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Abstract 

Att uppleva kroppsmissnöjdhet har visat sig vara en riskfaktor för ätstörningsproblematik. Så 

kallad body image self-efficacy eller BISE – förmågan att kunna upprätthålla en realistisk 

självbild – kan, beroende på nivå hos individen, antingen verka skyddande mot eller som 

kroppsmissnöjdhet vara en riskfaktor för ätstörningar. BISE har uppvisat negativa 

korrelationer med kroppsmissnöjdhet, men sambandet har inte tidigare bekräftats i svenska 

urval och studien syftade därför undersöka detta. Kvinnors BISE jämfördes även med deras 

visuella sökbeteende när de i tre betingelser tittade på kvinnokroppar av olika storlekar i syfte 

att undersöka möjligheter till interventioner av BISE och därigenom minskade risker för 

ätstörningsproblematik. Även detta var i författarens kännedom outforskat sedan tidigare. I 

undersökningen om sambandet mellan BISE och kroppsmissnöjdhet deltog 138 kvinnor, och 

sambandet undersöktes med Pearsons produktmomentkorrelation och med Spearman’s rho. 

Av dessa undersöktes 81 kvinnor för samband mellan BISE, betingelse och tid tittad på olika 

kroppsstorlekar uppmätt med hjälp av eye tracking. Denna frågeställning analyserades med 

mixed design ANOVA. Samtliga kvinnor var 18-35 år. Resultaten bekräftade en negativ 

korrelation mellan BISE och kroppsmissnöjdhet. Resultaten visade också ett 

uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar för experimentgruppen i samtliga betingelser, 

med undantag för kvinnor med hög BISE vilka kunde frångå detta bias vid instruktioner att 

välja kroppar mest lik den egna. Resultaten indikerar att interventioner för att öka BISE är 

möjliga och kan ge gynnsamma effekter. Dessa involverar möjligheten att frångå 

uppmärksamhetsbias mot smala kroppar och därför öka chanser till återhämtning för de 

drabbade av ätstörningar samt minskade risker för att insjukna från början. 
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Kan du känna att din kropp är attraktiv? 

 Kroppsmissnöjdhet (eng. body dissatisfaction, BD) definieras som missnöjdhet med den 

egna kroppen, exempelvis ens figur och vikt (Altabe, Heinberg, Tantleff-Dunn, & Thompson, 

1999; Shaw & Stice, 2002). Begreppet har visat sig vara relevant för forskningsområdet 

ätstörningsproblematik. Hög BD har visat sig öka risken för hetsätning och bantning och kan 

predicera framtida ätstörningssymptom samt anorexia nervosa- och bulimia nervosa-

diagnosticeringar, ett viktigt studiefynd eftersom BD därför utgör en riskfaktor för 

båda diagnoser (Hudson, 2008; Shaw & Stice, 2002). En negativ inställning till 

och förvrängning av hur den egna kroppen ser ut är en del av symptombilden för ätstörningen 

anorexia nervosa. Vid anorexia nervosa är viktens och kroppsformens betydelse för den egna 

självkänslan överbetonad, och detsamma gäller för personer med bulimia nervosa (American 

Psychiatric Association, 2013). BD kan alltså utgöra ett symptom av anorexia och bulimia 

nervosa, men en person kan fortfarande uppleva missnöjdhet med sin kropp utan att uppfylla 

en ätstörningsdiagnos. 

 I en omfattande undersökning på Island (n = 5 832) angav 50.1 % av kvinnorna i en 

normalpopulation att de var missnöjda med sin kropp (Matthiasdottir, Jonsson, & 

Kristjansson, 2010). BD tycktes vidare förekomma i alla åldersgrupper med en lägstanivå på 

39.9 % hos kvinnor i åldrarna 70-79 år och med högsta prevalens på 51.5 % hos kvinnor i 

åldrarna 18-29 år respektive 56.2 % BD i åldrarna 30-39 år (Lewis & Cachelin, 2001; 

Matthiasdottir et al., 2010). 

 Anorexia nervosa hos unga kvinnor har en sjukdomsprevalens på 0.3 % och en 

dödlighet uppskattad till 7-30 gånger högre än den allmänna befolkningens (Espie & Eisler, 

2015; Hoek & Hoeken, 2003; Rosling, Knorring, Norring, & Sparén, 2011), vilket gör 

anorexia nervosa, tillsammans med missbruksproblematik, till en av de två dödligaste 

psykiska sjukdomarna (Rosling et al., 2011). Bulimia nervosa har en prevalens på 1 % hos 
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unga kvinnor och en genomsnittlig dödlighet uppskattad till 1.93 gånger högre än den 

allmänna befolkningens (Arcelus, Mitchell, Wales, & Nielsen, 2011). 

 Aspen, Darcy och Lock (2013) har föreslagit en modell som förklarar varför 

uppmärksamhetsbias (eng. attentional bias eller AB, båda använda här) bidrar till 

utveckling och vidmakthållande av ätstörningar och deras symptom. Uppmärksamhetsbias är 

tendensen att överfokusera på information i omgivningen som är centralt för en 

viss sjukdom. För ätstörningar föreslår Aspen et al. (2013) att en blir mer påverkad av externa 

faktorer, såsom jämförelser mellan en själv och andra, ju mer mottaglig en är för ångest. De 

externa faktorerna leder då till obehagskänslor som i sin tur leder till de kompensatoriska 

beteenden som är typiska för ätstörningar (såsom svält, rensning) och som syftar undvika 

obehagskänslorna och deras relaterade eller fruktade konsekvenser (såsom gå upp i vikt, se 

tjock ut). På så sätt förklarar modellen både utvecklingen och vidmakthållandet av 

ätstörningar. 

 Att just jämföra sig själv med andra är en central komponent i Festingers social 

comparison theory (1954). Teorin föreslår att vi tenderar att jämföra oss med personer som 

liknar oss själva för att utvärdera och avgöra vårt eget värde och våra framgångar i olika 

sammanhang. Vid en så kallad nedåtriktad jämförelse (eng. downward comparison) jämför en 

sig med någon som anses underlägsen eller har det sämre än en själv inom ett visst område, en 

process som tenderar att verka skyddande för den egna självkänslan. Vid en uppåtriktad 

jämförelse (eng. upward comparison) är jämförelsen istället riktad mot någon som anses 

överlägsen eller har det bättre inom ett för individen värderat område, och det kan resultera i 

negativ självbild och känslor av osäkerhet (Festinger, 1954; Morse & Gergen, 1970). Enligt 

Festinger (1954) kommer jämförelser, särskilt de uppåtriktade, att upphöra i längden om de 

inte gynnar individen. Studier har emellertid visat att kvinnor ofta fortsätter att utöva och inte 

upphör med utseendebaserade uppåtriktade jämförelser, ett beteende som därför tenderar att 
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leda till en allt mer ökande negativ självbild (Cho & Lee, 2013; Myers & Crowther, 2009; 

Engeln-Maddox, 2005; Leahey, Crowther, & Mickelson, 2007; Lin & Kulik, 2002; Strahan, 

Wilson, Cressman & Buote, 2006). Dessa jämförelser har också visat sig resultera i ökad BD 

(Cho & Lee, 2013; Leahey, Crowther, & Mickelson, 2007; Lin & Kulik, 2002; Myers & 

Crowther, 2007; Stronge, Greaves, Milojev, West-Newman, Barlow, & Sibley, 2015; 

Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). 

 Att förstå varför BD är så vanligt bland just unga kvinnor och hos kvinnor generellt 

hjälps genom att titta på hur de påverkas av media. Groesz, Levine och Murnen (2002) menar 

att massmedia, såsom TV och tidningar, etablerar ett smalt ideal som bidrar till att många 

kvinnor mår dåligt över sin vikt och sin kroppsform. Metaanalyser har funnit att när kvinnor 

exponeras för bilder av andra kvinnor i media korrelerar det med ökad BD hos dem (Engeln-

Maddox, 2005; Groesz et al., 2002; Leahey & Crowther, 2008; Miller & Halberstadt, 2005; 

Ridolfi, Myers, Crowther & Ciesla, 2011; Slevec & Tiggemann, 2011; Tiggemann & Polivy, 

2010; Van Den Berg et al., 2007; Want, 2009). För kvinnor ökar BD främst när smala 

modeller – till skillnad från normalviktiga eller överviktiga – skildras i media (Groesz et al., 

2002; Grabe, Hyde, & Ward, 2008) och det är ett samband som gäller oavsett ålder, 

individuella skillnader och typ av media (Grabe et al., 2008). Studier har funnit att medias 

representationer av kvinnor och uppmuntran till kvinnor att nyttja beteenden som går i linje 

med ätstörningar, såsom okontrollerad bantning, har ett nära samband med varför många 

kvinnor mår dåligt över sin vikt och kroppsform (Grabe et al., 2008). Att må dåligt över den 

egna kroppen och samtidigt bli uppmuntrad till ätstörningsbeteenden för att kunna uppnå det 

smala idealet som porträtteras i media är ytterligare ett sätt att förstå hur BD och sjukdomar 

som anorexia och bulimia nervosa kan hänga ihop. 

 Sambandet mellan media och kvinnors BD gäller även vid användning av sociala 

medier (Stronge et al., 2015). För dessa medier är effekten dessutom större ju yngre 
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användaren är. Kvinnors missnöje med sina kroppar har emellertid inte visat sig förändras när 

de sociala medierna förändras, eftersom det är användarna som i slutändan avgör vad dessa 

medier innehåller (Stronge et al., 2015). Qiu, Lin, Leung och Tov (2012) beskriver hur 

selektion av både bild och text i sociala medier ofta görs på ett sådant sätt att användaren 

skildrar en så positiv självrepresentation som möjligt. Strano (2008) har byggt vidare på dessa 

fynd och kunnat visa att denna självrepresentation gärna har en betoning på attraktivitet, 

vilket resulterar i att innehållet på sociala medier tenderar att utgöras av användarnas mest 

attraktiva och positiva skildringar av sig själva. Att titta på sådana bilder har visat sig bidra till 

ökad BD hos kvinnor både kortsiktigt (Engeln-Maddox, 2005; Krones, Stice, Batres, & 

Orjada, 2005; Miller & Halberstadt, 2005; Ridolfi et al., 2011; Slevec & Tiggemann, 2011; 

Stronge et al., 2015; Tiggemann & Polivy, 2010) och långsiktigt (Smith, Hames, & Joiner, 

2013). Det tros också vara mer skadligt än traditionella medier p.g.a. att ett ideal kan ses som 

mer uppnåeligt om det uppvisas av jämlika, såsom vänner och bekanta, än av exempelvis 

professionella modeller i reklam (Krones et al., 2005; Strahan et al., 2006). På detta sätt 

möjliggörs uppåtriktade jämförelser med jämlika genom de sociala medierna (Perloff, 2014). 

