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Media and it’s effects 
Exposure to idealised gender roles and the effects on young people 

Abstract 
The purpose of this study is to examine the impact that idealised body images 

found in media have on the body-image and wellbeing of young men and women. The 
study was carried out using questionnaires based on the BAQ and HAD scales to examine 
the participants’ views of themselves as well as symptoms of anxiety and depression. 
Time spent by the participants using different kinds of media, as well as their degree of 
social support, was used with the purpose of examining relations and differences in body-
image between men and women. The questionnaire contained advertising images to 
examine whether short time exposure had any impact on the participants. In order to 
determine this, one half of the questionnaires contained idealised body-images, whilst the 
other half contained images without human objects. The results showed a clear difference 
between men and women. Women had a more negative body-image than that of men. 
There was also a clear relation between the level of anxiety and depression symptoms to 
be found. Participants with higher levels of depression and anxiety often had a more 
negative body-image. In the case the relation between of short time exposure and body-
image, no significant relations were found, which indicates that the participants’ body-
image and levels of anxiety and depression thus seem to be similar both before and after 
the study was conducted. 
 

Sammanfattning 
Denna uppsats syfte är att undersöka vilken inverkan idealiserade kroppsbilder 

som återfinns i media har på unga män och kvinnors kroppsbild och välmående. 
Undersökningen genomfördes med enkäter baserade på BAQ och HAD skalan för att 
utläsa informanternas syn på sig själva och sin kropp samt grad av ångest- och 
depressionssymptom. Antal timmar som informanterna tillbringar med olika medier samt 
grad av socialt stöd användes även i syfte att undersöka samband och skillnader i 
kroppsuppfattning mellan könen. Enkäten innehöll reklambilder för att undersöka 
eventuell påverkan av korttidsexponering av denna typ av bilder. För att avgöra detta så 
innehöll hälften av enkäterna idealiserade kroppsbilder och den andra hälften bilder utan 
mänskliga objekt. Resultatet visade på en påtaglig skillnad mellan män och kvinnor. 
Kvinnor uppvisade en mer negativ kroppsbild än den som återfinns hos män. Det 
återfanns även tydliga samband mellan grad av ångest och depression, informanter med 
en högre grad av ångest och depression hade oftare en mer negativ kroppsbild. Gällande 
korttidsexponering och kroppsuppfattning fanns inga signifikanta samband att finna, 
informanternas kroppsuppfattning och grad av ångest verkar således vara på samma nivå 
både före och efter att undersökningen genomfördes. 
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Media och grad av exponering av media har förändrats i samma takt som 

samhället har förändrats. TV tidningar, radio och Internet är i många fall beroende av 

reklamintäkter, något som resulterar i att exponeringsfrekvensen av reklambilder hos 

innevånarna i samhället ökar i samma takt. Mycket av reklamen som återfinns i olika 

medier innehåller märkbart idealiserade kroppsbilder som används i syfte att 

marknadsföra en produkt. Då mediekanaler är en stor del av det moderna samhället så 

kan det tyckas att även om en individ inte dedikerar mycket tid till att exempelvis se på 

TV eller läsa tidningar så är det ej möjligt för denna individ att fullständigt avskärma sig 

helt från medierade bilder såsom reklam. Ungdomskultur är inget undantag när det 

kommer till medier, musik, mode, trender och livsstil förmedlas via medieutbud som 

riktas mot ungdomar. En fråga som ter sig intressant med detta i åtanke kan vara; hur 

påverkas ungdomar av denna reklam? Om unga män och kvinnor bombarderas med 

reklambilder innehållande idealiserade kroppsbilder, kommer de att påverkas av detta? 

Och om så hur? Denna uppsats ämnar undersöka hur medievanor och exponering av 

idealiserade kroppsbilder påverkar unga män och kvinnors syn på sig själva och sin 

kropp. Uppsatsen ämnar även undersöka huruvida det finns ett samband mellan media 

och ungdomars allmänna välmående samt om det finns en skillnad mellan män och 

kvinnor. 

Tidigare forskning inom ämnet tar upp identitetsarbetet bland unga människor och 

att detta arbete idag fått en allt mer framträdande plats i vårt liv. Identiteten utvecklas 

med hjälp av de estetiska och kulturella uttrycksformerna som finns i samhället idag. 

Bilden av mediekultur för ungdomar idag har fått en alltmer framträdande plats och utgör 

en stor del av ungdomarnas vardagskultur. Unga människor känner en rädsla av att själva 

vara ansvariga för sina livsval och dessa människor identifierar sig med vuxna människor 

som vår kultur presenterar i form av olika reklam. Ungdomarna idag är medvetna om att 

omgivningen observerar och ser förändringarna som sker med dem och pressen blir större 

hos ungdomarna att de måste prestera bra ifrån sig. Bildkulturen företräds av kroppen och 

oftast är det den kvinnliga kroppen som utsätts i reklamen (Göthlund, 2002). 

I en studie av Durkin och Paxton (2002) ämnades det undersöka hur unga kvinnor 

påverkas av idealiserade könsroller. För att ta reda på detta så fick deltagarna som bestod 

av 241 unga kvinnor i åldrarna tretton till sjutton svara på frågor angående bland annat 
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hur de såg på sig själva kroppsligt, hur högt självförtroende de ansåg sig ha och hur 

mycket ångest de ansåg sig uppleva. Testet utformades så att informanterna fick på en 

dator se en bild av en idealiserad kvinnlig modell och vid varje bild fick de svara på 

frågor gällande kroppsbild och självförtroende. Liknande frågor hade även ställts till de 

svarande innan de utsattes för bilderna, detta i syftet att utläsa kausala samband mellan 

variablerna. Hälften av informanterna fick göra ett liknande test med skillnaden att 

bilderna ej innehöll mänskliga objekt, det vill säga enbart bilder av produkter som ofta är 

intimt förknippade med de könsroller som ofta återfinns i media som exempelvis 

solglasögon, smycken, klockor etcetera. Resultatet visade på en märkbar negativ skillnad 

