt framställda kroppstyper är i princip fysiskt omöjliga för 

många kvinnor att uppnå. Media porträtterar således en skev bild av den normala kvinnan som 

sedan offentliggörs i dem mänger reklam som finns. Detta stärks ytterligare då Greenberg, 

Eastin, Hofschire, Lachlan och Brownell (2003) undersökt media, och då framförallt TV:s 

användning av överviktiga människor. Resultatet visade på att de överviktiga människor som 

används som en större karaktär i TV representerade mindre än hälften av den siffra som speglar 

verkligheten, då enbart 14 % av kvinnorna och 24 % av männen i de studerade TV-programmen 

var överviktiga. Vidare visade Greenberg et al. att dessa överviktiga karaktärer även 

framställdes ur en negativ synvinkel med negativa karaktärsdrag och där det sällan förekom 

situationer av romantiska slag och de överviktiga karaktärerna utstrålade sällan samma 



attraktivitet som de övriga karaktärerna. Dohn och Tiggeman (2006) visade att unga kvinnor 

som spenderade tid till att se på program, såsom tv-serien Vänner, där kvinnor i allmänhet 

framställs som smala och attraktiva upplevde sig själva ur en mer negativ synvinkel med ett 

större missnöje kring sin kroppsliga självbild än de unga kvinnor som inte följde dessa tv-serier. 

Tekniken har en hög utvecklingskurva och rör sig snabbt framåt där utvecklingen ger en 

möjlighet till en konstant tillgänglighet till olika massmedier såsom internet, tidningar och TV. 

I takt med en ökande tillgänglighet till massmedier sker även en naturlig ökning i exponerandet 

av olika sorters reklam och bilder. Vaughan och Fouts (2003) visade bland annat på att unga 

tonåringar spenderar ungefär en fjärdedel av sin vakna tid till TV-tittande. Även Robinson och 

Martin (2009) visade på att TV används flitigt, framförallt i USA där ungefär hälften av fritiden 

spenderas framför TV-apparaten. Trots att det nu finns tillgång till fler massmedier består alltså 

intresset kring TV. Kombinerar man detta med den ökande användningen av internet är 

tillgängligheten till både media och reklam i princip konstant. Något som fått ett lyft och som 

används flitigt, framförallt bland den yngre målgruppen, är de sociala nätverk som finns. 

Användandet av dessa sociala nätverk öppnar upp möjligheter för en omedelbar delning av både 

text och bilder som når ut till ens vänner oavsett var de befinner sig, samtidigt som man kan 

följa deras uppdateringar och bilder när man vill. Det kanske största sociala nätverket idag är 

Facebook med ungefär 1.19 miljarder aktiva användare, som tillåter användare att skapa profiler 

som de kan dela med sina vänner (Facebook, 2013). Mer än 94 % av studenter som går på 

college i USA har en profil på Facebook (Villiard & Moreno, 2012). Pempek, Yermolayeva 

och Calvert (2009) har undersökt Facebookanvändningen hos college studenter. Resultatet visar 

på att deltagarna i snitt spenderar ungefär 30 minuter per dag på Facebook, där användningen 

varierar mellan 0 till 2 timmar per dag bland deltagarna. De sociala nätverken får därmed ses 

som en del av vardagen bland denna målgrupp. Även Tazghini och Siedlecki (2013) har studerat 

det sociala nätverket Facebook, men då i relation till självkänsla. Här utgjordes studien av 201 

deltagare i ålder 17-29 år där resultatet visade på en indikation i relationen mellan användning 

av Facebook och självkänsla ur bemärkelsen att de med lägre självkänsla spenderade mer tid 

på, och utgjorde en större del av sin Facebookanvändning.  

 

Media och kvinnor 
 

Tucci och Peters (2008) studerade kvinnor, vid två olika tillfällen, genom att de fick fylla i en 

enkät gällande deras kroppsliga självbild. Vid det ena tillfället visades bilder av smala modeller 

innan kvinnorna tilläts fylla i enkäten medan det vid det andra tillfället visades större modeller 

innan ifyllandet av enkät. Resultaten visade på att kvinnorna känner ett större missnöje med sin 

kroppsliga självbild efter att de blivit exponerade för de smala modellerna och således även mer 

nöjda med sin kroppsliga självbild efter att de exponerats för de större modellerna. Detta resultat 

tyder på att kvinnor ser olika på sin kroppsliga självbild utifrån exponering av bilder av 

modeller med olika kroppstyper. Bilder kan således ha en direkt effekt på synen av den 

kroppsliga självbilden. Ytterligare resultat som presenterades i Tucci och Peters studie visade 

att inte bara en direkt, kortvarig, utan även en långvarig exponering av bilder kan ha effekt på 

hur kvinnor ser på sin kroppsliga självbild. Detta då det fanns ett negativt resultat, gentemot sin 

kroppsliga självbild, bland de kvinnor som aktivt läser magasin där diverse modeller användes 

i bilder för olika former av reklam och produkter. Vaughan och Fouts (2003) har intresserat sig 

för att studera om det finns ett samband i hur kvinnor uppfattar sin kroppsliga självbild med hur 

mycket de tittar på TV och/eller läser olika tidningar. Resultaten visar att både TV-tittande och 

tidningsläsande har en effekt på uppfattningen av kvinnors kroppsliga självbild, detta då de som 

spenderar mer tid framför TV eller som aktivt läser modetidningar var mer missnöjda med sin 

kroppsbild och sin kroppsliga självbild än de som spenderade mindre tid till detta. Då både 

Tucci och Peters och Vaughan och Fouts fick fram liknande resultat kan man dra en slutsats. 