 Modellen för uppmärksamhetsbias har testats i kombination med studier på BD, och då 

har eye tracking-teknik spelat en bidragande roll till forskningen (se exempelvis Cho & Lee, 

2013, eller Manholm, 2016). Vid användning av eye tracking följer en sensor 

studiedeltagarens ögonrörelser över en eller flera skärmar. Tekniken kan bland annat mäta hur 

lång tid och hur ofta som personer tittar på olika stimuli och tillåter forskaren att få kvantitativ 

data på visuella processer utan fysiska ingrepp (Federici & Mele, 2012). Tidigare studier som 

har använt tekniken har exempelvis funnit att kvinnor med hög BD ägnar mer tid åt att titta 

på smala kroppar än på andra kroppsformer (Chen, Deng, Gao, Liang, Liu, & Yang, 2014; 

Cho & Lee, 2013; Manholm, 2016), och att titta längre på smala kroppar har också ett 

signifikant samband med anorexia nervosa-diagnos (Chen, Eizenman, Eizenman, Fok, Grupp, 
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Lam et al., 2014) och bulimia nervosa-diagnos (Blechert, Caffier, Nickert, & Tuschen-Caffier, 

2009). Det har alltså gått att se att kvinnor med hög BD och kvinnor med anorexia och 

bulimia nervosa-diagnos uppvisar uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar. 

 Sammantaget har det då visat sig att det för kvinnor med hög BD uppstår ett selektivt 

uppmärksamhetsbias gentemot andra, och särskilt smala, kroppar. Ett sådant 

uppmärksamhetsbias möjliggör fler tillfällen för uppåtriktade jämförelser och därför också 

ytterligare ökad BD, och det tros därför vara katalysatorn till denna negativa spiral (Aspen et 

al., 2013; Leahey et al., 2007; Lin & Kulik, 2002). Detta uppmärksamhetsbias gentemot andra 

gäller både för kvinnor med (Aspen et al., 2013) och utan ätstörningsdiagnos (Cho & Lee, 

2013; Leahey at al., 2007; Lin & Kulik, 2002). Social comparison theory (Festinger, 1954) 

och forskning om medias påverkan kan då hjälpa oss att förstå hur BD, uppmärksamhetsbias 

och ätstörningssjukdomar hänger ihop, och skapar en djupare förståelse för deras uppkomst 

och vidmakthållande. 

 Jansson (2016) och Manholm (2016) undersökte kvinnors AB med hjälp av eye tracking 

genom att upprepade gånger exponera för matriser av fyra bilder med en smal, en 

tjock och två i storleksordning mellanliggande kvinnokroppar och jämförde det med 

kvinnornas skattade BD. Studien hade tre betingelser: en kontrollbetingelse med instruktioner 

att titta fritt på bilderna, en som instruerade till att välja den kropp som var mest tilltalande 

och en med instruktioner att välja den kropp som var mest lik den egna. Resultaten visade att 

kvinnor spenderade längst tid med att titta på de smala kropparna och allt mindre tid på 

resterande kroppsstorlekar ju större de blev. Kvinnor med hög BD hade vidare ett ännu större 

uppmärksamhetsbias gentemot de smala kvinnokropparna än de med låg eller ingen BD, 

vilket blev mer extremt i betingelsen där de mest attraktiva kropparna skulle väljas än vid fritt 

tittande. Kvinnor med hög BD var också mindre framgångsrika i att frigöra sig från sitt 

uppmärksamhetsbias gentemot de smala kropparna när kroppar mest lik den egna skulle 
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väljas (Manholm, 2016), vilket går i linje med forskningen kring uppåtriktade jämförelser och 

BD (Aspen et al., 2013; Cho & Lee, 2013; Leahey, Crowther, & Mickelson, 2007; Lin & 

Kulik, 2002; Myers & Crowther, 2007; Stronge, Greaves, Milojev, West-Newman, Barlow, & 

Sibley, 2015; Tantleff-Dunn & Gokee, 2002). 

 Bandura (1977) myntade begreppet self-efficacy, vilket definieras som individens 

upplevda förmåga att kunna utföra ett specifikt beteende. Self-efficacy har visat sig vara en 

prediktor för effekten av beteendeförändringar och behandlingsutfall inom många olika 

problemområden (Pinto, Heinberg, Coughlin, Fava, & Guarda, 2008), exempelvis 

vikthantering (Clark, Abrams, Niaura, Eaton, & Rossi, 1991; O’Hea, Boudreaux, Jeffries, 

Carmack Taylor, Scarinci, & Brantley, 2004). Mer specifikt predicerar högre baslinjenivåer 

av self-efficacy bättre behandlingsutfall (Pinto et al., 2008). Det finns emellertid få studier 

som har undersökt hur self-efficacy påverkar utfall vid anorexia och bulimia nervosa-

behandling. De som finns på området pekar, liksom studier på andra områden, mot att högre 

nivåer av self-efficacy innan behandling påskyndar återhämtningsprocessen för de som 

drabbats (Pinto et al., 2008; Rieger et al., 2002; Schneider et al., 1987). Self-efficacy har även 

visat sig öka signifikant efter behandlingsavslut vilket kan tyda på att exempelvis behandling 

av ätstörning i sig ökar individens self-efficacy för de beteenden som den förändrar (Couture, 

Lecours, Beaulieu-Pelletier, Philippe, & Strychar, 2010; Rieger, Touyz, & Beumont, 2002; 

Schneider, O’Leary, & Agras, 1987). På detta sätt kan högre self-efficacy ses som ett stöd för 

tillfrisknande vid ätstörningar och något som dessutom kan påverkas av behandling. 

 Pinto, Guarda, Heinberg och DiClemente (2006) utvecklade självskattningsformuläret 

Eating Disorder Recovery Self-efficacy Questionnaire (EDRSQ) när dessa tidigare studier 

(Rieger et al., 2002; Schneider et al., 1987) funnit att högre self-efficacy innan behandling 

för kvinnor med anorexia nervosa-diagnos korrelerade med minskade symptom efter 

behandlingen. Pinto et al. (2006) ämnade därför att instrumentet skulle predicera grad av 
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återhämtning från ätstörningsproblematik utifrån personens self-efficacy. Instrumentet är 

unikt eftersom varje item i instrumentets två delskalor undersöker de specifika beteenden som 

är centrala och behöver förändras vid anorexia och bulimia nervosa-behandling och bedömer 

individens self-efficacy för att kunna utföra dem (Couture et al., 2010; Pinto et al., 2006; 

Pinto et al., 2008). Den ena delskalan, Normative Eating Self-Efficacy, bedömer self-efficacy 

för ätrelaterade aktiviteter. Den andra delskalan, Body Image Self-Efficacy (BISE), bedömer 

förmågan att kunna upprätthålla en realistisk kroppsbild där strävan efter att vara smal inte 

dominerar och där självkänslan inte påverkas överdrivet av kroppsform och vikt (Pinto et al., 

2006). Begreppet BISE har visat sig delvis överlappa med men inte vara detsamma som 

kroppsnöjdhet. En stark negativ korrelation har påvisats mellan BD och BISE (-.76), och hög 

BISE har också samband med mindre önskan om och färre beteenden riktade mot att gå ner i 

vikt och bli smalare (Couture et al., 2010; Pinto et al., 2006; Pinto et al., 2008). I linje med det 

senare fann Czarlinski, Aase och Jason (2012) att ätstörningsdiagnostisering, oavsett 

typ, korrelerade med lågt skattad BISE. I andra studier har BISE kunnat predicera längden på 

behandling för kvinnor med anorexia nervosa, subklinisk anorexia nervosa och bulimia 

nervosa där högre BISE vid inskrivning innebar kortare behandling (Pinto et al., 2008). 

Utifrån ovanstående fynd föreslog Couture et al. (2010) att interventioner skulle kunna 

utformas för att öka denna self-efficacy, minska BD och därmed effektivisera behandlingar 

för ätstörningar och även kunna bidra till minskade risker för att drabbas från början. 

 Utifrån litteraturen är alltså BD vanligt hos unga kvinnor och samma population med 

denna kroppsuppfattning har större risk för att drabbas av ätstörningsdiagnos eller -symptom. 

Liksom för hög BD utgör låg BISE en riskfaktor för att utveckla denna problematik, medan 

motsatta förhållanden verkar skyddande (Couture et al., 2010; Hudson, 2008; Pinto et al., 

2006; Pinto et al., 2008; Shaw & Stice, 2002). Tidigare berördes att kvinnor i allmänhet 

spenderar mer tid med att titta på smala kroppar än på andra storlekar (Manholm, 2016). Det 
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berördes också att kvinnor med hög BD verkar ha ett uppmärksamhetsbias som gör att de 

spenderar ännu mer tid tittandes på de smala än på de tjocka kropparna än kvinnor med låg 

eller ingen BD (Chen, Deng, Gao, Liang, Liu, & Yang, 2014; Cho & Lee, 2013; Manholm, 

2016). Dessa uppmärksamhetsbias tros hänga ihop med negativa konsekvenser komna av 

uppåtriktade jämförelser, vilka förhöjer kvinnors BD och leder till fler sådana jämförelser 

(Aspen et al., 2013; Festinger, 1954; Leahey et al., 2007; Lin & Kulik, 2002). Media tycks 

också ha en roll av att påverka kvinnor genom uppmuntran till uppåtriktade jämförelser med 

smala kvinnokroppar och beteenden som går i linje med ätstörningar, såsom okontrollerad 

bantning (Groesz et al., 2002; Grabe et al., 2008). Eftersom det har uppvisats ett starkt 

negativt samband mellan BD och BISE (Couture et al., 2010; Pinto et al., 2006; Pinto et al., 

2008) är det inte orimligt om det också skulle finnas ett samband mellan låg BISE och längre 

tid spenderad med att titta på smala kroppar. Det skulle i så fall kunna vara ett tecken på att 

även BISE påverkas av media genom ett uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar. Som 

Couture et al. (2010) föreslog är det möjligt att sådan eventuell påverkan i så fall skulle kunna 

interveneras för att öka individers self-efficacy och minska de risker som kan komma med låg 

BISE, såsom ökad risk för att drabbas av ätstörningar och svårare återhämtning vid 

ätstörningsbehandlingar. Det är därför studiens syfte att öka förståelsen för hur BISE yttrar sig 

hos unga kvinnor. Det argumenteras här för att sådan förståelse skulle kunna lägga grunden 

till att intervenera, förebygga och motverka de negativa – och dödliga – konsekvenser som 

kan komma av synen på den egna kroppen och av ätstörningsdiagnoserna. Sambandet mellan 