gällande åsikter om sin kropp och välmående mellan den grupp som utsatts för 

idealiserade kroppsbilder och de som tittat på produkter. Starkast inverkan hade bilderna 

på de kvinnor som gick i årskurs tio. Durkin och Paxton (2002) påpekar att detta tydligt 

påvisar att idealiserade kroppsbilder har en negativ inverkan på unga kvinnor. Det 

påvisas även av Durkin och Paxtons undersökning att det verkar vara så att självbild och 

det fysiska jaget är av större vikt och är således ett ämne för självkritik i de senare 

tonåren jämfört med de yngre. Detta kan enligt Durkin och Paxton bero på att 

idealiserade kroppsbilder i media påvisar för kvinnor i yngre tonåren vad samhället 

förväntar sig av dem när de blir äldre men för de kvinnor som befinner sig i de senare 

tonåren så påpekas en samhällsetablerat norm de ej lyckats uppfylla. Med detta menar 

författarna att roten till ett försämrat självförtroende baserat på medias inverkan kan börja 

redan i barndomen eller de yngre tonåren men dess verkan förekommer först i de senare 

tonåren då individens internaliserade ideal i högre grad ställs i likhetsgranskning med 

dennes spegelbild (Durkin & Paxton 2002). 

Två år efter att Durkin och Paxton genomförde sin studie om idealiserade bilders 

inverkan på unga kvinnor så genomför Paxton, denna gång tillsammans med Humphreys 

(2004) en undersökning om hur idealiserade manliga bilder påverkar unga mäns 

kroppsbild. Etthundrasex unga män utsattes för idealiserade bilder efter samma metod 

som Durkin och Paxton använde sig av två år tidigare. Testet var dock något modifierad 

för att kunna appliceras på män, i detta fall så lades frågor om prestation och styrka till. 

Resultaten från denna undersökning skiljde sig märkbart från de resultat som erhölls av 

de kvinnliga informanterna. Resultaten från denna undersökning visade på neutrala och 
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positiva samband mellan exponering av idealiserade mansbilder snarare än de negativa 

samband som erhölls av kvinnorna. Paxton och Humphreys påvisar ett flertal olika 

möjliga förklaringar till detta. En förklaring de ger är att tidigare forskning visar på att 

män är i lägre grad mottagliga för sociokulturell press än kvinnor och därmed har de 

idealiserade kroppsbilderna mindre inverkan på män. En annan förklaring som ges är att 

män ofta tänker i termer som form och funktion, att de prioriterar funktion före form och 

att detta resonemang omedvetet skyddar dem från negativ inverkan på deras självbild. En 

tredje förklaring som ges är att unga män ofta ser på sin kropp som i positiv utveckling, 

att de kommer att bli starkare, bli mer muskulösa och slutligen naturligt uppnå det ideal 

som återfinns i media. Detta skulle enligt Paxton och Humphreys kunna vara en rimlig 

förklaring då när män i tonåren genomgår en fysiologisk process som ökar muskelmassa 

och reducerar kroppsfett så är den fysiologiska process som kvinnor genomgår snarare 

motsatsen (Paxton & Humphreys 2004). 

Trender och normer är något som är i konstant förändring, detta innefattar 

självfallet vad som anses vara attraktivt och fysiska ideal. I en undersökning om hur de 

kvinnliga kroppsidealen har förändrats de senaste tjugo åren har Sypeck, Gray, Etu, 

Ahrens, Mosimann och Wiseman (2006) valt att titta på utvikningsmodeller i den 

amerikanska herrtidningen Playboy mellan årtalen 1979 och 1999. För att avgöra 

eventuell förändring så beräknade de måttet BMI (Body Mass Index) på alla modeller för 

att avgöra om det hade förändrats under de tjugo åren som studien omfattade. Det visade 

sig att en svag sänkning av BMI fanns att utläsa de första tio åren men intressant nog så 

visade det sig att denna trend gjorde en marginell vändning igen. De påpekar att detta kan 

vara ett tecken på en vändande trend i det kvinnliga kroppsidealet som återfinns i media. 

Det poängteras dock starkt att oavsett denna vändning så ligger majoriteten av de 

modeller som återfanns i tidningen långt under den rekommenderade kroppsvikten och i 

många fall tillräckligt lågt för att hamna inom kriteriet för en ätstörning. Den marginella 

förändringen i kroppsvikt på utvikningsmodeller kan således te sig obetydlig då det 

idealiserade kvinnliga ideal som förekommer i denna typ av media fortfarande är av 

orealistisk och möjligtvis skadlig natur (Sypeck, Gray, Etu, Ahrens, Mosimann & 

Wiseman 2006). 
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Stice, Schupak-Neuberg, Shaw och Stein (1994) skriver i sin undersökning om 

samband mellan medias idealiserade kroppsbilder och ätstörningar att sociokulturell press 

är en av de primära faktorerna som ligger till grund för ätstörningar. De påpekar att en av 

de mest inflytelserika förmedlarna av sociokulturell press är media. De hänvisar till 

Wisemans forskning (1992) som påvisar tydliga samband mellan antalet registrerade 

ätstörningar allteftersom det kvinnliga kroppsidealet som framställs i media har minskat i 

vikt. De hänvisar även till ett samband mellan ökningen av reklam för dietprodukter i 

tidningar riktade mot kvinnor och ett ökat antal ätstörningar. Tidningar riktade mot 

kvinnor i regel innehöll 10,5 gånger mer reklam för dietprodukter jämfört med tidningar 

riktade mot män. De utgår i sin undersökning från teorin att medias konstanta uppvisande 

av idealiserade kroppsbilder resulterar i en ökad internalisering av dessa könsroller, något 

de anser sig ha fått bekräftat. De resultat de förvärvde efter sin undersökning som 

innehöll 238 kvinnor i tjugoårsåldern visade på tydliga samband mellan exponering av 

idealiserade kroppsbilder och uppvisande av ätstörningssymptom. De fann även tydliga 

samband mellan låg kroppsuppfattning och kostpatologi (Stice, Schupak-Neuberg, Shaw 

Stein 1994). 