Medias användning av smala modeller i sina kampanjer och reklamer både når ut till kvinnor, 

och har en effekt på hur de uppfattar sin kroppsliga självbild och självkänsla, i negativ 

bemärkelse. Kroppslig självbild rör hur de känner och uppfattar sin kropp (Hobza, Walker, 

Yakushko & Peugh, 2007). 

Bardone-Cone och Cass (2007) lyfter fram resultat som tyder på att denna exponering av 

bilder på smala kvinnor inte bara har en effekt om den sker via TV, tidningar eller magasin, 

utan den har även en effekt om den sker via användning av internet. I studien blev de deltagande 

kvinnorna uppdelade i olika grupper där den ena gruppen fick navigera sig runt på en så kallad 

”pro-anorexia”-sida. Där visades bilder på smala kvinnor och kändisar och texter om 

ätstörningar och att vara smal ur en positiv synvinkel. De resterande två grupperna fick istället 

se mer neutrala hemsidor om mode och inredning. Den så kallade pro-anorexia-sidan visade sig 

ha en stark negativ effekt på kvinnornas självbild, där de kände ett klart högre missnöje än de 

övriga kvinnorna i de andra grupperna (Bardone-Cone & Cass, 2007). Oavsett vilken media 

man använder sig av; tidningar, internet eller TV, blir man således exponerad för de ideala 

modellerna som media använder sig av. 

 

Media och män 
 

Med ett tidigare fokus på kvinnor har media lyft fram och börjat fokusera mer på 

framställningen av en muskulär och vältränad man. Men’s fitness, Men’s health, Fitness for 

men, bloggen aldrigvila.se etc. är alla exempel på den utveckling som skett bland bloggar och 

tidningar där innehållet är träningsrelaterat och framförallt inriktade mot män. På senare tid har 

alltså media förändrats i bemärkelsen att de numer även lägger mycket fokus och 

marknadsföring mot den manliga målgruppen. I tidigare studier blir det tydligt att tidningar 

såsom Men’s Health har ökat i popularitet (Labre, 2002) och att manliga modeller som syns i 

reklambilder i kvinnoinriktade tidningar har blivit mer muskulära (Leit, Pope & Gray, 2001) 

samt att t.o.m. leksaksfigurer såsom Stålmannen har känt av utvecklingen och som med tiden 

nu blivit omgjord, alltså mer muskulär (Baghurst, Hollander, Nardella & Haff, 2006.) Med detta 

har även forskningen ändrats och ett större fokus har riktats mot att studera ett eventuellt 

samband mellan medias exponering av den ideala mannen och vilka konsekvenser det kan få 

hos män, istället för att studera den mer klassiska frågeställningen gällande medias 

framställning av den ideala kvinnan och de effekter som följer på kvinnors självbild. 

(Hargreaves & Tiggemann, 2009; Hobza & Rochlen, 2009; Hobza, Walker, Yakushko & Peugh 

2007; Nikkelen, Anschutz, Ha, & Engels, 2012).  

Ricciardelli, Clow och White (2010) har studerat olika magasin och tidningar som just har 

män som målgrupp. Här använder sig majoriteten av de studerade stora magasinen sig av en 

ideal man vars kropp ses som tonad och väldefinierad. Det fanns således en väldigt tydlig bild 

av hur den ideala mannen skulle se ut trots att magasinet innehållsmässigt inte tog upp något, 

eller ytterst lite, om träningsrelaterade artiklar och inslag. Istället handlade artiklarna mer om 

viktminskning snarare än om muskelbyggning. Vidare presenterade Riccardelli et al. att alla 

studerade magasin hade inslag, av inspirerande natur, om tidigare män eller kändisar som haft 

viktproblem men som nu överkommit dessa. Författarna menade här att trots dessa kan fungera 

som motivation kan det också leda till ett större missnöje bland män om deras eget utseende, 

detta då magasinen framställer övervikt som ett fack man inte vill kategoriseras inom.  

Hobza, Walker, Yakushko och Peugh (2007) visade att det finns ett missnöje gällande 

upplevelsen av sin kroppsliga självbild och ett lägre självförtroende hos män då de får se bilder 

på andra män som porträtteras som framgångsrika, muskulösa och vackra. Hobza et al. menade 

att det utifrån den studie som de genomfört går att anta ett samband mellan just hur media 

framställer den ideala mannen och den negativa uppfattning som finns hos män om deras 

känslor och uppfattningar kring sin egen kroppsliga självbild. Utöver detta lyfter de fram att de 



negativa kroppsliga uppfattningarna framförallt torde kunna antas uppkomma av icke 

förändringsbara kroppsdelar, resultatet kan dock ha berott på storleken på urvalet. Grundat på 

deras egen studie och på tidigare undersökningar som gjorts menar de att en allmän slutsats kan 

dras kring de negativa effekter som media, genom sin ideala man, skapar hos män om deras 

kroppsliga självbild. Detta kan i sin tur ge upphov till att man använder sig av bl.a. anabola 

steroider eller extrema dieter (Hobza, et al. 2007). 

Hargreaves och Tiggeman (2009) gjorde en undersökning om mäns uppfattning av sin 

kroppsliga tillfredställelse vid två tillfällen; en gång innan de blivit exponerade av bilder på 

män som blivit idealiserade av media och en gång direkt efter exponering av bilderna. 

Resultaten visade att de män som svarat i studien kände ett större missnöje med sin fysiska 

attraktivitet samt muskuläritet efter den direkta exponering av de bilder som föreställde 

idealiserade män. Studien gav således en tydligare bild över var i sin kroppsliga självbild som 

männen kände sig missnöjda. De negativa känslorna fanns alltså snarare om deras muskuläritet 

än om deras vikt, studien visade samtidigt att de män som spenderade mer tid på sitt utseende 

och var mer intresserade av detta kände ett större missnöje (Hargreaves & Tiggeman, 2009). 