BD och BISE har som sagt undersökts tidigare, men ingen tidigare forskning i författarens 

vetskap har undersökt detta förhållande hos kvinnor i en svensk population. Utifrån tidigare 

studier (Couture et al., 2010; Pinto et al., 2006; Pinto et al., 2008) hypotiseras det här för 

studiens första frågeställning att ett liknande negativt samband kommer att finnas även i ett 

svenskt urval. Det är också möjligt att kvinnor med låg BISE, såsom de med hög BD, 
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uttrycker olika uppmärksamhetsbias beroende på vilka instruktioner de får. För studiens andra 

frågeställning syftade upplägget som Jansson (2016) och Manholm (2016) använde sig av vid 

sina fynd kring BD i kombination med eye tracking att efterliknas. Detta innefattade alltså tre 

betingelser som instruerade deltagarna till 1) fritt tittande, 2) att välja de kroppar som var mest 

tilltalande och 3) att välja de kroppar som var mest lik den egna. Skillnader i kvinnors visuella 

sökbeteende och därav uppmärksamhetsbias när de tittar på bilder av kvinnokroppar i olika 

storlekar har undersökts i ett svenskt urval tidigare (Manholm, 2016), men inte i förhållande 

till skattad BISE. Detta är därför studiens andra frågeställning. För denna lyder den första 

hypotesen att det kommer att uppträda ett uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar för 

urvalet som helhet vid fritt tittande, såsom i tidigare studier (Manholm, 2016). Den andra 

hypotesen är oriktad eftersom denna studie är unik med att titta på uppmärksamhetsbias i 

grupperna hög och låg BISE och lyder att det kommer att finnas skillnader i 

uppmärksamhetsbias gentemot olika kroppsstorlekar mellan dessa grupper. Utifrån sambandet 

mellan BISE och BD skulle emellertid en skillnad i samma riktning kunna förväntas, alltså att 

de med låg BISE uppvisar större uppmärksamhetsbias för smala kroppar. Slutligen undersöks 

BISE i förhållande till betingelserna där de mest tilltalande kropparna respektive de mest lik 

den egna ska väljas. Med samma resonemang som ovan är hypoteserna oriktade och lyder att 

det kommer att finnas skillnader mellan grupperna hög och låg BISE. 

Frågeställningar 

 Frågeställning 1 (F1). Finns det ett samband mellan upplevelse av BD och BISE i ett 

svenskt urval av kvinnor och i så fall i vilken riktning? 

 Hypotes F1. Utifrån tidigare litteratur lyder hypotesen att det i detta såsom andra urval 

kommer att finnas ett negativt samband mellan BD och BISE. 

 Frågeställning 2 (F2). Finns ett AB gentemot olika kroppsstorlekar vid fritt tittande? 

Om ja, skiljer sig detta AB mellan kvinnor med hög respektive låg BISE? 
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 Hypoteser F2. Utifrån tidigare studier förväntas här som första hypotes ett AB gentemot 

smala kroppar för hela urvalet. Den andra hypotesen lyder att detta AB kommer att skilja sig 

åt mellan grupperna hög och låg BISE. 

 Frågeställning 3 (F3). Finns det en skillnad i AB mellan kvinnor med hög respektive 

låg BISE gentemot olika kroppsstorlekar om kroppar som tilltalar en mest respektive om 

kroppar som är mest lik den egna ska väljas? Om ja, på vilket sätt? 

 Hypoteser F3. Hypoteserna lyder att AB kommer att skilja sig åt mellan grupperna hög 

och låg BISE när kroppar som är mest tilltalande, och när kroppar mest lik den egna ska 

väljas. 

 

Metod 

Deltagare 

 Urvalet bestod av kvinnor i en medelstor stad i norra Sverige. Till urvalet eftersöktes 

kvinnor i åldrarna 18-30 år, detta eftersom kvinnor utgör majoritet både i 

ätstörningspopulationen (Hoek & Hoeken, 2003) och av de med BD (Matthiasdottir, Jonsson, 

& Krisjansson, 2010), samt eftersom ätstörningsproblematik är vanligare hos yngre än hos 

äldre kvinnor (Hoek & Hoeken, 2003). Instrumentet som uppmätte BD var vidare normerat i 

detta åldersspann (Ghaderi, Lagerström, & Welch, 2012). Åldersgränsen ökades senare under 

rekryteringen till 35 år i syfte att få fler deltagare. Utifrån dessa inklusionskriterier 

exkluderades därför män ur studien samt personer som var yngre eller äldre än 18 respektive 

35 år. Genom frivilliganmälan ombads deltagarna besvara en onlineenkät. I enkäten fick 

deltagarna uppge kön och ålder samt vikt och längd för att BMI-data skulle kunna framställas, 

och de screenades för pågående ångest och depression samt för ätstörningssymptom. Samtliga 

uppgifter, med undantag för kön och ålder, användes för att kunna upptäcka eventuell 

ätstörnings-, ångest- eller depressionsproblematik, vilka skulle kunna påverka 
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experimenttillfällets resultat. Onlineenkäten besvarades av 143 personer vilka därigenom 

anmälde intresse till studien, varav 5 av dessa exkluderades p.g.a. ofullständiga 

kontaktuppgifter. Av de 138 kvinnor som återstod rekryterades 84 av dessa till 

experimenttillfället, där bortfallet antingen inte var möjliga att upprätta kontakt med eller 

tackade nej till deltagande. 3 deltagare i experimentgruppen exkluderades inför de statistiska 

analyserna p.g.a. ofullständig data, med totalt 81 deltagare återstående. Demografisk data 

presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 

Demografisk information: Medelvärden och standardavvikelser. 

 Enkätgrupp  Experimentgrupp  Låg BISEa  Hög BISEa 

n 138  81  41  40 

Variabel M SD  M SD  M SD  M SD 

Ålder 25.88 4.17  25.06  3.44  25.07 3.65  25.05 3.05 

BMI 23.41 3.88  23.16  3.38  24.41 3.89  21.88 2.15 

HADS Åb 7.88 4.03  7.53 3.57  8.83 3.61  6.20 3.02 

HADS Dc 4.02 3.17  3.58  3.03  4.49 3.24  2.65 2.52 

SCOFF 0.65 0.94  0.58  0.84  0.88 0.98  0.28 0.51 

BSQ-8C 20.75 8.43  20.78  8.14  25.88 6.81  15.55 5.75 

BISE 31.28 8.33  31.59 8.24  24.09 5.77  38.45 3.16 

Notera. aUppdelade utifrån experimentgruppen, bångestskalan i Hospital Anxiety and 

Depression Scale samt cdepressionsskalan i Hospital Anxiety and Depression Scale. 
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F1 undersökte eventuella samband mellan skattad BISE och BD i enkätgruppen. F2 och F3 

undersökte experimentgruppen i samtliga och enskilda betingelser, vilken delades upp i 

grupper om låg respektive hög BISE. 

Material 

 Body Shape Questionnaire (BSQ). Genom självskattningsskalan BSQ uppmättes här 

grad av BD, missnöjdhet med den egna kroppen (Cooper et al., 1987; Thompson et al., 1999; 

Shaw & Stice, 2002). BSQ innehåller påståenden som går i linje med anorexia och bulimia 

nervosa-symptom såsom upplevelse av att vara tjock, och varje sådant påstående skattas på en 

6-gradig Likertskala där 1 motsvarar ”Aldrig” och 6 motsvarar ”Alltid” (Cooper, Cooper, 

Fairburn, & Taylor, 1987). Skalan finns med svensk översättning av Ghaderi et al. (2012) och 

i förkortad version med 8 frågor, med namnet BSQ-8C (se Bilaga 1). Den svenska versionen 

är normerad för en normalpopulation av kvinnor i åldrarna 18-30 år (M = 20, SD = 10) och 

har god uppvisad intern konsistens med ett Cronbachs α på .93. För BSQ-8C, använd här, var 

min- och maxpoäng 8 respektive 48 (Ghaderi et al., 2012). 

 Eating Disorder Recovery Self-efficacy Questionnaire (EDRSQ): Delskalan Body Image 

Self-Efficacy (BISE). EDRSQ utformades av Pinto et al. (2006) för kvinnor ≥ 15 år med 

diagnosen anorexia nervosa och dess två undertyper samt för bulimia nervosa. EDRSQ och 

delskalan BISE utvecklades för kliniska populationer och har också ansetts lämpligt för icke-

klinisk användning (Pinto et al., 2006; Kinsaul et al., 2014). Hela instrumentet består av 23 

påståenden som mäter förmågan hos en person att genomföra olika typer av aktiviteter som 

inte är relaterade till ätstörningsbeteenden eller -attityder och består av två delskalor, varav 

delskalan BISE var aktuell i denna studie (se Bilaga 2). Genom 9 påståenden mäter BISE om 

en individ har förmågan att kunna upprätthålla en realistisk kroppsbild där strävan efter att 

vara smal inte dominerar, och där kroppsform och vikt inte har överdrivet inflytande på den 

egna självkänslan. Varje påstående skattas på en 5-gradig skala från 1 (Stämmer inte alls) till 
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5 (Stämmer mycket väl), där min- och maxpoäng är 9 respektive 45. Högre poäng indikerar 

större kroppsbildsrelaterat självförtroende (Couture et al., 2010; Pinto et al., 2006). Pinto et al. 

(2006) fann att BISE korrelerade negativt (-.76) med den delskala i instrumentet Eating 

Disorder Inventory-2 (EDI-2) som mäter BD. EDRSQ har vidare visat sig vara ett reliabelt 

instrument med god predicerbar validitet, god konstruktvaliditet i klinisk som icke-klinisk 

population och det uppvisar god intern konsistens med Cronbachs α på .95 för den engelska 

delskalan BISE (Couture et al., 2010; Pinto et al., 2006; Pinto et al., 2008). 

 The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Självskattningsformuläret HADS 

syftar till att mäta symptom eller förändringar av symptom för ångest och depression (se 

Bilaga 3). Det utgörs av sju påståenden för ångest respektive depression med 14 påståenden 

totalt, vilka skattas på en 4-gradig Likertskala. Påståendena värderas till 0-3 poäng för en min- 

och maxpoäng på 0 respektive 21 per skala (Sigmond & Snaith, 1983). HADS användes här 

för att screena urvalet för ångestsymtom. Extrema värden på skalan skulle eventuellt användas 

som uteslutningskriterie p.g.a. den möjliga påverkan de kunde ha på sökbeteende, de 

statistiska analyserna och därför också på studiens resultat. I sin litteraturöversikt fann 

Bjelland, Dahl, Tangen Haug och Neckelmann (2002) att HADS uppvisade god intern 

konsistens (Cronbachs α var .83 och .82 för ångest- respektive depressionsskalan) och 

Kjærgaard, Arfwedson Wang, Waterloo och Jorde (2014) fann ett Cronbachs α = .88 för hela 

skalan. HADS har även testats i en svensk population där Cronbachs α uppnådde värden på 

.84 för ångestskalan, .82 för depressionsskalan och .90 för hela skalan (Lisspers, Nygren & 

Söderman, 1997). Sensitivitet och specificitet har båda uppnått värden på .80 (Kjærgaard et 

al., 2014). HADS rekommenderas som screeninginstrument (Bjelland et al., 2002; Kjærgaard 

et al., 2014) i både klinisk och icke-klinisk population (Bjelland et al., 2002). 

