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Sammanfattning 
Många kvinnor är idag missnöjda med sin kropp vilket kan leda till psykisk ohälsa såsom 
ångest, depression och ätstörningar. Kroppsmissnöjdheten verkar ofta öka till följd av 
jämförelse med smala attraktiva kroppar i media. En studie om kroppsjämförelse har 
genomförts, där 80 kvinnor 19-30 år i norra Sverige medverkade. Kvinnorna delades in i tre 
grupper beroende på nivå av kroppsmissnöjdhet, exponerades för bilder på kroppar i fyra 
olika storlekar från smal till tjock och fick skatta sin egen kroppsnöjdhet. Det var två 
betingelser; att välja den kropp som deltagaren fann mest attraktiv och att välja den kropp 
som deltagaren uppfattade var mest lik den egna. Ordningen av betingelserna 
randomiserades. När kvinnorna med hög kroppsmissnöjdhet först fick välja den kropp som 
var mest attraktiv, för att därefter välja den kropp som var mest lik den egna så skattade de 
sin kroppsnöjdhet lägre än före bildexponering. När ordningen för instruktion var den 
omvända, skattade de ej någon skillnad i kroppsnöjdhet mellan före bildexponering och efter. 
För dessa kvinnor hade instruktionen om jämförelse med den egna kroppstypen en skyddande 
effekt mot negativt självutvärderande.  Studien fann även att initial nivå av 
kroppsmissnöjdhet inverkade på hur kvinnorna påverkades av exponering för kroppsstimulit, 
enbart kvinnorna med hög initial kroppsmissnöjdhet påverkades av kroppsjämförelsen till 
skillnad mot grupperna med låg eller ingen kroppsmissnöjdhet.      
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Är jämförelse med sin egen kropp en strategi för att öka kroppsnöjdhet hos kvinnor? 
Body Dissatisfaction (här översatt till Kroppsmissnöjdhet) är ett mått på missnöjdhet med sin 
kropp och vikt (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999). Detta visas genom en 
negativ subjektiv värdering av kroppen såsom figur, vikt, mage och höfter (American 
Psychiatric Association, 1994).  Kroppsmissnöjdhet ökar bland annat risken för depression 
(Stice & Bearman, 2001) och för att utveckla och vidmakthålla Anorexia Nervosa (Stice & 
Shaw, 2002). Anorexia Nervosa är den psykiska sjukdom som har högst dödlighet (Rosling, 
Sparen, Norring, & von Knorring, 2011) och innebär bland annat en störd kroppsuppfattning 
och att vara mycket missnöjd med sin kropp (Hoek & van Hoeken, 2003). 
Kroppsmissnöjdhet ökar också risken för fetma, depression och missbruk (Stice, Cameron, 
Killen, Hayward, & Taylor, 1999; Stice, Cameron, Killen, Hayward, & Taylor, 2000; Stice & 
Shaw, 2003), ätstört beteende (Graber, Brooks-Gunn, Paikoff, & Warren, 1994) och bulimi 
(Stice, 2001; Wertheim, Koerner & Paxton, 2001).  Därför är det av relevans att undersöka 
om det går att påverka kroppsmissnöjet och på så vis minska risken för kvinnor att drabbas av 
ovan nämnda sjukdomar och psykiatriska tillstånd.  
 I en metastudie från 2002 visades att kvinnor tyckte signifikant mindre om sina egna 
kroppar efter att ha fått titta på mediabilder av smala kvinnor, jämfört med efter att ha tittat 
på normalstora modeller, plus-size modeller eller andra objekt (Groesz, Levine & Murnen, 
2002). Resultat som stödjer att massmedias smala kroppsideal faktiskt framkallar 
kroppsmissnöjdhet.  Detta stöds också av Heinberg och Thompson (1995) vars studie fann att 
kvinnor som skattat högt på "Body Image Disturbance" blev mer missnöjda med sina egna 
kroppar efter att ha tittat på tv-reklam innehållande attraktiva smala kroppar.  
 Dock finns också resultat som visar på att exponering för smala kvinnor i tv-serier 
inte påverkar kroppsmissnöjdheten, utan att det istället är kvinnans vänner och deras utseende 
som påverkar kroppsmissnöjdheten (Muñoz & Ferguson, 2012). Varför dessa två studiers 
resultat skiljer sig åt avseende kroppar i tv:s påverkan på kroppsmissnöjdhet går ej att fastslå. 