Även Barlett, Vowels och Saucier (2008) har studerat medias effekt på mäns kroppsliga 

självbild och precis som Hargreaves och Tiggeman och Hobza, Walker, Yakushko och Peugh, 

(2007) visar de på att press från media leder till negativa effekter hos männens kroppsliga 

självbild. De fick dessutom fram att även positiv press från medias sida gav upphov till en 

effekt, men då kring positiva känslor hos männen och deras egen kroppsliga självbild. 

Fernandez och Pritchard (2012) har till skillnad från många av de andra tidigare studierna 

intresserat sig för att se om den mediala effekten av idealiserade bilder som finns runt om har 

en effekt på både män såväl som kvinnor. Resultaten var slående lika många utav de tidigare 

utförda studierna med en relation mellan just ens vilja att bli smal och influensen av media, 

både när det gäller män och kvinnor. Detsamma gällde media och dess relation till självkänsla 

hos deltagarna. Både män och kvinnor jämför sig således med de bilder media sänder ut och 

anser sig vilja ha en liknande kropp som dessa, dock har de samhälleliga kraven en större effekt 

bland kvinnorna än männen. (Fernandez & Pritchard, 2012) Tod, Evans och Hall (2013) lyfte 

fram en signifikant korrelation i just strävan att nå en smal, ideal, kropp med den atletiskt ideala 

fysik som media porträtterar, både hos kvinnor och män. Detta hörde dessutom ihop med den 

press som deltagarna kände om och kring sin kroppsform, och berörde även deltagarnas 

träningsvanor och dieter.  

Det finns även studier där resultaten, till skillnad från de ovanstående, har varit motsatta. 

Nikkelen, Anschutz och Engels (2012) visade upp resultat där det inte fanns en negativ 

påverkan hos män vid visande av bilder på medias ideala man. Det fanns således ingen 

signifikant skillnad beroende på om männen i studien blivit exponerade för ideala bilder på män 

eller neutrala bilder på män. Detta resultat strider mot ett flertal tidigare studier (Hargreaves & 

Tiggemann, 2009; Hobza & Rochlen, 2009; Hobza, Walker, Yakushko & Peugh, 2007). 

Nikkelen et al. menade dock på att denna skillnad kan ha påverkats av att deras experiment 

utfördes individuellt, utan någon form av närvaro av andra personer, medan de andra tidigare 

studierna utförts i grupp. Ytterligare en studie som visade på motsägande resultat är studien 

ifrån Borzekowski, Robinson och Killen (2000) som testade om det fanns någon relation i hur 

kvinnor i tonåren såg på sitt utseende och på sin vikt med hur mycket de använde sig av 

elektronisk media. Här fanns ingen signifikans i en relation mellan dessa faktorer som till viss 

del därmed motsäger bland annat Tazghini och Siedlecki (2013) resultat. Däremot lyfter 

Borzekowski, Robinson och Killen fram en signifikant skillnad i relationen mellan känslor av 

sin vikt och sitt utseende med exponeringen av musikvideor vilket spär på teorin om att 

exponering av diverse bilder trots allt har en påverkan på kroppslig självbild. 

I den motsägande tidigare forskningen tar denna studie sats. Studien ämnar undersöka om 

det, bland unga vuxna, finns ett samband mellan upplevelsen av kroppslig självbild, 



mediaanvändning och medias framställning av den idealiserade kvinnan/mannen. Hur ser 

deltagarna på sin kroppsliga självbild efter de exponerats för idealiserade respektive neutrala 

mediabilder? 

 

Denna undersökning 

 
Hypotesen denna studie utgår från är att det finns ett samband mellan medialpåverkan och män 

och kvinnors kroppsliga självbild, samt att kvinnor påverkas till högre utsträckning än män av 

media. I föreliggande studie antas det finnas ett samband mellan mäns kroppsliga självbild och 

exponeringen av bilder på den ideala mannen. Utifrån tidigare forskning och i form av hur dessa 

ska testas, antas det finnas ett liknande samband för kvinnorna. Studien antar även att det finns 

en skillnad i hur mycket mäns och kvinnors kroppsliga självbild påverkas av hur medias ideala 

man och kvinna framställs.  

 

Frågeställningar 
 

1. Hur ser deltagarna på sin kropp utifrån de bilder de blivit exponerade för? 

2. Finns det någon skillnad på hur de kvinnliga och manliga deltagarna ser på sin 

kroppsligasjälvbild och hur ser denna ut? 

3. Ser man någon skillnad på den socialamediaanvändningen mellan män och kvinnor och 

hur ser den ut i sådana fall? 

4. Läser kvinnor mer media, så som bloggar och tidning, om skönhet, mode? 

5. Finns det någon skillnad i träningsfrekvens mellan männen och kvinnorna? 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Genom ett tillgänglighetsurval via Facebook kontaktades och skickades totalt 120 enkäter ut 

till 60 män och 60 kvinnor i åldrarna 18-30 år. Av de 90 som svarade på enkäten låg medelåldern 

på ca 23 år (M = 23.13, SD = 2.08). Ett relativt högt bortfall på 30 respondenter, 25 %, förekom. 

I Tabell 1 redovisas enkäterna uppdelade på kön, 47 män där medelåldern var (M = 23.17, SD 

= 2.11) och för de 43 kvinnor (M = 23.09, SD = 2.08) och vilken version av enkät deltagarna 

besvarade. Ingen ersättning för deltagande i enkäten utgick. 