 Sick, Control, One Stone, Fat, Food (SCOFF). SCOFF är ett självskattningsformulär 

skapat i syfte att ge icke-kliniker ett screeninginstrument för ätstörningar (Morgan, Reid, & 



ÄR DIN KROPP ATTRAKTIV?  16 
 

Lacey, 1999). De fem frågor som utgör instrumentet berör centrala symptom i anorexia och 

bulimia nervosa-diagnoser, såsom rensning och upplevelse av den egna kroppen i jämförelse 

med andras åsikter (se Bilaga 4). SCOFF har en cut-off vid ≥ 2 jakande svar som indikerar 

risk för ätstörningsproblematik. SCOFF, liksom HADS, användes här för att screena urvalet 

för eventuell ätstörningsproblematik som skulle kunna påverka studiens resultat. Skaparna av 

instrumentet fann värden på 1.00 för sensitivitet och 0.87 för specificitet (Morgan, Reid, & 

Lacey, 1999). Ytterligare forskning ger stöd för testets goda specificitet (Adametz, Berger, 

Braehler, Richter & Strauss, in press; Botella, Sepúlveda, Huang & Gambara, 2013; Solmi, 

Hatch, Hotorpf, Treasure & Micali, 2015). Daukantaité, Hansson och Johnsson (2015) testade 

SCOFF på ungdomar i en svensk population, där det ansågs vara ett bra mått på prevalens av 

ätstörningsbeteenden. Botella et al. (2013) ansåg vidare i sin metaanalys att SCOFF var ett 

värdefullt och användbart screeningsinstrument. 

 Body Mass Index (BMI). BMI är ett mått som baseras på personers längd och vikt som 

ger indikationer för individers näringsstatus. BMI kan ge riktlinjer gällande huruvida en 

person medicinskt bör klassas som underviktig, normalviktig, överviktig eller som har fetma 

med gränsvärden vid < 18.5, 18.5-24.9, 25-29.9 och > 30 för respektive viktkategori (World 

Health Organization [WHO], u.å.). Beräkning av de olika gruppernas kroppsmasseindex i 

denna studie syftade ge en överblick över deltagarnas BMI vid diskussion av studiens resultat. 

 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). IPAQ är ett 

självskattningsformulär som syftar mäta fysisk aktivitet (Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, 

Booth, Ainsworth et al., 2003). Formuläret inkluderades i förmätningen och var huvudmått 

för en annan studie som utfördes med samma datamaterial, och eftersom den aktuella studien 

inte syftade undersöka fysisk aktivitet användes instrumentet inte vidare här. 

 Apparatur. För att undersöka deltagarnas visuella sökbeteende användes eye tracking-

apparaturen E-Prime 2.0 Software (Psychology Software Tools, Pittsburgh, Pa) i ett 
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laboratorie på Mittuniversitetets avdelning för psykologi. Ögonrörelsedata samlades in via 

infrarött ljus i ögonen med SMI: RED250, SensoMotoric Instruments GmbH (2009) som var 

sammankopplad med en Dell Latitude E6530 via iViewX, SensoMotoric Instruments GmbH 

(2015). Eye tracking-apparaturen registrerade tid tittad på stimulusmaterialet i millisekunder 

(ms). Apparaturen samlade data genom en 60 Hz Dellskärm av storleken 20 tum och 

upplösning 1024 x 768 pixlar i hastigheten 250 Hz, med fyra visuella stimuli presenterade 

samtidigt på en grå bakgrund vilka bildande hörnpunkter i en fyrcellsmatris. Visuella stimuli 

var vardera 80 mm i höjd och 60 mm i bredd och hade ett avstånd i höjd och sidled till 

varandra på 45 mm respektive 82 mm. Bilderna hade vidare vertikala och horisontella avstånd 

på 49 mm respektive 142 mm till skärmkanterna. Varje visuellt stimuli utgjorde ett area of 

interest (AOI) för en viss kroppsstorlek, med totalt fyra AOI på skärmen varje gång visuella 

stimuli presenterades. Datorn var av en Dell Precision T3500 Zon 3.2 GHz CPU. För att hålla 

deltagarnas avstånd på cirka 56 cm till eye tracking-hårdvaran konstant och minimera 

huvudrörelser under experimentet utfördes uppgifterna med hakstöd. Eftersom tekniken 

varken kräver ingrepp eller har funnits vara skadlig för ögonen anses eye tracking vara en 

riskfri metod (Federici & Mele, 2012). 

 Visuella stimuli. I denna studie användes Version 1.0 av onlinemjukvaran Model My 

Diet (2016) för att skapa experimentens stimulusmaterial. Användning av mjukvaran i 

studierna godkändes via skriftlig kommunikation med skaparna av programmet (januari, 

2017). Genom programmet skapades bilder av kvinnokroppar där huvud och fötter beskars ur 

bild och där kroppsvikt, kroppstyp, hudfärg och byststorlek varierades. Vidare kunde kläder 

manipuleras och även bildens bakgrund. Grundinställningarna för studiens samtliga 96 bilder 

var som följande: Bakgrunden var vit för att minska störande bakgrundsstimuli i bilderna, 

kvinnorna bar klädseln Floral Bikini eftersom den synliggjorde mest hud och samtliga av de 

sex hudfärgerna och tre kroppstyperna (Pear, Apple och Hourglass) valdes och varierades 
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jämlikt (se Figur 1). Längden på 

modellen valdes godtyckligt då 

denna inställning inte påverkade 

kropparnas utseende och samtliga 

bilder visade kvinnokropparna 

framifrån. Stimulusmaterialet 

skulle visas i matriser om 4 bilder 

med ökande kroppsstorlek som 

enda variabel inom varje matris, för 

totalt 96 bilder i 24 matriser. 

Genom viktmanipulation i 

programmet skapades därför 

synliga ökningar i kroppsstorlek i 

fyra intervall. 18 av de 24 matriserna hade inställningen Small-Medium för bysten, medan sex 

matriser hade Medium-Large för kompletterande variation. Inom en matris presenterades 

alltså fyra kroppsbilder med samma kroppstyp, byststorlek och hudfärg, men med varierande 

kroppsstorlek. Kroppsstorlekarna motsvarade därför alltid en smal, mellansmal, mellantjock 

och tjock kropp (se Bilaga 5 för exempel). Vilken kroppsstorlek som hamnade var på 

skärmens fyra definierade AOI slumpades för varje trial.  

Procedur  

 Pilottestning. Författarna till de studier som byggde på det aktuella experimentet testade 

stimulusmaterialet inför experimenttillfället med deltagarna. I detta stadie var 

stimulusmaterialet inte beskuret, d.v.s. huvud och fötter på kvinnokropparna var kvar i bild. 

En överblick av eye tracking-data från pilottestningen visade att ögonen tenderade att söka 

efter bildernas ansikten och mindre tid och fixering lades vid själva kropparna. Bilderna låg 

96 bilder

Medium-large byst

Pear

4 bilder/hudfärg 
nummer 1 och 4

Apple

4 bilder/hudfärg 
nummer 2 och 5

Hourglass

4 bilder/hudfärg 
nummer 3 och 6

Small-medium byst

Pear

4 bilder/hudfärg

Apple

4 bilder/hudfärg

Hourglass

4 bilder/hudfärg

Figur 1. Visuell representation av hur stimulusmaterialet skapades. 
Nummer på hudfärg motsvarar hudfärg från vänster (1) till höger (6) 
i programvaran Model My Diet (2016). 
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vidare så nära varandra i vertikalt led på skärmen att det kunde vara svårt att avgöra när 

blicken var fäst vid en nedre bilds ansikte respektive en övre bilds fötter. Utifrån dessa fynd 

beskars huvud och fötter från samtliga bilder i syfte att minska överlappning och närhet 

vertikalt samt för att data från experimenttillfället skulle visa just vilka kroppar som 

deltagarna eventuellt tittade mer eller mindre på och därigenom kunde ha 

uppmärksamhetsbias gentemot. Efter testning av det nybeskurna materialet bekräftade eye 

tracking-data att bilderna inte längre överlappade och att själva kropparna hamnade i fokus.  

 Översättning av instrument. Eftersom instrumentet BISE inte fanns i svensk version 

översatte författaren till den aktuella studien instruktionerna och de 9 items som instrumentet 

innehöll från engelska till svenska. Två för studien utomstående personer som inte tidigare 

hade kommit i kontakt med BISE och som inte hade kontakt med varandra korrekturläste den 

svenska översättningen med den engelska versionen tillgänglig för dem, varav översättningen 

anpassades efter deras kritik. Båda personer hade engelska som andraspråk. En tredje 

utomstående person med engelska som andraspråk, utan tidigare kunskap om instrumentet 

eller kontakt med de andra översättarna, fick sedan i uppdrag att översätta den svenska 

versionen tillbaka till engelska utan tillgång till originalversionen av BISE. Den engelska 

översättningen av den svenska versionen blev identisk med originalet. Slutligen lästes den 

svenska versionen igenom av författarens handledare och studiekollegor för att kontrollera att 

språket var förståeligt och anpassat för att kunna användas i studien. 

 Rekrytering och kontakt. Deltagare rekryterades via affischer uppsatta på 

Mittuniversitetets campusområde i Östersunds och på lokala anslagstavlor i staden genom 

vilka frivilliganmälan kunde ske, och studerande i Östersund bjöds även in till deltagande via 

e-post genom Mittuniversitetets e-postlistor. Anmälan skedde via länk till en onlineenkät 

återfunnen i e-postutskicket till studenterna eller som skickades vid intresseanmälan från den 

e-postadress som angavs på affischerna (se Bilaga 6 respektive 7). Eftersom enkäten fanns 
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tillgänglig online kunde den utföras på en plats och tid som deltagarna valde själva. De 

personer som anmält intresse till studien och uppfyllde inklusionskriterierna för kön och ålder 

kontaktades via telefon eller e-post för inbokning av experimenttillfället. 