I en kvalitativ studie genomförd av Tiggemann, Gardiner och Slater (2000) 

intervjuades 67 tonårstjejer från Australien angående kroppsideal och vikt. En av de 

frågorna som ställdes var: ”Varför önskar kvinnor och flickor att de var smalare?”. Det 

dominerande svaret på den frågan var att det var ”på grund av de modeller som återfinns i 

media”. Det andra mest förekommande svaret var ”för att se bättre ut och få mer 

uppmärksamhet”. Andra svar som erhölls var exempelvis ”att passa i kläder”, ”ökad 

popularitet”, ”det är vad samhället förväntar sig” och ”ökad känsla av kontroll”. Trots att 

det framgick att informanterna var väl medvetna om att media påverkade deras sätt att se 

på sig själva hindrade det inte dem från att anamma dessa ideal. Informanternas önskan 

om att kunna passa i kläder kan anses vara väldigt talande om den inverkan idealiserade 

kroppsbilder har på klädindustrin då det kan tolkas som att kläder ej tillverkas för den 

existerande massan utan snarare för ett ideal (Tiggemann, Gardiner & Slater 2000). 

Unga människor idag är kritiska till reklam som riktas mot dem fast de oftast är 

villiga att vara aktörer som till exempel genom olika klädmärken. Det finns ungdomar 

som utsätter sina kroppar för allt ifrån kroppsprydnad som till exempel piercning och 
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tatuering till plastikoperationer som till exempel bröst och könsorgan och med hjälp av 

dessa medel marknadsför de sig själva. Ungdomarna uttrycker sin identitet genom att 

använda dessa metoder och försöker att skapa egna vägar för att hitta sin egen identitet. 

Ungdomar stärker sin självbild genom att utveckla sig själva och gå sin egen väg, men de 

får hjälp av olika medel på vägen och reklamen är något som påverkar ungdomarna 

starkt. För ungdomar som växer upp i en miljö fylld av reklam blir denna omgivning en 

viktig erfarenhet i deras kognitiva och känslomässiga utveckling (Hernwall & Lundmark, 

2006). 

Oron för hur media påverkar unga människor ökar med hjälp av det stora utbudet 

av olika slags reklamer som finns idag. Det är svårt för unga människor idag att inte bli 

påverkade av reklam för det finns överallt. Brown och Witherspoon (2002) undersökte 

hur massmedia påverkade unga människor i Amerika och hur mycket tid de ägnar till 

massmedia. Undersökningen visade att unga människor tillbringade sex till sju timmar 

per dag till olika slags av massmedia. Samma undersökning tittade på hur mycket 

amerikanska ungdomar tittade på TV och det visade sig vara 20 timmar i veckan och två 

tredjedelar av dessa ungdomar har en egen TV i sina rum. Den del av massmedia 

ungdomar ägnar sig mest åt är TV och reklamen i televisionen blir bara mer och när 

ungdomarna har tillgång till reklamen på egen hand i till exempel sina rum identifierar 

sig de mera med dessa ideal som finns i reklamen. Reklamen blir mer öppen för unga 

människor och marknaden upptäcker att det är ett bra område att investera i. 

Reklambranschen har upptäckt att unga människor bestämmer eller påverkar den övriga 

familjen i vad de ska handla och det är allt ifrån mat till vilken bil familjen ska köpa. 

Marknaden utnyttjar detta och riktar sin reklam ännu mera till unga människor. I samma 

undersökning tittade man på hur unga kvinnor påverkades av massmedia och det visade 

sig att unga kvinnor rankar veckotidningar som den andra viktigaste informationskällan 

de har när det gäller smink, kläder och de senaste trenderna och på första plats kom 

vännerna. Media påverkan är olika beroende på vilken media man blir påverkad av. Alla 

unga människor blir inte påverkade på samma sätt av media och reklamen och detta är 

viktigt att betona för de uppfattar reklamen på olika sätt och tolkar den på sitt egna viss 

och därför påverkas de olika. Brown och Witherspoon, 2002 (citerade Zollo, 2002) 

gjorde en undersökning bland ungdomar och frågade vilket förhållande de hade till 
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reklam och vilken reklam som tilltalade dem mest. Resultatet de fick fram var att den 

reklam som tilltalade ungdomarna mest berodde på vilken av kategorierna som 

ungdomarna tillhörde. De olika kategorierna var vilken livsstil ungdomarna hade, vilka 

aktiviteter de utövade, vilken attityd och bild de hade till reklamen. Till exempel om en 

av ungdomarna hade ett fritidsintresse som hade med idrott att göra tittade den personen 

mera på reklam som tillhörde kategorin idrott och på det sättet blev de mera påverkade av 

en viss reklam. Det som ungdomarna hade gemensamt i undersökningen var att media 

spelade en stor roll oberoende vilken kategori ungdomarna befann sig i, fast på olika sätt 

(Brown & Witherspoon, 2002). 