 

Tabell 1 

Antalet besvarade enkäter uppdelat på version av enkäten (alldaglig, ideal, ingen bild) och kön 

 Alldaglig Ideal Ingen bild 

(Kontrollgrupp) 

Totalt 

Man 

Kvinna 

14 

13 

15 

15 

18 

15 

47 

43 

Totalt 27 30 33 90 

 

Material 

 
Deltagarna fick besvara en enkät där de blev tillfrågade om deras användning av media, livsstil 

och de fick även se bilder på antingen medias ideala man eller kvinna, eller på den alldagliga 



mannen eller kvinnan och sedan fylla i en översatt version av The Body Esteem Scale (Franzoi 

& Shields, 1984) för att mäta sin egen självbild. En kontrollgrupp fick besvara en enkät utan 

bilder. Bilderna som slutligen valdes ut till undersökningen testades genom att 5 män och 

5 kvinnor rangordnade sammanlagt 40 bilder som valts ut. 10 bilder på ideala mannen, 10 bilder 

på alldagliga mannen, 10 bilder på ideala kvinnan och slutligen 10 bilder på alldagliga kvinnan. 

De 10 deltagarna rangordnade  bilderna utifrån hur väl de representerar den ideala respektive 

den alldagliga mannen och kvinnan. Individerna till detta test valdes ut genom ett 

tillgänglighetsurval bland författarnas bekantskapskrets. Detta gjordes för att försäkra oss om 

att dessa individer senare inte ingick i undersökningen. Bilderna rangordnades utifrån en 

Likertskala mellan 1-5 hur väl de speglar den ideala samt alldagliga mans- och kvinnokroppen, 

där 1 är minst representativ och 5 mest representativt. Enbart de 4 mest representativa bilderna 

föreställande vardera ideal, för vardera kön, valdes ut till enkäterna. Detta gjordes för att 

försäkra oss om en hög interbedömarreliabilitet (Bryman, 2008) och att bilderna i enkäterna 

verkligen var representativa för den ideala och alldagliga kvinnan och mannen. Viktigt att 

påpeka är att frågorna kring media och livsstil till stor del användes som ”fillers” för att dölja 

det verkliga syftet med enkäten.  

The Body Self Esteem Scale (Cronbach’s Alpha = .927) är ett frågeformulär med 35 items 

på en likertskala som mäter kroppslig självbild och känslor kring sin egen kropp. 

Svarsalternativen rangordnas på en femgradig skala där 1 (Have strong negative feelings), 2 

(Have moderate negative feelings), 3 (Have no feeling one way or the other), 4 (Have moderate 

positive feelings) och 5 (Have strong positive feelings). Formuläret har i tidigare forskning 

visats ha hög validitet och reliabilitet (Franzoi, 1994). Exempelfrågor ur The Body Self Esteem 

Scale (Franzoi & Shields, 1984): 

 

10. Thighs   ______ 

16. Buttocks   ______ 

33. Physical condition   ______ 

 

Som beskrivet ovan översattes The Body Self Esteem Scale (Franzoi & Shields, 1984) från 

engelska till svenska. För försäkran om att översättningen blev så korrekt som möjligt lästes 

författarnas översättning av uppsatsens handledare som sedan översatte tillbaka den till 

engelska för att se om det stämde överens. Franzoi och Shields (1984) genomförde en faktor 

analys vilket ledde till att det framkom tre olika faktorer för män och samt tre olika för kvinnor. 

Dessa var, (1) Physical Attractiveness för män (Cronbach’s Alpha = .824) eller Sexual 

Attractiveness  för kvinnor (Cronbach’s Alpha = .830), (2) Upper Body Strength  för män 

(Cronbach’s Alpha = .820) eller Weight Concern  för kvinnor (Cronbch’s Alpha = .882) och 

slutligen (3) Physical Condition för män (Cronbach’s Alpha = .795) och kvinnor (Cronbach’s 

Alpha = .770). Dessa subskalor innehöll olika items av de 35 som fanns. Subskalorna används 

för att se skillnader inom könen (Franzoi & Shields).   

 

Design och procedur 

 
Deltagarna var slumpmässigt fördelade över faktorn bild, på en 2 Kön (man, kvinna) x 3 Bild 

(ingen bild, alldaglig bild eget kön, ideal bild av eget kön) mellangruppsdesign. 

Undersökningen genomfördes genom att individer, i åldrarna 18-30 år, kontaktades på 

Facebook och delades sedan upp utifrån kön, för att sedan slumpas in i olika grupper. De 

manliga deltagarna gavs nummer från 1 till 60 då n = 60 för att hålla reda på vem som är vem. 

Sedan användes en randomiserare (www.randomizer.org) för att slumpa in deltagarna till en av 

de tre olika enkäterna som varje kön kunde få besvara.  De 60 männen deladse in i 20 block 

med 3 deltagare i varje block, som sedan slumpades in i var och en av de 3 olika grupperna för 

http://www.randomizer.org/


vardera kön. I fall den första deltagaren slumpas in i grupp1 då har de andra 2 deltagarna 50 % 

chans att hamna i grupp 2 eller 3 och på så sätt bli slumpade till en enkät. På detta sätt har varje 

deltagare från de två könen lika stor möjlighet att hamna i varje grupp samt att det blir en jämn 

fördelning mellan de olika enkäterna.  

Ena gruppen fick enkäten med bilder på medias ideala man och den andra gruppen fick bilder 

på den alldagliga mannen. Den tredje gruppen fick enkäter utan några bilder. Deltagare i denna 

grupp utgjorde kontrollgruppen. Likadant gällde för kvinnorna. De gavs nummer från 61-120 

då n = 60 och slumpades sedan in i grupper på samma sätt som för männen, vilket är beskrivet 

ovan. En grupp fick enkäten med bilder på medias ideala kvinna och den andra gruppen fick 

enkäten med bilder på den alldagliga kvinnan, medan resten hamnade i kontrollgruppen. Efter 

detta kontaktas varje deltagare via meddelande på Facebook med en länk till den enkät de blivit 

slumpade till att besvara.  