 Experimenttillfället. Endast en deltagare testades åt gången. Deltagaren välkomnades av 

en av fyra försöksledare vid laboratoriet där informationen kring studiens syfte upprepades 

muntligt. Deltagaren fick sedan läsa samma information samt ge skriftligt samtycke för 

medverkan (se Bilaga 8 respektive 9) och påmindes om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan utan att ange orsak. Försöksledaren förklarade proceduren för experimenttillfället 

och gav deltagaren möjlighet att få frågor besvarade. I laboratoriet blev deltagaren uppmätt 

och vägd. Försöksledaren ställde tillsammans med försöksdeltagaren in lämplig stolshöjd och 

bordshöjd för hakstödet. Försöksledaren efterfrågade typ av syn, såsom normal eller 

korrigerad, för eventuell anpassning till eye tracking-apparaturen. Deltagarna fick bära over-

ear-hörlurar för att minimera potentiellt störande ljud och en flyttbar skärm skiljde 

försökspersonens datorskärm och också testsvar från försöksledaren. Eye tracking-kameran 

kalibrerades sedan efter respektive deltagares ögon tillräckligt många gånger för att 

programvaran skulle ge medelvärden i höjd- och sidled som avvek med < 1 grad i syfte att 

säkerställa datakvalitén. Därefter startades testet. Inför varje block och efter det sista blocket, 

med fyra mättillfällen totalt, fick deltagarna skatta upplevd BD på skärmen via en digital 

VAS-skala vars klickbara punkter på linjen motsvarade 0-100 procentenheter, vilka var 

osynliga för försöksdeltagarna. Ovanför VAS-skalan presenterades frågan ”Hur nöjd är du 

med din kropp?”. VAS-skalan var central för en annan studie på samma data. Inför varje 

presentation av visuellt stimuli fick deltagarna under en randomiserad tid mellan 1000 och 

2500 ms fixera på ett kryss mitt på skärmen, därefter presenterades en randomiserad matris av 

bilder på stimulusmaterialet under 4000 ms. I Block B och C presenterades därefter siffror på 

de platser där stimulusmaterialet hade presenterats precis innan och deltagaren fick välja ut en 
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bild utifrån de angivna instruktionerna under obegränsad tid. När testet var avklarat frågade 

forskaren om deltagaren hade några reflektioner eller frågor och som avslut tackades 

deltagaren för sin medverkan och fick motta en trisslott. 

Design och dataanalys 

 Design. Experimenttillfället utgjordes av tre betingelser: Betingelse A, betingelse B och 

betingelse C. Betingelse A utgjorde kontrollbetingelse och gav endast instruktionerna att titta 

fritt på bilderna som visades. I betingelse B fick deltagarna instruktionerna att välja den kropp 

bland bilderna som tilltalade dem mest och i betingelse C instruerades deltagarna att välja den 

kropp som var mest lik den egna. I respektive betingelse visades kvinnokroppar från samtliga 

24 bildmatriser i randomiserad ordning. Vid experimenttillfället randomiserades deltagarna 

jämnt till två block, Block 1 (B1) och Block 2 (B2). B1 visade betingelserna i ordningen A, B 

och C. B2 visade betingelserna i ordningen A, C och B. På detta sätt förhindrades bias utifrån 

betingelse B och C: s ordning och samtliga deltagare kunde delta i alla betingelser. Ordningen 

av betingelserna var vidare centralt för en annan studie på samma data. För den aktuella 

studiens frågeställningar undersöktes emellertid betingelserna var för sig. 

 Grupper för analyser. Då F1 syftade undersöka om samband fanns mellan hur samtliga 

deltagare hade skattat BISE respektive BSQ-8C i enkätgruppen gjordes ingen gruppering av 

deltagarna för denna frågeställning. För F2 och F3 delades experimentgruppen upp i hög och 

låg BISE utifrån medianberäkningar i syfte att kunna finna skillnader mellan dessa grupper. 

 Statistiska analyser och metod. Data analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics för 

Windows, version 24.0 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA). Eftersom formuläret BISE 

översattes till svenska för den här studien utfördes en faktoranalys för att undersöka det 

översatta formulärets faktorstruktur och formulärets interna konsistens utvärderades med hjälp 

av Cronbachs α. Eventuella samband mellan BISE och BSQ-8C undersöktes med Pearsons 

produktmomentkorrelation och med Spearman’s rho (F1) eftersom data för dessa skalor 
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uppvisade skevhet. Eventuella samband mellan upplevd BISE och AB gentemot olika 

kroppsstorlekar i Block A, B och C (F2 och F3) utforskades med en mixed design ANOVA, 

där Greenhouse-Geisser rapporterades eftersom Mauchly's sphericity test inte uppfylldes för 

denna data. För samma frågeställningar togs experimentgruppens median för BISE fram i 

syfte att dela upp variabeln i höga respektive låga poäng för denna analys. Svar på HADS och 

SCOFF påverkade inte resultaten. Samtliga test hade .05 som övre gräns för signifikans. 

Etiska frågeställningar 

 Tidigare studier (Jansson, 2016; Manholm, 2016) fann att BD ökade hos kvinnor med 

redan hög BD när de fått instruktioner att välja kroppar som tilltalade dem mest. Det finns 

ingen data på om de förhöjda skattningarna på BD kvarstod över tid eller om de senare 

återgick till nivån i studiens förmätningar. Eftersom den aktuella studien replikerade detta 

experimentupplägg fanns därför en risk att förhöjd BD hos deltagarna skulle kunna bli en 

konsekvens även i denna studie. För att bemöta detta problem blev deltagarna debriefade 

innan experimentet startades. De fick då skriftligt samt muntligt information om vad studien 

skulle innehålla för typer av stimuli samt informerades om att de när som helst kunde avbryta 

sitt deltagande utan att uppge anledning. De blev även tillfrågade direkt efter att experimentet 

var avslutat om de hade ytterligare frågor eller reflektioner kring sitt deltagande i syfte att 

fånga upp eventuella reaktioner från experimentet. 

 

Resultat 

Validering av den svenska översättningen av BISE 

 Intern konsistensreliabilitet och faktoranalys av BISE. Skalan BISE bestod av 9 

påståenden och uppvisade utmärkt intern konsistensreliabilitet med ett Cronbachs α på .91. 

Enligt faktoranalysen kunde vidare 59.68 % av variansen i BISE förklaras med 1 faktor 

medan övriga faktorer uppnådde < 1 Eigenvalue. 
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Frågeställning 1 

 Korrelation BISE och BSQ-8C. För att minska risk för Typ 1-fel genomfördes 

korrelationsanalyserna med både Pearsons produktmomentkorrelation och Spearman’s rho 

eftersom BISE och BSQ-8C uppvisade skevhet i data. Det fanns emellertid inga skillnader 

mellan analyserna. De två skalorna BISE och BSQ-8C uppvisade en stark negativ korrelation 

med varandra, r(136) = -.76, p < .001. 

Gruppuppdelning utifrån BISE för F2 och F3 

 Inför analys för F2 och F3 delades experimentgruppen upp i två grupper, en med hög 

och en med låg BISE (n = 40 respektive n = 41, Mdn = 33). 

Frågeställning 2 

 AB vid fritt tittande. En 2 (hög och låg BISE) x 4 (kroppsstorlek) mixed design 

ANOVA användes för att undersöka huvudeffekt av kroppsstorlek i betingelsen fritt tittande 

samt interaktionseffekten mellan BISE-grupp och kroppsstorlek. Det fanns en signifikant 

huvudeffekt för kroppsstorlek, F(1, 3) = 30.26, p < .001, ηp
2 = .28. Resultaten kunde påvisa ett 

AB gentemot smala kroppsstorlekar (se Figur 2). Analysen mellan kroppsstorlek och BISE-

grupp visade vidare att interaktionseffekten inte var signifikant, p = .52, ηp
2 = .01.  
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Figur 2. Genomsnittlig tid tittad på de fyra kroppsstorlekarna smal, 
mellansmal, mellantjock och tjock kropp i betingelsen fritt tittande. 
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Frågeställning 3 

 AB vid mest tilltalande kroppar. I betingelsen där mest tilltalande kroppar valdes 

utfördes en 2 (hög och låg BISE) x 4 (kroppsstorlek) mixed design ANOVA som undersökte 

huvudeffekt av kroppsstorlek samt interaktionseffekt mellan kroppsstorlek och BISE-grupp. 

Huvudeffekten var signifikant, F(1, 3) = 203.01, p < .001, ηp
2 = .72, där resultatet uppvisade 

samma mönster som i betingelsen fritt tittande med ett AB gentemot smala kroppar. Detta AB 

var mer extremt än i betingelsen fritt tittande (se Figur 3). Analysen av interaktionseffekten 

var inte signifikant, p = .80, ηp
2 = .00. 

 AB vid kroppar mest lik den egna. I betingelsen där kroppar mest lik den egna valdes 

analyserades data med en 2 (hög och låg BISE) x 4 (kroppsstorlek) mixed design ANOVA 

som undersökte huvudeffekt för kroppsstorlek samt interaktionseffekt mellan kroppsstorlek 

och BISE-grupp. Huvudeffekten var signifikant, F(1, 3) = 74.29, p < .001, ηp
2 = .49. Analysen 

av interaktionseffekten mellan BISE-grupp och kroppsstorlek uppvisade också signifikans, 

F(1, 3) = 24.03, p < .001, ηp
2 = .23. Resultatet visade ett AB gentemot smala kroppar för 

gruppen låg BISE, alltså samma sökbeteende som vid betingelserna fritt tittande och när mest 
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Figur 3. Genomsnittlig tid tittad på de fyra kroppsstorlekarna smal, mellansmal, 
mellantjock och tjock kropp när mest tilltalande kroppar valdes. 



ÄR DIN KROPP ATTRAKTIV?  25 
 

tilltalande kroppar valdes. Vidare fann analysen att gruppen hög BISE uppvisade ett annat 

mönster, med större AB gentemot mellansmala kroppar (se Figur 4). 

 

Diskussion 

 Studiens första hypotes, att ett samband fanns mellan BISE och BD, kunde bekräftas i 

den aktuella studien och likaså bekräftades att ett uppmärksamhetsbias uppträdde mot smala 

kroppar när deltagarna fick instruktioner att titta fritt i den första betingelsen. De hypoteser 

som löd att det skulle finnas skillnader mellan kvinnor med låg och hög BISE för 

betingelserna med fritt tittande och vid val av de mest tilltalande kropparna som instruktioner 

kunde emellertid inte bekräftas. I den sista betingelsen, där kvinnokroppar mest lik den egna 

skulle väljas, kunde emellertid hypotesen om skillnader mellan grupperna låg och hög BISE 

bekräftas. 

 Analysresultatet av den första frågeställningen visar att upplevelse av BD och BISE 

korrelerar starkt negativt med varandra, vilket låg i linje med studiens hypoteser. Detta 

innebär att en person som har en hög förmåga för att upprätthålla en realistisk kroppsbild och 

vars självkänsla inte påverkas överdrivet av vikt och kroppsform tenderar att uppleva lågt 

eller inget missnöje med den egna kroppen, och tvärtom. Det starka sambandet påvisar också 
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Figur 4. Genomsnittlig tid tittad på de fyra kroppsstorlekarna smal, mellansmal, mellantjock och tjock kropp 
när kroppar mest lik den egna valdes. Figuren illustrerar skillnader i AB mellan grupperna låg och hög BISE. 
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starkt stöd för delskalan BISE: s konvergenta validitet gentemot instrumentet BSQ-8C. 