Kroppsuppfattningen ändrade sig mycket när ungdomarna började titta mera på 

TV och de blir påverkade på ett annat sätt av olika händelser än de har blivit tidigare. Den 

fysiska aktiviteten bland unga människor minskar och ungdomarnas hälsotillstånd blir allt 

sämre. Undersökningar visar att ungdomarna tittar allt mera på TV istället för fysiska 

aktiviteter. Beroende på var i världen man kommer ifrån finns det olika förutsättningar 

och de unga människorna som kommer ifrån Amerika tittar mer på TV och blir mer 

påverkade av reklamen än de unga människorna som inte tittar på TV som till exempel i 

vissa delar av Afrika. Undersökning som gjordes av Gorely, Marshall och Biddle (2004) 

visade att de ungdomar som blir mest påverkade av TV och dess innehåll är ungdomar 

som inte har några regler och kan då titta på TV hur mycket de vill. Dessa ungdomar 

hittar man oftast enligt undersökningen i familjer som är splittrade, där det till exempel 

bara finns en förälder och man hittar de också i familjer med låg socioekonomisk status 

och i olika etniska grupper. Det finns många undersökningar som är gjorda på just TV 

tittandet och dess inverkningar och Becker (2004) gjort en undersökning om ungdomar 

på Fiji och framför allt unga kvinnors bild på sig själva när de utsätter sig för TV-

tittandet. Resultatet blev att framför allt kvinnorna blev mera kroppsfixerade och började 

mera bry sig om hur och vad de tog på sig. Ett svar hon fick av en ung kvinna var ” I see 

the ads in the television, and I admire their fitness, the sizes.” (s540) (Becker, 2004). 
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Syfte  

Med de ovanstående forskningsresultaten i åtanke är denna undersöknings syfte 

att utröna inte bara om och vilken effekt medias genusgestaltningar har på unga 

människor utan även om det finns en skillnad mellan män och kvinnor. Detta verkställs 

utifrån tre större frågeställningar: 1) Vilken effekt har exponering av idealiserade 

kvinnobilder på unga kvinnors självbild? 2) Vilken effekt har exponering av idealiserade 

mansbilder på unga mäns självbild? 3) Påverkas män och kvinnor olika av exponering av 

idealiserade kroppsbilder? Det anses även vara intressant för undersökningen att utröna 

hur viktig graden av socialt stöd det vill säga relation till föräldrar och vänner är för 

ungdomar och om detta kan ha inverkan på informantens välmående och självbild. Frågor 

gällande medievanor kommer även att ställas för att avgöra huruvida 

exponeringsfrekvens påverkar informantens kroppsuppfattning. Slutligen så kommer 

även frågor gällande ångest, depression och grad detta ställas i syfte att undersöka 

samband mellan detta och övriga variabler. 
  

 

Metod 

Urval 

Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i en medelstor stad i Västra 

Götalandsregionen. Deltagarna var 134 gymnasieelever i årskurserna ett, två och tre. 

Deltagarna består av femtiosju manliga och sjuttiosju kvinnliga elever. Gymnasieklasser 

som valts är av varierande inriktning, dessa inriktningar är följande: 

samhällsvetenskapliga programmet (31 deltagare), handel och 

administrationsprogrammet (34 deltagare), byggprogrammet (34 deltagare), hotell- och 

restaurangprogrammet (23 deltagare), estetiska programmet (5 deltagare) samt 

medieprogrammet (7 deltagare). Tanken med detta var att få ett så representativt urval 

som möjligt. Durkin och Paxtons (2002) studie visade på mer givande resultat hos de 

elever som var i de senare tonåren och därför kommer undersökningen att behandla 

ungdomar äldre än femton år, i detta fall är det åldrarna sexton till tjugo. 
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Design 

Likt Durkin & Paxtons studie (2002) så innehöll enkäterna även bilder i samband 

med de frågor som är förknippade med självkänsla, syn på sig själv och syn på sin kropp. 

Enkäten konstruerades i fyra olika uppsättningar, en med idealiserade manliga bilder som 

delats ut till hälften av männen i undersökningen, en med idealiserade kvinnliga bilder 

som delats ut till hälften av kvinnorna i undersökningen samt två med bilder på 

kapitalprodukter utan närvaro av mänskliga objekt, en designad för kvinnor, en för män. 

Detta gjordes med syftet att utröna eventuell direkt effekt på kroppsbilden efter korttids 

exponering av idealiserade kroppsbilder kontra bilder utan mänskliga objekt. 
 

Tillvägagångssätt 

Kontakt med skolans rektor togs för att presentera syftet med undersökning samt 

erhålla tillstånd att utföra testet. Undersökningen genomfördes under lektionstid och 

enkäterna lämnades ut till eleverna efter en kort förklaring av syftet samt att deltagandet 

var frivilligt och återhämtades efter att testet genomförts. Orsaken till att enkäterna 

lämnades ut och samlades in samma dag var ett försök att minimera bortfallet. Varje 

enkät innehöll en kort förklaring om testets syfte samt en försäkran om att de svar som 

erhålls kommer att behandlas med sekretess. Hälften av eleverna utsattes för ett test med 

idealiserade kroppsbilder och hälften ett test där bilderna är av annan natur. 

 

Mätinstrument 

Första delen av enkäten består av deskriptiva frågor gällande kön, ålder, val av 

utbildning, boendeform och familjekonstellation. Detta gjordes med syftet att göra 

undersöka eventuella samband eller skillnader mellan de olika variablerna. I denna del av 

enkäten ställs även frågor om medievanor såsom typ av media, exponeringsfrekvens, och 

innehåll. 

I likhet med Durkin och Paxtons studie (2002) består enkäten av ett flertal 

subskalor hämtade från liknande större undersökningsenkäter såsom Body Attitudes 

Questionnaire (BAQ) och Hospital Anxiety and Depression (HAD). Syftet med detta är 

att få ett mätinstrument som är väl anpassat till syftet. 
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BAQ är utvecklad för att undersöka kvinnors attityder gentemot sin kropp, i 

denna undersökning användes den dock gentemot både kvinnor och män. På grund av 

detta modifierades de utvalda skalorna något för att passa deltagare av båda könen. 

Exempel på detta är att frågor gällande fysisk styrka användes då det påpekas Paxton och 

Humphreys (2004) att män ofta prioriterar funktion framför form. Två frågor som ansågs 

vara stötande togs även bort då de ej ansågs relevanta för syftet. BAQ består av sex 

skalor om sammanlagt fyrtiofyra frågor, av dessa sex skalor användes två i konstruktion 

av enkät nämligen feeling fat scale och body disparagement scale. Feeling fat scale 

innehåller tretton påståenden och har ett Chronbach’s alfa värde på 0,93. Informantens 

vikt och body disparagement scale innehåller åtta och har ett Chronbach’s alfa värde på 

0,79. Varje fråga är graderad från ett till fem (instämmer helt till instämmer inte alls). 