För att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer är det första man möts av i 

enkäten information om att resultaten enbart kommer användas till uppsatsen samt att 

deltagarnas anonymitet bevaras konfidentiellt. Detta då den enda personuppgift som kommer 

att lämnas ifrån i samband med undersökningen är födelseår och möjlighet att koppla födelseår 

med person saknas. För att undvika en eventuell påverkan på undersökningen, informerades 

deltagarna om undersökningens egentliga syfte först efter att den var genomförd. Där gavs även 

information om hur deltagarna kunde ta del av det slutliga resultatet eller om de ville ställa 

frågor. 

 

Resultat 

 
Nedan presenteras resultatet av de olika analyser som gjordes. I Tabell 2 presenteras 

medelvärden på The Body Esteem Scale (BES) för män respektive kvinnor samt vilken enkät 

de hade svarat på. Detta för att kunna besvara frågeställning 1.  

 

Tabell 2 

 

Totala medelvärde på BES (och standardavvikelse) för män och kvinnor på de olika enkäterna  

Enkäter n Alldaglig Ideal Kontroll  

Kvinna 

Man 

43 

47 

121.50 (24.97) 

122.61 (19.84) 

114.10 (18.57) 

131.11 (10.56) 

123.60 (19.11) 

120.44 (17.53) 
Not.  Variationsvidd 35 till 175 

 

 Även medelvärdena och standardavvikelserna för BES olika subskalor beräknades för att 

se om det fanns någon skillnad inom könen utifrån vilken typ av enkät de besvarade, vilka 

beskrivs i Tabell 3 och 4 nedan. För att kunna besvara frågeställning 2.   

 

Tabell 3 

 

Medelvärden (och standardavvikelsen) för männen för de olika enkäterna och 

BES subskalor   

Enkäter 

Antal 

Alldaglig 

14 

Ideal 

15 

Kontroll 

18  

PA 

UBS 

PC 

38.00 (6.86) 

33.71 (6.55) 

46.92 (8.41) 

38.60 (6.49) 

30.33 (5.85) 

43.66 (8.64) 

38.66 (4.93) 

32.83 (3.45) 

46.72 (5.36) 
Not. PA (Physical Attractiveness) variationsvidd 11 till 55, UBS (Upper Body Strength) 9 till 45, PC (Physical 

Condition) 13 till 65 



 

Tabell 4 

 

Medelvärden (och standardavvikelsen) för kvinnorna för de olika enkäterna och 

BES subskalor   

Enkäter 

Antal 

Alldaglig 

13 

Ideal 

13 

Kontroll 

17  

SA 

WC 

PC 

48.69 (8.83) 

32.92 (9.63) 

30.23 (7.41) 

46.53 (7.21) 

31.61 (7.55) 

28.46 (4.48) 

43.52 (6.07) 

30.76 (4.60) 

28.58 (4.12) 
Not. SA (Sexual Attractiveness) variationsvidd 13 till 65, WC (Weight Concern) 10 till 50, PC (Physical 

Condition) 9 till 45  

 

För att testa hypotesen, om det bland deltagarna fanns ett samband mellan upplevelsen av 

kroppslig självbild, medias framställning av den idealiserade kvinnan/mannen, gjordes sex 

envägs ANOVOR för att utröna eventuella skillnader inom könen men mellan BES subskalor 

och vilken typ av enkät de fick besvara. För männen gjordes en envägs ANOVA för varje av 

deras tre subskalor (Physical Attractiveness, Upper Body Strength, Physical condition) där man 

hade enkätgrupp som oberoende variabel och BES-subskalan som beroendevariabel. Resultatet 

för Physical Attractiveness visade inte på några signifikanta effekter för enkättyp F(2, 47) = 

0.06 p = .947, η² = .002. Resultatet för Upper Body Strength visade inte den på några 

signifikanta effekter för enkättyp F(2, 47) = 1,616 p = .210, η² = .068. Inte heller resultatet för 

Physical Condition visade inte på några signifikanta effekter för enkättyp F(2, 47) = 0.908 p = 

.411, η² = .04. På samma sätt gjordes även envägs ANOVOR för varje av de tre subskalorna för 

kvinnorna (Sexual Attractiveness, Weight Concern, Physical condition). Resultatet för Sexual 

Attractiveness visade inte på några signifikanta effekter för enkättyp F(2, 43) = 1,875 p = .167, 

η² = .086. Resultatet för Weight Concern visade inte den på några signifikanta effekter för 

enkättyp F(2, 43) 0.322 p = .727, η² = .016, inte heller resultatet för Physical Condition visade 

inte på några signifikanta effekter för enkättyp F(2, 43) = 0.447 p = .642, η² = .022. 

Frågeställning 4, om att kvinnor läste mer media, som till exempel bloggar och tidningar 

om skönhet och mode, i större utsträckning än männen testades genom chi2-test för oberoende 

mellan kön och om man läser bloggar om mode och träning eller inte, kön och om man läser 

tidningar om mode/skönhet eller träning. Utifrån svaren på enkäten var det 21 kvinnor som 

svarade ja och 22 som svarade nej på att de lästa bloggar om mode/skönhet medan det enbart 

var 5 män som svarade ja och 42 som svarade nej på den frågan. Chi2-testen visade på 

signifikant resultat för kön och hur ofta man läser bloggar ² (1, N = 90) = 17.09 p < .005. När 

det gällde frågan om man läste någon tidning om skönhet, mode eller träning svarade 15 kvinnor 

ja och 28 nej medan det var 2 män som svarade ja och 45 som svarade nej. Resultatet visade 

Chi2-testet på signifikant resultat för kön och hur ofta man läser tidningar ² (1, N = 90) = 

10.72 p < .005.