Resultatet funnet här replikerade de tidigare korrelationsfynden av Pinto et al. (2006) och 

Couture et al. (2010), och låg mycket nära resultatet framtaget av Pinto et al. (2008) med 

korrelationen r = -.73. Då dessa studier använde sig av självskattningsinstrumentet Eating 

Disorder Inventory-Two (EDI-2) i syfte att mäta BD hos deltagarna, och resultaten här 

baserade sig på instrumentet BSQ-8C, tyder det på att BSQ-8C är ett likvärdigt och 

användbart instrument för att mäta BD i svenska urval.  

 Eftersom delskalan BISE inte hade en officiell svensk översättning och inte heller hade 

utforskats i svensk population tidigare översattes instrumentet för denna studie. Den interna 

konsistentreliabiliteten visade sig vara hög för den svenska översättningen samtidigt som 

faktoranalysen laddade på enbart 1 faktor. Det innebär att den svenska versionen uppvisade 

endimensionalitet, vilket eftersträvades då instrumentet endast syftar undersöka ett begrepp. 

Resultaten funna här ligger i linje med den engelska originalversionen (Pinto et al., 2006) som 

uppnådde värden på .95 för Cronbachs α och som också laddade på 1 faktor, resultat som 

alltså låg mycket nära de funna i den aktuella studien. Den svenska översättningen av 

delskalan bedöms därför kunna uppskatta individers BISE på ett reliabelt sätt i svenska urval. 

Medan fler studier kan behövas för att ytterligare bekräfta översättningens validitet och 

reliabilitet tyder resultaten funna här att fortsatt användning av den aktuella översättningen 

kan rekommenderas. 

 Begreppet BISE och dess samband med BD hade i författarens vetskap inte tidigare 

undersökts i svensk population. Förståelse för båda begrepp är viktig eftersom BISE och BD 

utgör riskfaktorer för ätstörningssymptom- och diagnoser. Eftersom sambanden funna i denna 

studie följer de mönster funna i andra länder ökar det förståelsen för dem, och det skulle 

kunna antyda att sambandet går att generalisera till än fler populationer. Det behövs 

emellertid fler studier för att bekräfta detta, och kompletterande studier till den aktuella i 
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liknande urval är alltid lämpliga. Likafullt är resultaten här av tyngd då den typ av 

interventioner som föreslogs av Couture et al. (2010), med mål att öka BISE och därmed 

förebygga och motverka risken för ätstörningssymptom och -diagnoser, nu ligger lite närmare 

en realitet bland svenska kvinnor än vad de gjorde tidigare.  

 Resultatet för den andra frågeställningen påvisade ett tydligt uppmärksamhetsbias i 

experimentgruppen gentemot de smala kropparna, vilket stämde överens med studiens 

hypoteser. När deltagarna instruerades att titta fritt på stimulusmaterialen spenderade de alltså 

signifikant mer tid med att titta på smala kroppar än på andra, vilket bekräftade tidigare 

studier (Manholm, 2016). Experimentgruppens deskriptiva data informerar om att deltagarna 

genomsnittligen skattar vad som räknas till mild BD. Med detta i beaktande går resultaten 

funna här också i linje med de studier som visat att mer tid ägnas åt att titta på smala kroppar 

när deltagarna upplever missnöjdhet med den egna kroppen (Chen et al., 2014; Cho & Lee, 

2013; Manholm, 2016). Eftersom BD emellertid är så vanligt bland unga kvinnor, med 

missnöjdhet så ofta förekommande som hos varannan kvinna (Matthiasdottir et al., 2010), är 

fynden här kanske inte heller oväntade. Resultaten bekräftar att det finns ett tydligt 

uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar hos unga svenska kvinnor eftersom deltagarnas 

data vid fritt tittande, som i denna betingelse, imiterar de sökbeteenden som används när 

samma individer tittar på bilder på kvinnor som skildras i media. Det innebär även att de 

risker som kommer med detta bias, såsom missnöjdhet med den egna kroppen och 

ätstörningssymtom eller -diagnoser, också råder för urvalet.  

 När data från samma betingelse analyserades utifrån grupperna låg och hög BISE kunde 

inga skillnader finnas, vilket pekar mot att båda grupper uppvisade ett liknande 

uppmärksamhetsbias. Detta motbevisar alltså studiens hypoteser gällande skillnader mellan de 

två grupperna i denna betingelse. Resultaten skulle kunna förstås av medias påverkan på unga 

kvinnor genom idealiserande av smala kroppar (Grabe et al., 2008; Groesz et al., 2002; Qiu et 
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al., 2012; Strano, 2008) och genom fynd utifrån social comparison theory (Cho & Lee, 2013; 

Myers & Crowther, 2009; Engeln-Maddox, 2005; Leahey, Crowther, & Mickelson, 2007; Lin 

& Kulik, 2002; Strahan, Wilson, Cressman & Buote, 2006) där uppåtriktade jämförelser 

tenderar att ske mot vad individer anser vara överlägset eller önskvärt. Om inga särskilda 

instruktioner ges skulle det därför kunna spekuleras att samtliga deltagare uttrycker det 

uppmärksamhetsbias som de kan ha lärt in genom media, och vilket också fortsätter att 

upprätthållas genom media och uppåtriktade jämförelser. Detta uppmärksamhetsbias skulle 

vidare kunna vara svårt att frigöra sig från utan aktivt initiativ eller uppmuntran utifrån. Det 

skulle kunna förklara varför det inte gick att finna någon skillnad mellan de med hög och låg 

BISE i denna betingelse. 

 När deltagarna blev instruerade att välja de kroppar som var mest tilltalande följde 

sökbeteendet samma generella mönster som vid betingelsen fritt tittande, med ett uppvisat 

uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar. Detta uppmärksamhetsbias var mer extremt än 

i den fria betingelsen, något som effektstorlekarna vittnar om. Resultatet för denna betingelse 

replikerar tidigare resultat av Manholm (2016) där deltagarnas uppmärksamhetsbias blev mer 

extremt än i betingelsen fritt tittande. Resultatet visade också att det inte heller här fanns en 

skillnad mellan grupperna hög och låg BISE, och därför motbevisades studiens hypoteser. Det 

är möjligt att tänka att denna betingelse uppmuntrade deltagarna till att finna de 

kvinnokroppar som idealiseras och porträtteras av media, nämligen de smala (Grabe et al., 

2008; Groesz et al., 2002; Qiu et al., 2012; Strano, 2008), vilket inte bara skulle ge upphov till 

detta bias utan dessutom bidra till att göra resultatet mer extremt än i den tidigare betingelsen. 

 Så här långt hade studiens eye tracking-data kunnat verifiera tidigare studiefynd och 

kunnat påvisa ett allmänt uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar i de olika 

betingelserna. I den sista betingelsen, när deltagarna skulle välja kroppar mest lik den egna, 

uppstod däremot nya mönster när grupperna hög och låg BISE skiljde sig åt. De med låg 
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BISE uppvisade samma typ av uppmärksamhetsbias gentemot smala kroppar som setts 

tidigare i betingelserna fritt tittande och vid val av mest attraktiva kroppar. Det skulle kunna 

spekuleras om att kvinnor med låg BISE beter sig på samma vis som kroppsmissnöjda 

kvinnor, d.v.s. att de tittar längre tid på smala kroppar (Chen, Deng, Gao, Liang, Liu, & Yang, 

2014; Cho & Lee, 2013; Manholm, 2016), en slutsats som kan dras dels eftersom de med låg 

BISE i denna studie hade högre BD än gruppen hög BISE och dels då sambandet funnet här 

mellan BISE och BSQ-8C pekar på att de med lägre BISE kommer tendera att ha högre BD. 

Det är också möjligt att instruktionerna indikerar att deltagarna ska jämföra sig själva med 

andra, d.v.s. de kvinnor som presenterades på skärmen, vilket för de med låg BISE kan ha 

orsakat en uppåtriktad jämförelse med dess relaterade konsekvenser. Dessa argument, 

tillsammans med de tidigare, skulle kunna bidra till en förklaring av varför kvinnorna med låg 

BISE uppvisade detta uppmärksamhetsbias även här. 

 Kvinnorna med hög BISE bröt emellertid mot de mönster som tidigare hade observerats 

i studien. Gruppen hög BISE uppvisade, liksom kvinnorna med låg BISE, ett 

uppmärksamhetsbias. Detta riktades emellertid mot de mellansmala kropparna och inte mot 

de smala. Resultaten här gick därför i linje med studiens hypoteser om skillnader mellan 

grupperna hög och låg BISE för denna betingelse. Eftersom definitionen av hög BISE innebär 

att kunna upprätthålla en realistisk kroppsbild är det möjligt att dessa kvinnor kunde följa 

instruktionerna i denna betingelse – att välja kroppar mest lik den egna – i större och kanske 

mer realistisk utsträckning än vad kvinnorna med låg BISE kunde. Fynden pekar på att 

kvinnorna med låg BISE i detta urval inte kunde frigöra sig från det allmänna 

uppmärksamhetsbias som uppvisats i samtliga betingelser, medan kvinnorna med hög BISE 

hade förmågan – eller med andra ord tillräcklig self-efficacy – för att göra det. Detta resultat 

är särskilt intressant i ljuset av deltagarnas deskriptiva data, där det går att se att kvinnorna 

med låg BISE hade högre BMI än kvinnorna med hög BISE. Medan skillnaden i BMI inte är 
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särskilt stor – båda faller inom det normalviktiga BMI-omfånget – är sökbeteendet för de två 

grupperna trots detta omvänt mot hur det kan tyckas att de bör ha tittat. 