Informanten ska avgöra hur starkt han eller hon håller med om påståendet. Valet 

instämmer helt är således graderat med fem poäng och instämmer inte alls är graderat 

med ett poäng, detta gäller alla frågorna från BAQ utom de som är omvänt poängsatta. 

Sammanlagt kan deltagaren få tjugoen poäng som lägst och etthundrafem poäng som 

högst på denna del av enkäten. En hög totalsumma pekar således på en mer negativ 

kroppsbild. De tjugonio frågor som mäter kroppsbild reliabilitetstest och Chronbach’s 

alfa gav ett värde på 0,89 (Ben-Tovim & Walker, 1991). 

HAD skalan är skapad för att avgöra ångest- och depressionstillstånd hos 

patienter och grad av detta. Testet består av fjorton påståenden uppdelat på två skalor, sju 

påståenden behandlar ångest och har ett Chronbach’s alfa värde på 0,81 och sju 

påståenden behandlar depression och har ett Chronbach’s alfa värde på 0,78. Sammanlagt 

kan deltagaren få noll poäng som minst och tjugoen poäng som mest på vardera skala. I 

likhet med frågorna lånade från BAQ så visar ett högt poängantal på ett negativt tillstånd 

hos informanten. Det skall dock påpekas att då HAD är konstruerad för patienter och ej 

ungdomar så ska resultatet tolkas utefter andra premisser (Bodlund, 1999). 

Förutom BAQ, HAD och de deskriptiva frågor som enkäten inleds med så 

innehöll enkäten även påståenden om hemförhållande, bekantskapskrets och utlopp för 

personliga problem. Detta för att få en mätbar skala på socialt stöd. Frågorna är graderade 

på samma sätt som de övriga där ett högt värde visar på ett negativt resultat det vill säga 

ett lågt socialt stöd. På frågorna om socialt stöd gav Chronbach’s alfa ett värde på 0.85. 
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Bearbetning och analys 

Data som erhölls kodades in och behandlades i SPSS för att utröna samband och 

skillnader mellan oberoende och beroende variabler. Teman som behandlar generell 

kroppsbild, ångest, depression, socialt stöd och mediekonsumtion skapades. Svaren 

värderades mellan ett och fem poäng där ett representerar en låg uppfattning eller 

medhåll och fem en hög. En 5 % signifikansnivå användes i alla tester. Sambandsanalys 

på data som insamlats genomfördes med Kendall’s tau-b’s Correlation och tester som 

undersöker skillnader mellan grupper gjordes med Mann-Whitney test. 

 

Resultat 
Resultatet redovisas i olika teman utifrån de frågeställningar som finns och det är 

vilken effekt har exponering av idealiserade kvinnobilder på unga kvinnors självbild, 

vilken effekt har exponering av idealiserade mansbilder på unga mäns självbild och 

påverkas män och kvinnor olika av exponering av idealiserade kroppsbilder? De övriga 

variablerna som ingår i undersökningen är också med som teman. 

 

Exponering av idealiserade kroppsbilder. 

En av uppsatsens huvudfrågor var att undersöka om korttids exponering av 

idealiserade kroppsbilder hade en direkt negativ effekt på informanternas syn på sin 

kropp. Detta var orsaken till att enkäten konstruerades i fyra olika versioner. Resultatet 

prövades med ett Mann-Whitney test och det fanns inga signifikanta skillnader. Detta 

innebär att de bilder som enkäten innehöll ej verkar ha någon direkt inverkan på 

informantens syn på sitt utseende. 

 

Mediekonsumtion 

Resultaten (tabell 1) visar att det finns en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor gällande mediekonsumtion (Z=-2.29, N1=57, N2=77, p=0,022). Kvinnor har en 

märkbart högre mediekonsumtion (MD=6, IQD=1) än män (MD=5, IQD=0,5) det kan 

därför antas att de även har en högre exponeringsfrekvens gällande idealiserade 

kroppsbilder. 

10



Tabell 1. Skillnader mellan kön och mediekonsumtion 

 Kön N Median 1QD 

Mediekonsumtion Man 57 5 0,5 

 Kvinna 77 6 1 

 Totalt 134   

Vid korrelation av grad av mediekonsumtion och kroppsbild fanns signifikanta 

samband mellan de två variablerna. De informanter som hade en hög grad av 

mediekonsumtion och således en hög exponering av idealiserade kroppsbilder uppvisade 

även en hög uppmätt nivå på skalan som behandlar kroppsbild och därmed en mer 

negativ uppfattning om den egna kroppen (K=0.18, N=129, P<0.01) 

 

Kroppsbild och kön 

Gällande kroppsbild och hur män och kvinnor ser på sig själva så visar resultaten 

(tabell 2) på en signifikant skillnad mellan dem (Z=5,12, N1=54, N2=75, P=0,000) Detta 

innebär att informanternas generella bild av sin egen kropp har en stark anknytning till 

vilket kön de är av. Kvinnor generellt har en mycket mer negativ kroppsuppfattning än 

vad männen har. Dessa könsskillnader gällande kroppsbild visar sig även i jämförelse av 

de två separata skalorna feeling fat skalan (Z=5,80, N1=55, N2=75, P=0,000) och body 

disparagement (Z=2,06, N1=56, N2=77, P=0,040) (Median, IQD tabell 2). 
Tabell 2. Kroppsbild/Feeling fat/Body disparagement jämfört med kön 

 Kön N Median 1QD 

Kroppsbild Man 54 32 8,63 

 Kvinna 75 51 11,50 

 Totalt 129   

Feeling fat Man 55 20 6 

 Kvinna 75 37 9 

 Totalt 130   

Body disparagement Man 56 8 2 

 Kvinna 77 9 3 

 Totalt 133   
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Ångest 

I en jämförelse mellan upplevd grad av ångest och kön (tabell 3) ser man även 

tydliga skillnader (Z=-2.97, N1=54, N2=73, P=0.003) (Median, IQD tabell 3). Detta visar 

att kvinnor har en högre grad av upplevd ångest jämfört med män. 
Tabell 3. Skillnader mellan kön och ångest 

 Kön N Median 1QD 

Ångest Man 54 6 2,13 

 Kvinna 73 7 1,75 

 Totalt 127   

 

Kroppsbild, ångest, depression och socialt stöd. 