Medelvärdena för hur mycket man använder sociala medier, hur mycket man tittade på tv 

och hur ofta man tränade beräknades för att besvara frågeställningarna 3, 4 och 5, samt att se 

på eventuella skillnader mellan könen beskrivs i Tabell 5 nedan. 



 

Tabell 5 

 

Medelvärden för träning och mediaanvändning för män och kvinnor 

Media n TV Socialamedier Träning 

Kvinna 

Man 

43 

47 

2.22 h/dag  

2.09 h/dag 

143.88 min/dag 

91.51 min/dag 

2.42 ggr/vecka 

2.83 ggr/vecka 

 

Ett t-test för oberoende mätningar visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

i antal timmar tv tittande, t(88) = 0.42, p = .676. Även t-testet för oberoende mätningar visade 

inte heller ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i antal timmar 

socialmediaanvändning t(88) = 1.714, p = .09. Även t-testet för oberoende mätningar visade 

inte heller ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i antal träningstillfällen per vecka 

t(88) = -1.086, p = .280.  

Då det inte fanns skillnader i skalorna valdes ett par av de olika kroppsdelarna i The Body 

Esteem Scale som ansågs intressanta, för att se ifall dessa skiljdes sig åt signifikant mellan 

könen och/eller enkätgrupp. En serie Kön (man, kvinna) x Enkät (alldaglig bild, ideal bild, 

ingen bild) genomfördes för att ta reda på eventuella skillnader i uppfattning av några utvalda 

kroppsdelar/aspekter. Då det gäller vikt fanns det endast en signifikant huvudeffekt av kön där 

kvinnor var mindre nöjda (M = 3.05, SD = 1.05) än männen (M = 3.49, SD = 0.93), F(1, 84) 

7.72, p = .007, η² = .084. Analysen för hur nöjd man var med sina lår visade det endast på en 

signifikant huvudeffekt av kön där kvinnor var mer missnöjda med sina lår (M = 3.00, SD = 

1.234) än männen (M = 3.68, SD = .980), F(1, 84) = 8.10, p = .004, η² = .097. Analysen med 

hur nöjd man var med midjan visade endast en signifikant interaktion, F(2, 84) = 5.15, p = 

.008, η² = .109 för kön och enkätgrupp. För att reda ut interaktionen genomfördes 

enkeleffektsanalyser av kön separat för de olika enkätversionerna. Kvinnorna i idealenkäten 

var mindre nöjda (M = 2.79 SD = .976) än männen i idealenkäten (M = 3.67 SD = .866) 

angående item midja F(1, 26) = 5,28, p = .03, η² = .169. Däremot var kvinnorna i 

kontrollgruppen mer nöjda (M = 4.00 SD = .816) än männen i kontrollgruppen (M = 3.20 SD = 

1.00) angående item midja F(1, 33) = 5,029, p = .032 η² = .132. 

 

Diskussion 

 

Resultatet visade på att det, gällande fråga 1 och 2 inte fanns en signifikant skillnad på de unga 

vuxnas, mäns och kvinnors, uppfattning om sig själva efter att ha exponerats för medias ideala 

man och kvinna, eller alldagliga kvinnor och män. Resultatet visade även på en icke signifikant 

skillnad inom könen var gällande vilken bild de exponerats för eller om de inte exponerats för 

någon bild alls. Gällande frågeställningarna 3 och 5 fanns ej en signifikant skillnad i den 

socialamediaanvändningen och träningsfrekvens mellan män och kvinnor men gällande 

frågeställning 4 fanns det en signifikant skillnad mellan könen gällande hur många som läst 

bloggar och tidningar om mode och skönhet. Det var signifikant fler av de kvinnliga deltagarna 

som läste bloggar och tidningar. Det fanns dock en signifikant skillnad för kön x enkät på 

beroende variabeln midja och även en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i om man 

läste bloggar och tidningar om mode och skönhet samt hur nöjda de var med sin vikt och sina 

lår.  

Resultatet av insamlingen och databearbetningen av undersökningen bör beaktas utifrån dess 

förutsättningar och begränsningar. Undersökningen hade endast 90 deltagare och urvalet 

gjordes genom tillgänglighetsprincipen bland författarnas bekanta på Facebook. Det kan ses 

som en svaghet då det kan innebära ett annorlunda resultatet om urvalet gjorts annorlunda och 



deltagarna varit fler. En annan brist är att kultur och etnicitet inte togs in i beaktning när urvalet 

gjordes. Beroende på vilken kultur man kommer ifrån kan man själv, samt media, ha olika syn 

på vad som är den ideala mannen och kvinnan, samt hur man ser på sig själv. Att resultatet i 

den empiriska prövningen inte visade på signifikanta resultat kan ha med många olika faktorer 

att göra, dels kan det ha att göra med att antal deltagare var relativt lågt, endast cirka 15 i varje 

enkätgrupp för könen kan inte anses som helt idealt. Även den korta exponeringen av de fåtal 

bilder i enkäten kan ha bidragit till det icke signifikanta resultatet. Bilderna som användes i 

studien skulle representera medias ideala man och kvinna och den alldagliga mannen och 

kvinnan. För att säkerställa detta gjordes ett test där personer fick rangordna s bilder utifrån hur 

väl de representerade medias ideala man och kvinna såväl som den alldagliga mannen och 