 Inga studier i författarens vetskap hade undersökt sökbeteende och uppmärksamhetsbias 

hos kvinnor i svenska urval utifrån deras BISE tidigare. Resultaten funna här indikerar att 

interventioner av BISE bland svenska kvinnor skulle kunna ge gynnsamma effekter. Genom 

de två grupperna har studien kunnat visa att det finns en skillnad i hur uppmärksamhet riktas 

mot omgivningen när instruktioner ges om att hitta kroppar lika den egna. Gruppen med låg 

BISE kunde inte slita sig från det AB mot smala kroppar som har varit framträdande i 

studiens samtliga betingelser, vilket innebär att de kan fastna i den spiral av uppåtriktade 

jämförelser, ökad BD och fortsatta uppåtriktade jämförelser som Aspen et al., (2013), Leahey 

et al. (2007) och Lin och Kulik (2002) har beskrivit. På grund av detta har de också högre risk 

för att drabbas av ätstörningssymtom och -diagnoser (Hudson, 2008; Shaw & Stice, 2002), 

och skulle få mindre effekt av samt behöva längre tid vid en ätstörningsbehandling (Pinto et 

al., 2008). Gruppen som hade hög BISE, och som i de tidigare betingelserna uppvisade 

samma uppmärksamhetsbias som de med låg BISE, visade att de kunde förändra sitt beteende 

när de blev givna nya instruktioner. Denna förmåga att ha lättare för att förändra sitt beteende 

är vad Pinto et al. (2008) fann förkortade behandlingstiden och ökade behandlingseffekten för 

denna grupp om de drabbades av ätstörningar. När deltagarna i den aktuella studien skulle 

välja kroppar mest lik den egna var det just den förmågan som framträdde i gruppen med hög 

BISE. Som benämnt tidigare föreslog Couture et al. (2010) att interventioner för att öka BISE 

skulle vara hjälpsamt både inför behandling men också i förebyggande syfte mot ätstörningar. 

Utifrån fynden här är det möjligt att sådana interventioner skulle kunna hjälpa unga kvinnor 

att slita sig från det AB som annars tycks komma naturligt. Eftersom kvinnorna med låg BISE 

trots instruktioner behöll sitt uppmärksamhetsbias gentemot de smala kropparna kan det 

betyda att träning med syfte öka BISE kan vara mycket nödvändig för att bryta denna trend. 
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Om BISE kan ökas kan de negativa konsekvenser som låg BISE skulle kunna leda till 

undvikas, där dödliga utfall hör till de farligaste konsekvenserna. 

Begränsningar 

 Det fanns områden i den aktuella studien som gav utrymme för förbättring. Ett av dem 

var översättningen av delskalan BISE. Översättningen genomfördes här av författaren till 

studien som hade svenska som första- och engelska som andraspråk. De flesta av 

översättningarna – den första från engelska till svenska, åtminstone en av de två 

korrekturläsningarna samt den slutliga översättningen från svenska tillbaka till engelska – kan 

argumenteras skulle ha genomförts av personer med engelska som förstaspråk för att 

säkerställa god översättningskvalitét. Även om dessa omständigheter inte uppfylldes visade 

resultatet trots detta att BISE hade god intern konsistensreliabilitet och faktorladdning. 

 Ett annat förbättringsområde var tiden för experimenttillfället. Tid för testning 

bestämdes utefter deltagarnas möjligheter till att delta, vilket skedde på vardagar under 

kontorstid. Upplägget användes i syfte att kunna testa så många kvinnor som möjligt. Det 

innebar också att dag och tid för experimenttillfället varierade mellan deltagarna och därför 

blev en okontrollerad variabel, en confounder, vilken kunde ha påverkat deras nivå av 

uppmärksamhet och fokus, samt motivation. På grund av studiens begränsningar i tillgänglig 

tid och utrustning hade ett annat upplägg emellertid inte kunnat genomföras. 

 Vid experimenttillfället bemöttes deltagarna av fyra olika försöksledare. Det är förstås 

inte osannolikt att bemötandet och också exempelvis deltagarnas motivation varierade vid 

testtillfället. För att motverka individuell påverkan följde försöksledarna en lathund för 

proceduren och hade överenskomna svar på vanliga frågor som deltagarna skulle kunna ställa. 

Trots detta kan bemötandet ha varierat p.g.a. individuella skillnader mellan försöksledare. 

 Under rekryteringsprocessen uppmärksammades att flera kvinnor som anmält intresse 

till studien var över 30 år. Samtidigt som anmälan skedde rekryterades deltagare till 
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experimenttillfället och testades löpande. Med grund i att fler kvinnor kunde möjliggöra 

säkrare analyser om deltagarantalet riskerade att bli lågt bjöds även kvinnor upp till 35 år in 

för att delta. Medan instrumentet BSQ-8C endast var normerat upp till 30 år (Ghaderi et al., 

2012) argumenterades det ändå att fler av de kvinnor med högst påvisad BD vid 35 års ålder 

(Matthiasdottir et al., 2010) också skulle komma att inkluderas i studien och därför kunde ge 

säkrare analyser till den första frågeställningen. Vidare innebar ökningen i inklusionsålder att 

studien fortfarande undersökte unga kvinnor, vilket inte förändrade studiens syfte. 

 Det bör noteras att deltagare med poäng som räknas utanför frisk population i skalorna 

HADS och SCOFF inkluderades i studiens analyser. Inklusion eller exklusion av dessa 

deltagare påverkade emellertid inte analysernas resultat, vilket argumenterar för att fynden här 

är giltiga för liknande svenska urval. 

 Upplägget här baserades på Jansson (2016) och Manholms (2016) design när de 

undersökte BD hos unga svenska kvinnor. Deras stimulusmaterial utgjordes av bilder från 

media porträtterande verkliga kvinnor iklädda underkläder. I den aktuella studien valdes 

istället datoranimerade bilder av kvinnor i syfte att förhindra vissa problem i Jansson (2016) 

och Manholms (2016) studie. Exempelvis varierade hudfärg, kroppsform, utseende, 

klädesplagg och kroppsposition mellan samtliga kvinnor i bilderna, vilket riskerade att 

försvåra tolkningar och slutsatser. Med datoranimerade bilder kunde dessa faktorer hållas 

konstanta och kroppsstorlek kvarstod som enda variabel i en matris med fyra kvinnokroppar, 

vilket är en stor fördel i fråga om att tolka analysresultaten. Animerade bilder på kvinnor har å 

andra sidan ett inneboende problem, nämligen att de kan vara mindre generaliserbara till 

verkliga bilder såsom de media ofta porträtterar. Exempelvis hade de större kvinnokropparna 

fortfarande platta magar och det saknades variation såsom i egenskap av valkar och celluliter. 

Det är värt att betänka vilken påverkan detta kan ha haft då deltagarna ändå uppvisade samma 

mönster av AB som i tidigare studier (Manholm, 2016). 
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 Eftersom studien nyttjade frivilliganmälan finns risken att just personer som var 

intresserade av ämnet utgjorde en del av urvalet. Det var även flera av deltagarna som ville 

läsa resultaten när de var sammanställda. Om just intresserade personer anmälde intresse för 

studien skulle den externa validiteten för studiens resultat kunna minska eftersom det skulle 

medföra risken att deltagarna i studien inte var helt representativa för kvinnor i den allmänna 

populationen. Å andra sidan kan det vara svårt att undvika detta problem vid frivilliganmälan 

och det går att argumentera för att ett sådant urval skulle utföra uppgifterna mer noggrant och 

med högre motivation. 

Framtida forskning 

 Utifrån studiens begränsningar ges här några förslag för framtida forskning. Om studier 

ska genomföras i svensk population med instrumentet BISE rekommenderar författaren att 

den översatta delskalan funnen här genomgår en granskning med översättare som har 

engelska som förstaspråk i syfte att säkerställa översättningens goda kvalitét. Denna studie 

hade vidare inte den tillgängliga tiden eller utrustningen för att kunna hålla dag och tid på 

dygnet för testning konstant mellan försöksdeltagarna. Denna counfounder hade kunnat 

kontrolleras genom att testa deltagarna vid samma tid på dygnet och eventuellt även samma 

veckodag. Framtida forskning med liknande studieupplägg föreslås därför överväga, om 

resurser finns, att hålla tiden för experimenttillfället så konstant som möjligt i syfte att få 

säkrare analysresultat. Färre försöksledare och därför mer konsekvent experimentutförande är 

också önskvärda egenskaper i de flesta experiment. En förbättring för framtida studier med 

liknande studieupplägg skulle alltså vara att minska på denna källa till variation i 

studieupplägget självt, om tid och resurser finns. Det skulle även vara önskvärt med studier 

som jämför studiers användande av verkliga respektive datoranimerade kvinnokroppar för att 

ge perspektiv på för- och nackdelar med båda inför liknande och kommande studier. 

 Resultaten som framkom i denna studie uppmuntrar även till fortsatta studier på BISE 
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hos kvinnor i svenska, såsom andra, urval. Dels föreslås vidare studier på hur BISE yttrar sig i 

form av sökbeteende för att kunna bekräfta den aktuella studiens fynd, och dels föreslås 

studier som undersöker hur stor andel av kvinnor som kan räknas till hög och läg BISE. 

Sådana studier skulle kunna ge en god samlad förståelse för BISE. Om de skulle kombineras 

med studier kring hur BISE kan ökas genom olika interventioner skulle det också kunna 

öppna upp för möjligheter att stötta ätstörningsbehandlingar och verka skyddande för återfall, 

samt för att förebygga själva uppkomsten av ätstörningar hos kvinnor. 

Slutsatser 

 Aldrig tidigare hade BISE – förmågan hos en individ att kunna upprätthålla en realistisk 

kroppsbild – undersökts hos svenska kvinnor. Fynden här visar att BISE korrelerar negativt 

med kroppsmissnöjdhet och att hög BISE är en skyddande faktor när en jämför sig själv med 

andra mot det uppmärksamhetsbias som förknippas med kroppsmissnöjdhet och med 

ätstörningar. Dessa resultat ger stöd för idén presenterad av Couture et al. (2010) om 

interventioner som har i syfte att öka kvinnors BISE och därav effektivisera återhämtningen 

för de som drabbats av ätstörningssjukdomar och också ge friska kvinnor minskade risker att 

insjukna. Eftersom studien också fann att kvinnor med låg BISE här hade svårt att frigöra sig 

från det uppmärksamhetsbias som uppstod gentemot smala kroppar önskar författaren att fler 

studier kommer att vilja undersöka den potential som hög BISE tycks bära med sig – bland 

annat att kunna minska på prevalensen av en av dagens dödligaste psykiska sjukdomar 

(Rosling et al., 2011). 
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Bilaga 1 

Body Shape Questionnaire 
 

 
Vi skulle vilja veta hur du har känt, vad gäller ditt utseende och din kropp, under de senaste fyra veckorna. 

Läs varje fråga och ringa in en, för dig, lämplig siffra till höger. Var god besvara alla frågor. 

 

 
Under de senaste fyra veckorna: 

 
Aldrig 

 
Sällan 

 
Ibland 

 
Ofta 

 
Mycket 

ofta 

 
Alltid 

1. Har du varit rädd för att bli tjock (eller tjockare)? 1 2 3 4 5 6 

2. Har mättnadskänsla (t ex efter en stor måltid) fått 

dig att känna dig tjock? 
1 2 3 4 5 6 

3. Har tankar på din kroppsform stört din förmåga 

att koncentrera dig (t ex när du tittar på tv, läser, 

lyssnar på samtal)? 