Vid korrelation av kroppsbild kontra ångest, depression och socialt stöd (tabell 4) 

fanns flera signifikanta samband. De informanter som har en hög grad av upplevd ångest 

har även en mer negativ kroppsbild (K=0,37. N=122, P<0.01). Korrelation mellan 

kroppsbild och depression visar att en negativ kroppsbild innebär en högre grad av 

upplevd depression (K=0,20, N=126, P<0.01). Vidare fanns ett svagt men signifikant 

samband mellan informanternas kroppsbild och socialt stöd (K=0,18, N=128, P<0.01). 

Detta betyder att de informanter som har ett lågt socialt stöd ofta har en negativ självbild.  
Tabell 4. Skillnader mellan kroppsbild, socialt stöd, ångest och depression 

 Socialt Stöd Depression Ångest 

Kroppsbild   K 0,18 0,20 0,37 

                     P <0,01 <0,01 <0,01 

                     N 128 126 122 

Ångest          K 0,24 0,37  

                     P <0,01 <0,01  

                     N 126 125  
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilken effekt medias genusgestaltningar 

hade på unga människor och om det fanns några skillnader mellan könen. En av 

frågeställningarna vi hade var om korttids exponering av idealiserade mansbilder och 

kvinnobilder hade någon effekt på de olika könens självbild. Enkäten som lämnades ut 

var konstruerad i fyra olika versioner och resultatet vi fick fram var att det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan de olika versionerna. Det fanns en bild på baksidan 

på varje sida på enkäten och denna vände de flesta deltagarna bort när de fyllde i frågorna 

och det var den bilden som deltagarna skulle bli påverkade av. Ett annat antagande kan 

vara att ungdomarna idag inte blir påverkade av den korttids exponering de får av reklam 

för att de är så vana med att se reklamen som finns överallt idag, det är den långa 

exponering som spelar en större roll. Durkin och Paxton (2002) undersökning bland unga 

kvinnor visade att kvinnor i äldre tonåren blir mera påverkade av kroppsbilder och det 

tyder på att de har utsätts för massmedia under en längre tid än de unga kvinnorna har 

blivit, så den långa exponeringen kan te sig spela en roll. Massmedierna spelar en roll i 

detta och de vet att ungdomarna är en stor grupp som blir påverkade av vad de ser och 

hör. 

Syftet med studien var också att se om det fanns någon skillnad mellan könen 

och om det fanns signifikanta skillnader mellan kön och media. Resultatet visade att 

kvinnor har en högre mediekonsumtion än männen och enligt Göthlund (2002) utsätts 

den kvinnliga kroppen mera för reklam än den manliga. Detta tyder på att det är många 

kvinnor som är intresserade av reklam och när de ser olika kvinnor i massmedian blir de 

uppmanade att se ut som dem. Brown och Witherspoon (2002) framhävde att massmedia 

påverkade unga människor och framförallt kvinnor. Kvinnorna är mera lättpåverkade för 

de har ett större tryck på sig och detta tryck kommer ifrån omgivningen och de själva. 

De deltagarna som hade en hög grad av mediekonsumtion hade en negativ bild 

av den egna kroppen. Kroppsbilden man har ändrar sig när man har en hög 

mediekonsumtion och detta innebär att kvinnor har en påtagligare sämre kroppsbild än 

männen. Becker (2004) är av åsikten att kroppsuppfattningen ändrar sig när man 

använder olika massmedier och kvinnor reagerar olika i olika situationer när de har en 

hög grad av mediekonsumtion. De kvinnliga kroppsidealen som finns i massmedia är inte 

13



realistiska enligt Stice, Schupak-Neuberg, Shaw och Stein (1994) och detta tyder på att 

kvinnor som utsätts för en hög exponering av dessa får en sämre kroppsuppfattning och 

en mer negativ kroppsbild. 

I jämförelse mellan kroppsbild och kön så finner man en tydlig skillnad. De 

kvinnliga informanterna uppvisar en mycket mer negativ kroppsuppfattning än den som 

återfinns hos de manliga informanterna. Enligt Paxton och Humphreys (2004) finns det 

ett neutralt och positivt samband mellan män och kroppsbilder. Förklaringen är att män 

inte ställer lika höga krav på sig som kvinnor gör och män ser sina kroppar som något 

som ska utvecklas och bli bättre. Deras kroppar utvecklas på ett positivt sätt, de blir 

starkare och muskelmassan växer och på detta sätt uppnår männen idealet som finns i 

media. När det gäller kvinnor vill de inte bli stora utan de vill se ut som idealet gör i 

reklamen och då vill man vara så liten och smal som möjligt, denna skillnad har en stor 

betydelse när det gäller kön och kroppsbild. 

Vi fann att kvinnor har en högre grad av ångest än vad männen har. Durkin och 

Paxton (2002) menar att ångesten ofta finns redan i barndomen men det är först i tonåren 

som den visar sig. En möjlig tolkning av detta kan vara att det beror på att man under en 

lång tid har blivit påverkad av massmedia och att roten till ett dåligt självförtroende 

baseras på medias inverkningar redan ifrån början. 

I jämförelse mellan variablerna kroppsbild, ångest, depression och socialt stöd 

fanns det intressanta samband. Om man har en negativ kroppsbild har man en högre grad 

av ångest och depression och en mindre grad av socialt stöd. När man lägger in könens 

betydelse i dessa variabler tolkar man det som att kvinnor med en högre grad av ångest 

och depression och litet socialt stöd har en negativ kroppsbild och de som har en lägre 

grad av ångest och depression har en mer positiv kroppsbild och större socialt stöd. 