kvinnan. Dock användes enbart tio personer till den pilotstudien, vilket måste ses som litet och 

därmed en brist. Detta gjordes dock på grund av tidsbrist samt en brist på resurser. Personerna 

som utgjorde denna testgrupp kan ha olika uppfattning om vad som är medias ideala man och 

kvinna jämfört med deltagarna i studien. Deltagarna i studien kan även ha haft olika uppfattning 

om sin egna kroppsliga självbild innan studien och i och med att deltagarantalet var relativt lågt 

kan detta påverka reliabiliteten. Hur bilderna såg ut kan även det ha påverkat undersökningens 

reliabilitet samt att det användes så pass få bilder som 4 + 4 bilder för männen och 4 + 4 bilder 

för kvinnorna. I studien valdes bilder på kända personer för att de skulle gå att känna igen samt 

att det var det enklaste sättet att få tag på medias ideala man och kvinna. Att personerna var 

lätta att känna igen för vissa och inte för andra kan ha påverkat deltagarna på olika sätt och det 

bör därför tas i beaktning när man drar slutsatser från resultatet. Även själva bildernas 

utformning kan påverka deltagarna. I undersökningen exponerades deltagarna enbart för bilder 

där personerna var påklädda. Det kan vara så att bilder med lättklädda personer, såväl medias 

ideala män och kvinnor som alldagliga män och kvinnor, påverkar deltagarna i större 

utsträckning än de påklädda bilderna i vår undersökning. Valet av att ha påklädda personer på 

bilderna föranleddes av att ej väcka anstöt och för att bilderna skulle kunna användas i enkät 

var de tvungna att vara utan copyright rättigheter, vilket gjorde det oerhört mycket svårare att 

finna bra bilder. Lättklädda eller halvnakna bilder kunde ha använts till studien men då det ej 

fanns tid att vänta på svar för tillåtelse från företagen och peronserna som ägda rättigheterna till 

bilderna valdes bilder utan copyright rättigheter. För att enkäterna skulle vara såpass lika valdes 

bilder där personerna fotograferats från samma vinkel med liknande klädstil och hur mycket av 

kroppen som visades. En annan brist är att det användes olika faktorer för männen och 

kvinnorna för att se skillnaden inom könen samt att det inte undersöktes olika kroppsdelar så 

som bål, ben, armar etcetera. Något man dock kan vara säker på är reliabiliteten hos BES, detta 

då dess höga Cronbachs Alpha värden som beskrivs i metoden är en styrka. 

Dock är frågan om validiteten i undersökningen något man bör ta upp. Mäts verkligen 

påverkan av exponeringen av bilderna på deltagarna eller mäts enbart deltagarnas egna 

kroppsliga självbild. Man kan till exempel fundera över vad som krävs för att förändra eller 

påverka en persons kroppsliga självbild. Räcker det med den korta exponeringen man får när 

man gör enkäten, enbart ett par sekunder, för att påverka hela ens egna kroppsliga självbild.  En 

annan faktor kan vara att man i studien besvarade internetenkäten individuellt utan någon som 

helst närvaro eller påverkan av andra personer, precis som Nikkelen et al. (2012) ansåg vara en 

brist i deras studie. Kanske krävs det riktiga modeller under en längre tid, kanske en dag, för att 

göra en skillnad på ens kroppsliga självuppfattning. Även om studien inte genererade några 

signifikanta resultat finns det i tidigare studier av bl.a. (Hargreaves & Tiggeman, 2009; Hobza, 

Walker, Yakushko & Peugh, 2007) resultat som styrker att exponering av idealiserade bilder 

har en påverkan på den kroppsliga självbilden. I tabell 1 kan man se en tendens till ett mönster 

som tidigare studier har funnit.  

Då man inte kunde jämföra de olika subskalornas resultat mellan könen gjordes, som nämnt, 

test inom könen mellan dessa subskalor. Även där, i Tabell 3 och 4, ses ett mönster, dock utan 



en signifikant styrka. I och med det önskvärda mönstret återfinns i resultat kan man, även om 

det inte är signifikant, se en antydan till att exponering av medias ideala män och kvinnor 

påverkar deltagarnas uppfattning om sin kroppsliga självbild negativt, framförallt ses mönstret 

hos kvinnorna. Men med åtanke på att den empiriska prövningen inte gav signifikanta resultat 

ska man inte dra förhastade slutsatser kring detta.  

Det var även av intresse att se om mediaanvändningen bland män och kvinnor skiljdes sig 

åt för att eventuellt kunna dra slutsatser om man använder mer media påverkar det ens 

kroppsliga självbild negativt i och med att man då utsätts mer för medias ideala man och kvinna. 

Resultaten visade på, gällande fråga 3 och 4, signifikanta skillnader i hur stor utsträckning man 

läser bloggar och tidningar om mode, skönhet och träning. De visade på att fler kvinnor än män 

läst bloggar och tidningar om mode, skönhet och träning. Dock visade det sig att 

mediaanvändningen mellan män och kvinnor inte skiljde sig signifikant åt när det gällde hur 

ofta man använda sociala medier såsom Facebook, Twitter, Instagram etc. Det var inte heller 

signifikant skillnad i hur många timmar per dag man tittade på tv. Man kan, även om dessa 

resultat inte var signifikanta, reflektera över mönstret över de medelvärden som beskrivs i tabell 

5. Något som Bardone-Cone och Cass (2007) kom fram till i sin studie, och som man även ser 

ett mönster på bland kvinnorna i vår studie, att använder sociala medier i större utsträckning än 

männen, och det får en att fundera på om detta kan vara en faktor som, kan ha påverkat 

kvinnornas svar på The Body Esteem Scale (1984).  