1 2 3 4 5 6 

4. Har du föreställt dig att du skär av mjuka delar av 

din kropp? 
1 2 3 4 5 6 

5. Har du känt dig överdrivet stor och rund? 1 2 3 4 5 6 

6. Har du tänkt att du har den kroppsform som du 

har, för att du saknar självdisciplin? 
1 2 3 4 5 6 

7. Har åsynen av din spegelbild (t ex i en spegel 

eller i ett skyltfönster) fått dig att känna obehag 

inför din figur? 

1 2 3 4 5 6 

8. Har du varit särskilt medveten om din kroppsform 

när du har varit i andras sällskap? 
1 2 3 4 5 6 
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Bilaga 2 

Delskalan Body Image Self-Efficacy 
 
 

Nedan följer 9 påståenden om hur du ser på din kropp. Din uppgift är att skatta varje påstående på en 5-gradig 

skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer mycket väl). Var god besvara alla frågor. 

 

1. Jag kan känna mig stolt över hur jag ser ut. 1 2 3 4 5 

2. Jag kan titta på min mage eller mina lår utan att 

undra om jag har gått upp eller ner i vikt. 
1 2 3 4 5 

3. Jag kan titta i en helkroppsspegel utan att tänka på 

var jag vill förlora vikt. 
1 2 3 4 5 

4. Jag kan känna att min kropp är attraktiv. 1 2 3 4 5 

5. Jag kan ha på mig en baddräkt på allmän plats. 1 2 3 4 5 

6. Jag kan acceptera mina ‘‘skavanker/brister.’’ 1 2 3 4 5 

7. Jag känner mig okej med mig själv även om min 

mage inte är platt.  

 

1 2 3 4 5 

8. Jag jämför inte min kroppsform med andra 

smalare/attraktiva kvinnor jag ser. 
1 2 3 4 5 

9. Jag kan förstå att att min vikt inte är den mest 

viktiga delen av mig som person. 
1 2 3 4 5 
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Bilaga 3 

The Hospital Anxiety and Depression Scale 
 
 

Dessa frågor har ställts samman för att hjälpa oss att förstå hur du mår. Läs varje påstående och sätt ett tydligt 

kryss i rutan till vänster om det svar som kommer närmast hur du har känt dig under veckan som gått. Sitt inte 

och fundera för länge. Det första svar som dyker upp för dig på varje påstående är antagligen riktigare än ett svar 

du tänkt på länge.

 

1. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad” 

 För det mesta 

 Ofta 

 Då och då 

 Inte alls 

 

8. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt varv” 

 Nästan jämt 

 Mycket ofta 

 Ibland 

 Inte alls 

2. Jag uppskattar samma saker som förut 
 

 Precis lika mycket 

 Inte lika mycket 

 Bara lite 

 Knappast alls 

9. Jag får en slags känsla av rädsla som om jag hade  

”fjärilar i magen” 

 Inte alls 

 Någon gång 

 Rätt ofta 

 Mycket ofta 

 

3. Jag får en slags känsla av rädsla som om någonting 

förfärligt håller på att hända 

 Alldeles bestämt och rätt illa 

 Ja, men inte så illa 

 Lite, men det oroar mig inte 

 Inte alls 

 

10. Jag har tappat intresset för mitt utseende 

 

 Absolut 

 Jag bryr mig inte så mycket om det som jag borde 

 Jag kanske inte bryr mig om det riktigt så mycket 

 Jag bryr mig precis lika mycket om det som förut 

4. Jag kan skratta och se saker från den humoristiska 

sidan 

 Lika mycket som jag alltid kunnat 

 Inte riktigt lika mycket nu 

 Absolut inte så mycket nu 

 Inte alls 

11. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på 

språng 

 Verkligen mycket 

 En hel del 

 Inte så mycket 

 Inte alls 

 

5. Oroande tankar kommer för mig 

 Mycket ofta 

 Ofta 

 Då och då men inte så ofta 

 Bara någon enstaka gång 

12. Jag ser fram emot saker och ting med glädje 

 Lika mycket som förut 

 Något mindre än jag brukade 

 Klart mindre än jag brukade 

 Nästan inte alls 

 

6. Jag känner mig glad 

 Inte alls 

 Inte ofta 

 Ibland 

 För det mesta 

 

13. Jag får plötsliga panikkänslor 

 Verkligen ofta 

 Rätt ofta 

 Inte så ofta 

 Inte alls 

7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd 

 

 Absolut 

 Oftast 

 Inte ofta 

 Inte alls 

14. Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio- eller TV-

program 

 Ofta 

 Ibland 

 Inte så ofta 

 Mycket sällan 
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Bilaga 4 

SCOFF 
 

 
Följande frågor handlar om dina matvanor och ditt förhållande till mat. Svara Ja eller Nej beroende på om 

påståendet är sant eller falskt. 

Fråga Ja Nej 

1. Gör du så att du kräks för att du känner dig obehagligt mätt?   

2. Oroar du dig för att du har förlorat kontrollen över hur mycket du äter?   

3. Har du nyligen gått ner mer än 6 kg inom loppet av 3 månader?   

4. Tycker du att du är fet även när andra säger att du är för smal?   

5. Skulle du säga att mat dominerar ditt liv?   
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Bilaga 5 

Stimulusmaterial - Exempel 
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Bilaga 6 

E-postrekrytering 

 

 

 
 

 

Kvinnor sökes till studie om kroppsuppfattning 
 

Just nu genomförs en studie inom ramen för examensarbete på Mittuniversitetets 

Psykologprogram. Studien handlar om hur kvinnors kroppar porträtteras i media och hur det 

påverkar dem. Vi behöver kvinnliga deltagare i åldern 18-30 år och uppmuntrar därför 

Dig som är kvinna i denna ålder att delta i vår studie. Deltagande är frivilligt och 

anmälan görs genom att besvara frågorna som du hittar i länken nedan. Därpå kommer du 

eventuellt att bjudas in till att delta vid ett testtillfälle vid Mittuniversitetets Avdelning för 

psykologi. Anmälan är inte bindande och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

genom att säga att Du ej längre önskar delta. 

 

Som tack för ditt deltagande får du en trisslott. 

 

Klicka här för att komma till enkäten och delta i studien:  

https://eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_0AsLpNlfojIJWcZ  

 

Om du har några frågor och vill veta mer om studien är du välkommen att höra av dig till oss 

via e-post: PSY2016@miun.se 

 

Välkommen! 

 

Johan Dagerö, Hanna Falk, Karin Holstensson och Alla Wahlström 

Psykologkandidater, Psykologprogrammet år 5. 

  

https://eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_0AsLpNlfojIJWcZ
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Bilaga 7 

Affisch 
 

 

 

KVINNOR SÖKES TILL STUDIE 

OM KROPPSUPPFATTNING 

 

Just nu genomför en studie inom ramen för examensarbete på 
Mittuniversitetets Psykologprogram. Studien handlar om hur kvinnors kroppar 
porträtteras i media och hur det kan påverka dem. För att möjliggöra detta 
projekt behöver vi kvinnliga deltagare i åldern 18-30 år. 

Deltagandet är frivilligt och anmälan görs genom att maila oss på 
PSY2016@miun.se. Du får då en länk till en enkät där du får besvara ett antal 
frågor. Därpå bjuds du eventuellt in till att delta vid ett testtillfälle vid 
Mittuniversitetets avdelning för psykologi. Din uppgift är då att titta på ett antal 
bilder på kroppar och svara på några frågor. Testtillfället förväntas ta max 30 
minuter. Anmälan är inte bindande och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan att uppge anledning.  

Som tack för ditt deltagande får du en trisslott. 

Om du har några frågor och vill veta mer om studien är du välkommen att höra 
av dig till oss på PSY2016@miun.se. 

Välkomna!  

Johan Dagerö, Hanna Falk, Karin Holstensson och Alla Wahlström  

Psykologkandidater, Psykologprogrammet år 5 

För att delta maila oss på: 
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Informationsblad 

 

 

 
 
 

Information till dig som är intresserad av att delta i  

Kroppsprojektet vid Mittuniversitetets campus i Östersund 

 

 Inga personuppgifter kommer att lagras eller användas i studien. Alla e-postadresser 

och telefonnummer som används för att komma i kontakt med deltagarna kommer att 

förstöras så att de inte kan brukas efter studien.  

 

 Informationen som samlas in kommer att användas i kroppsprojektet som består av 

fyra studier med olika frågeställningar. Den insamlade informationen kommer inte att 

användas till något annat än detta. 

 

 Studien bedrivs av fyra studenter på sista året av psykologprogrammet. Studien ligger 

till grund för studenternas psykologexamensuppsatser. Kroppsprojektet handleds av 

professor Francisco Esteves som också är huvudman för studien. 

 

 Deltagandet i experimentet tar max 30 minuter. Du kommer att få titta på bilder samt 

besvara några kortare frågor. Under tiden du tittar på bilderna kommer dina 

ögonrörelser att registreras med eye tracking-teknik. Det finns inga kända risker med 

eye tracking-teknik.  

 

 Som tack för din medverkan och ditt bidrag till projektet får du en trisslott. 

 

 Företrädare för forskning och avdelningschef för Avdelningen för psykologi vid 

Mittuniversitetet är professor Francisco Esteves.  

 

 Bilderna som visas under experimentet kan eventuellt väcka reaktion. 

 

 Du kan när du vill avbryta din medverkan i studien genom att säga till försöksledaren 

som finns i experimentrummet, utan att uppge anledning. 

 

 Genom att skriva under följande blankett samtycker du till att insamlad data får 

användas inom ramen för Kroppsprojektet i enlighet med vad som framgår i 

samtyckesblanketten.  

 

 

För frågor och vidare information om kroppsprojektet är du välkommen att höra av dig till oss 

via e-post: PSY2016@miun.se 

  

mailto:PSY2016@miun.se
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Samtyckesblankett 

 

 

 
 

 
Samtycke till deltagande i Kroppsprojektet 

 
 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i denna studie vars syfte är att undersöka hur 

kroppsideal och bilder på kroppar påverkar kvinnor. 

 

Läs igenom nedanstående punkter noggrant och ge sedan ditt medgivande genom att 

skriva under med din namnteckning: 

 

 Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den 

kommer att gå till samt vilken tid den tar i anspråk. 

 

 Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den 

påbörjas samt information om vem jag kan vända mig till om frågor uppstår. 

 

 Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om vad syftet 

med deltagandet är. 

 

 Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt 

deltagande genom att säga till försöksledaren, utan att uppge anledning. 

 

 Jag ger härmed mitt medgivande till Mittuniversitetet att lagra och bearbeta mina 

insamlade data. 

 

 Jag ger detta medgivande förutsatt att inga andra än de som är knutna till studien 

kommer att ta del av det insamlade materialet. 

 

 

Namn    Ort 
 

_______________________  _______________________  

 

 

Namnförtydligande   Datum 

 

_______________________  _______________________ 