Utifrån Brown och Witherspoon (2002) undersökningar om reklambranschen är det 

ungdomarna i familjen som bestämmer eller påverkar familjens inköp allt ifrån mat till 

bil. Detta skulle kunna tyda på att reklamens betydelse är stor och de ungdomarna som 

har en positiv kroppsbild och ett bra socialt stöd kan påverka familjen mera än de med 

låga värden av variablerna. Det sociala umgänget eller intresset man har påverkar vilken 

reklam man är intresserad av till exempel de som är intresserade av sport enligt 

undersökningar gjorda av Brown och Witherspoon (2002) tittar mera på reklam riktade 
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mot sport hållet. Detta är ganska självklart för när man tittar på sig själv och vilken 

reklam man tittar på så tittar man mera på den reklamen som är bra och intresserar en. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

För vidare forskning anses det intressant att undersöka eventuella trender i hur män ser på 

sig själva i förhållande till genusgestaltningar i media. En longitudinell studie från de 

yngre tonåren fram till de äldre hade gett möjligheten att följa unga mäns syn på sig 

själva och en eventuell förändring av denna. Vidare så skulle det även anses intressant att 

undersöka postpatologi hos ungdomar i samband med medieexponering och frekvens av 

detta. 

15



Referenslista 

Becker, A. (2004). Television, disordered eating, and young women in Fiji: negotiating 

body image and identity during rapid social change. Culture, Medicine and Psychiatry, 

28, 533-559. 

 

Ben-Tovim, D.J. & Walker, M.K. (1991). The development of the Ben Tovim Walker 

body attitude questionnaire; A new measure of women’s attitude towards their own 

bodies. Psychological Medicine, 21, 775-784. 

 

Bodlund O, Andersson SO & Mallon L. (1999) Effects of consulting psychiatrist in 

primary care: 1-year follow-up of diagnosing and treating anxiety and depression. 

Scandinavian Journal of Prim Health Care, 17, 153-57. 

 

Brown, J. & Witherspoon, E. (2002). The mass media and American adolescents health. 

Journal of Adolescent Health, 31, 153-170. 

 

Durkin, S & Paxton, S. (2002). Predictors of vulnerability to reduced body image 

satisfaction and psychological wellbeing in response to exposure to idealized female 

media images in adolescent girls. Journal of Psychosomatic Research, 53, 995-1005. 

 

Foley-Sypeck, M., Gray, J., Etu, S., Ahrens, A., Moisimann, J. & Wiseman, C. (2006). 

Cultural representations of thinness in women, redux: Playboy magazine’s depiction of 

beauty from 1979 to 1999. Body Image, 3, 229-235. 

 

Gorely, T. Marshall, S. & Biddle, S. (2004). Couch Kids: Correlates of Television among 

Youth. International Journal of Behavioral Medicine, 11, 152-163. 

 

Göthlund, A. (2002). Den frånvarande kroppen: dagens bildkultur och unga kvinnors 

identitetsskapande. Locus. Tidskrift för barn- och ungdomsvetenskap, 4, 4-18. 

 

16



Hernwall, P & Lundmark, S. (2006). Kroppen som marknadsplats: konstruktionen av 

kropp bland unga människor. Locus. Tidskrift för barn- och ungdomsvetenskap, 1, 32-47. 

 

Humphreys, P & Paxton, S. (2004). Impact of exposure to idealised male images on 

adolescent boys’ body image. Body Image, 1, 253-266. 

 

Stice, E., Schupak-Neuberg, E., Shaw, H. & Stein, R. (1994). Relation of Media 

Exposure to Eating Disorder Symptomatology: An Examination of Mediating 

Mechanisms. Journal of Abnormal Psychology, 103, (4), 836-840. 

 

Tiggemann, M., Gardiner, M. & Slater, A. (2000). ”I would rather be size 10 than have 

straight A’s”: A focus group study of adolescent girls´wish to be thinner. Journal of 

Adolescence, 23, 645-659. 

 

17



Bilaga 1 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enkätfrågor om media, utseende, vikt och ungdomar 
 
 
 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser psykologi på Högskolan Väst. Vi undersöker ungdomars 
inställning till media och självbild. Undersökningen är del av ett examensarbete i 
psykologi på Högskolan Väst. Alla svar behandlas konfidentiellt så inga uppgifter kan 
spåras tillbaka till dig, vidare så behöver inga namn uppges. 
 
Enkäten innehåller påståenden om dig själv, dina åsikter gällande reklam och ditt 
välmående. Dina svar är väldigt viktiga för oss och din hjälp att besvara denna enkät 
uppskattas mycket. Om eventuella åsikter som ej behandlas i enkäten vill läggas till så 
gör du detta på baksidan av papperet eller på ett separat ark. 
 
Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på högskolebiblioteket i Vänersborg 
från och med januari 2007. Riv gärna av denna sida och ta hem om kontaktinformation 
skulle vilja sparas. Eventuella frågor och åsikter om enkäten eller undersökningen ska 
skickas till följande adress: psykologi@mail.com 
 
Stort tack för medverkan! 
 
 
Jonas Hallberg & Ann-Sofie Lönn 
 

 



Först vill vi ställa några frågor om dig. Kryssa och fyll i de uppgifter som stämmer överens med dig. 
 
Kön: Man (  ) Kvinna (  ) 
 
Ålder: _____________________år 
 
Gymnasieprogram: ________________________________ 
 
Boende:    Hus (  )    Radhus (  )    Lägenhet (  )    Annat___________________________ 
 
Antal boende i hemmet: ____________st 
 
Antal Syskon: ______________st 
 
Bor med:    Båda föräldrar (  )    En förälder (  )    Annat________________________ 
Först vill vi ställa några frågor om dig. Kryssa och fyll i de uppgifter som stämmer överens med dig. 
 