Ett visst intresse, gällande fråga 5, i studien fanns även kring kvinnor och mäns 

träningsfrekvens, där målet var att se hur ofta kvinnorna respektive männen som deltog i studien 

tränade och om det fanns en skillnad i träningsfrekvens mellan könen. I tabell 5 presenteras 

resultat där det blir tydligt att det inte finns någon signifikant skillnad i hur många timmar per 

vecka männen respektive kvinnorna tränar. Tar man hänsyn till det signifikanta resultat som 

gavs när det gällde skillnaden i hur kvinnorna uppfattade sin vikt gentemot männen, blir det till 

viss del intressant när man ser till träningsfrekvens. Kvinnorna uppvisar alltså ett större 

missnöje än männen när det kommer till kropps item vikt, däremot finns det ingen signifikant 

skillnad i hur många timmar männen och kvinnorna tränar i veckan. En naturlig fråga till detta 

ter sig då vara om man tränar för att man är missnöjd med sin vikt, eller om man är nöjd med 

sin vikt för att man tränar. 

Då utgången av resultatet inte var till vår tillfredställelse valde vi att se om deltagarnas svar 

på ett par, för undersökningens syfte, intressanta items på The Body Esteem Scale skiljdes sig 

åt mellan könen eller kunde kopplas ihop med hur mycket man tränade etcetera. 

Dataprövningen resulterade i signifikant resultat för skillnader i hur männen och kvinnorna såg 

på sina lår samt vikt. Skillnaden visar på att kvinnor är mer missnöjda med sina lår och sin vikt 

än vad männen är. Vaughan och Fouts (2003) beskrev i sin studie hur de kvinnliga modellerna 

som porträtteras i media har en kropp som nästan är genetiskt omöjligt att uppnå för den största 

delen av kvinnorna i samhället. Detta kan ha, genom exponeringen av våra bilder, lett till att 

kvinnorna ser sig själv i sämre dager och på så sätt varit mer missnöjda med sina lår samt med 

sin vikt. Värt att nämna är att detta styrker vår hypotes om att kvinnor påverkas negativt i högre 

utsträckning än männen när det gäller synen på sin kroppsliga självbild. Något som också 

stärker vår tes är det signifikanta resultatet av interaktionen kön x enkätgrupp med beroende 

variabeln midja, där kvinnorna som exponerades för bilder på medias ideala kvinnor var mer 

missnöjda än med sin midja än männen som exponerades för den ideala mannen. Dock var 

männen i kontrollgruppen, alltså de som inte exponerades för någon bild alls, mer nöjda än 

kvinnorna som inte utsattes för någon bild. Även om man inte ska dra förhastade slutsatser kan 

man se en tendens till att kvinnorna i undersökningen har en lägre grundsyn på sin kroppsliga 

självbild än vad männen har, vilket styrker vår tes.  

För framtida forskning finns det en hel del förbättringar och åtgärder som är av intresse och 

kan ha en positiv påverkan på de framtida resultaten.  Genom ökning av exponeringen av de 



ideala respektive alldagliga bilderna kanske man kan få en större påverkan på deltagarnas 

kroppsliga självbild. Detta skulle kunna göras genom att genomföra studien i grupp, där alla 

deltagare fick besvara sin enkät samtidigt som de andra. Detta då man istället för att visa de 

olika bilderna samtidigt som enkäten skulle kunna ha visat ett videoklipp eller ett bildspel med 

ideala respektive alldagliga modeller. Genom denna åtgärd skulle man kunna öka mängden 

exponering av dessa bilder då deltagarna styrs utifrån längden på klippet eller bildspelet. 

Dessutom har ett flertal av de tidigare studier som utförts av bland annat Tucci och Peters 

(2008), och som visat på signifikanta resultat, utfört enkätifyllningen i grupp snarare än tillåtit 

deltagarna fylla i den själva, utan någon kontakt ifrån någon annan. Andra intressanta åtgärder 

man kan ta i framtida forskning kring området är att ha ett större urval som är genererat ur 

slumpen för att på så sätt kunna generalisera resultatet till den eventuella populationen man då 

ämnar att undersöka. Det kan även vara av intresse att kontrollera deltagarnas etnicitet och ålder 

för att säkerställa ett representativt urval.  

Intressant för framtida forskning kan även vara att i större omfattning undersöka hur 

personer, i till exempel Sverige, ser den ideala mannen och kvinnan för att på ett större plan 

säkerställa att man använder sig av bilder på den ideala mannen och kvinnan. Man kan även i 

mån av resurser inkorporera mer omfattande frågor kring mediaanvändning, för att se 

eventuella samband och effekter mellan mediaanvändning och hur man ser på sin kroppsliga 

självbild. Man skulle även kunna fråga mer ingående frågor kring träning och träningsvanor för 

att upptäcka om även denna faktor har en effekt eller samband med kroppslig självbild, alltså 

tränar man mer för att media framhäver träning och vältränade personer.  

Alla icke signifikanta resultat till trots kan man utifrån de resultat som kommit fram se ett 

önskvärt mönster som visar på att kvinnor och män som exponerats för ideala bilder för de egna 

könet har ett lägre medelvärde på BES skalan än de deltagare som exponerats för alldagliga 

bilder samt inga bilder alls. Man kan även se ett mönster på att kvinnor rangordnar sin kropp 

lägre än vad männen gör. De resultat som visade på signifikanta skillnader och effekter stärkte 

tesen om att kvinnorna påverkades i större utsträckning än männen när de utsätts för medias 

ideala kvinnor och män. Med detta i åtanke har exponeringen av de bilder som används i media 

en roll i hur människor uppfattar sig själva. 
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