 
Nedan följer 4 påståenden om vilka medier du använder samt hur mycket. Kryssa i det 
alternativ som stämmer bäst på dig.  

 
1. Jag tittar på TV 
 
 
 

Väldigt 
mycket 

O 

Mycket 
 

O 

Lagom 
 

O 

Inte så 
mycket 

O 

Inte alls 
 

O 

 

2. Jag tittar på denna typ av 
program (Kryssa i en eller flera). 
 
 
 

Nyheter 
/Fakta 

O 

Nöje 
 

O 

Serier 
 

O 

Idrott 
 

O 

Musik 
 

O 

Film 
 

O 

3. Jag läser tidningar 
 
 
 

Väldigt 
mycket 

O 

Mycket 
 

O 

Lagom 
 

O 

Inte så 
mycket 

O 

Inte alls 
 

O 

 

 
4. Jag läser denna typ av 
tidningar (Kryssa i en eller 
flera). 
 
 

Dagstidningar (Ex. 
Aftonbladet & DN) 

O 

Mode- och livstilstidningar 
(Ex. Veckorevyn & Café) 

O 

Sporttidningar (Ex. 
Fotbollsguiden & Golf Digest) 

O 

 Hobbytidningar (Ex. M3 & 
Plaza Interiör) 

 
O 

Serietidningar (Ex. Kalle Anka 
& Rocky) 

 
O 

Faktatidningar (Ex. 
Vetenskapens Värld & 
National Geographic) 

O 
 

 



Denna del av frågeformuläret innehåller 30 påståenden. Vänligen läs igenom varje påstående och kryssa i 
hur mycket eller lite du håller med detta påstående. Välj ett av alternativen på varje fråga.  

 
 Instämmer 

helt 
Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Instämmer 
dåligt 

Instämmer 
inte alls 

5. Jag känner ofta att jag borde banta. 
 
 

O O O O O 

6. Jag känner mig fet när jag inte kan knäppa byxorna. 
 
 

O O O O O 

7. Jag oroar mig för att andra kan se valkar runt min midja  
och mage. 
 

O O O O O 

8. Jag känner mig sällan fet. 
 
 

O O O O O 

9. Jag känner mig fet när jag har på mig kläder som är tajta. 
 
 

O O O O O 

10. Jag har en smal midja. 
 
 

O O O O O 

11. Att bära löst sittande kläder får mig att känna mig smal. 
 
 

O O O O O 

12. Att äta godis, kakor och andra matprodukter med högt  
kalorivärde, får mig att känna mig fet 
 

O O O O O 

13. Jag känner mig fet när jag blir fotograferad. 
 
 

O O O O O 

14. Jag känner mig ofta fet. 
 
 

O O O O O 

15.  Jag känner mig fysiskt stark 
 
 

O O O O O 

16. Jag känner mig fet när jag inte längre kan få på mig 
kläder som brukade passa. 
 

O O O O O 

17. Jag försöker att undvika kläder som gör mig särskilt 
medveten om min kroppsform. 
 

O O O O O 

18. Jag föredrar att andra människor inte ser min kropp 
 
 

O O O O O 

19. Folk undviker mig på grund av mitt utseende. 
 
 

O O O O O 

20.  Jag tycker att plastkirurgi är onödigt. 
 
 

O O O O O 

21. Mitt liv förstörs på grund av mitt utseende. 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 
 

 



 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Varken 
eller 

Instämmer 
dåligt 

Instämmer 
inte alls 

22. Jag är nöjd över min fysiska styrka. 
 
 

O O O O O 

23. Jag kan inte delta i lekar och aktiviteter på grund av min 
kroppsform. 
 

O O O O O 

24. Om jag råkar se mig själv i en spegel eller ett skyltfönster 
så mår jag dåligt över min kroppsform. 
 

O O O O O 

25. Folk skrattar åt mig på grund av hur jag ser ut. 
 
 

O O O O O 

26. Jag har en bra kontakt med min familj. 
 
 

O O O O O 

27. Jag har en bra kontakt med min mamma. 
 
 

O O O O O 

28. Jag har en bra kontakt med min pappa. 
 
 

O O O O O 

29. Jag pratar med min mamma om personliga problem. 
 
 

O O O O O 

30. Jag pratar med min pappa om personliga problem. 
 
 

O O O O O 

31. Jag har många vänner. 
 
 

O O O O O 

32. Jag har många vänner jag litar på. 
 
 

O O O O O 

33. Jag pratar med mina vänner om personliga problem. 
 
 

O O O O O 

 

 



Denna del av frågeformuläret innehåller 14 påståenden. Vänligen läs igenom varje påstående och kryssa i 
det svar du tycker passar bäst. Välj ett av alternativen på varje fråga. 
 
 

 
 
 
34. Jag känner mig spänd och nervös. 
 
 

Aldrig 
 
 

O 

Ibland 
 
 

O 

Ofta 
 
 

O 

Alltid 
 
 

O 

35. Jag har en känsla av att något hemskt kommer att hända. 
 
 

O O O O 

36. Jag bekymrar mig över saker. 
 
 

O O O O 

37. Jag kan sitta still och känna mig avslappnad. 
 
 

O O O O 

38. Jag känner mig orolig, som om jag hade fjärilar i magen. 
 
 

O O O O 

39. Jag känner mig rastlös. 
 
 

O O O O 

40. Jag får plötsliga panikkänslor. 
 
 

O O O O 

41. Jag uppskattar fortfarande saker jag tidigare uppskattat. 
 
 

O O O O 

42. Jag kan skratta och se det roliga i saker och ting. 
 
 

O O O O 

43. Jag känner mig på gott humör. 
 
 

O O O O 

44. Allting känns trögt. 
 
 

O O O O 

45. Jag tappar intresset för hur jag ser ut. 
 
 

O O O O 

46. Jag ser med glädje fram emot saker och ting. 
 
 

O O O O 

47. Jag tycker det är roligt att umgås med mina vänner. 
 
 

O O O O 

 
Tack för din medverkan! 
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