 Kroppsmissnöjdhet tros också komma av och utvecklas av reklam om viktnedgång 
och socialt umgänge som talar om viktnedgång (Cattarin & Thompsson, 1994), vilka båda är 
vanligt förekommande både i social media och i andra kontexter. Individuella attribut såsom 
lågt självförtroende och nedstämdhet påverkar också kroppsmissnöje (Field et al., 2001; 
Paxton, Eisenberg, & Neumark-Sztainer, 2006; Presnell, Bearman, & Stice, 2004). Även 
sociokulturella krav kan påverka nöjdheten negativt, såsom jämförelse med smala kroppar i 
media (Stice & Shaw, 2002), idealiserande av mediapersoner, familj och vänner som äter 
enligt diet, press att vara smal och viktmobbning (Field et al., 2001; Groesz, Levine, & 
Murnen, 2002: Paxton et al., 2006: Stice & Whitenton, 2002). Kroppsjämförelse är 
sammankopplat med negativt självutvärderande, samt att tendenser till kroppsjämförelse 
konsekvent är korrelerat med kroppsmissnöje (Jones, 2004; Keery, van den Berg, & 
Thompsson, 2004; Schutz, Paxton, & Wertheim, 2002).  
 Dock har sambandet mellan exponering för mediabilder på idealkroppar och 
utvecklandet av kroppsmissnöjdhet endast tydligt setts påverka kvinnor, men inte män (van 
den Berg et al., 2007). Kvinnor tenderar att jämföra sig med de som är på samma nivå och 
med de som enligt henne är bättre än hon själv, medan män enbart jämför sig med sådana 
som är på samma nivå som dem själva och därför inte upplever negativa effekter av detta 
(Sohn, 2010). Detta är en anledning till att forskningens urval generellt består av kvinnor. 
Samt att det främst är kvinnor som utvecklar anorexia och andra ätstörningar (Ghaderi & 
Parling, 2007), varför denna population är intressant att undersöka då kroppsmissnöje kan 
leda till bland annat anorexi (Stice & Shaw, 2002).   
 Social Comparison Theory (Festinger, 1954) föreslår att människor är drivna till att 
jämföra sig med andra. Detta för att kunna avgöra sitt eget värde inom ett specifikt område 
och därför söker efter andra att jämföra sig med. Antingen kan en uppåt-jämförelse eller en 
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nedåt-jämförelse göras. En uppåt-jämförelse sker när en individ jämför sig med någon som är 
överlägsen eller bättre på ett sätt som individen uppfattar som värdefullt, detta kan skapa 
känslor av osäkerhet och ge en negativ självbild. En nedåt-jämförelse sker när en individ 
jämför sig med någon som anses vara sämre eller underlägsen de själva på ett visst område, 
denna form av jämförelse kan verka skyddande för den egna självkänslan (Morse & Gergen, 
1970).  
 Det är också möjligt med laterala jämförelser med andra ord att jämföra sig med 
någon som har det liknande ställt som en själv (Hakmiller, 1966). Då det i den västerländska 
kulturen förmedlas via sociala medier att en kvinnas värde beror på om hon lever upp till att 
vara den unga och smala idealkvinnan, samt att dessa idealkvinnor är hälsosamma, 
framgångsrika och lyckliga (Hesse-Biber, Leavy, Quinn, & Zoino, 2006), så är det inte 
konstigt att kvinnor som inte lever upp till denna bild upplever ett ökat kroppsmissnöje. Då 
de i jämförelsen med idealkvinnan fått ett lägre värde. Då kvinnor frekvent blir bedömda för 
sitt utseende i de allra flesta sammanhang, så jämför sig också många kvinnor sina egna 
kroppar med andra kvinnors kroppar (Stice, Spangler, & Agras, 2001).  
 En studie av Mercurio och Landry (2008) visade att amerikanska kvinnor med låg 
självkänsla upplevde mer kroppsmedvetenhet och oftare jämförde sig med andra kroppar 
samt upplevde ett större kroppsmissnöje, till skillnad från kvinnor med hög självkänsla (van 
den Berg et al., 2007). Kvinnor med god självkänsla verkade också vara mer tillfreds med 
sina egna kroppar och inte lika medvetna om sitt eget utseende eller vikt, de behövde av den 
anledningen inte jämföra sig med andra kroppar (Cook-Cottone & Phelps, 2003) vilket också 
minskar risken för att den egna kroppsnöjdheten påverkas. 
 Fitzsimmons-Craft et al. (2015) visade på att kvinnor som oftare jämförde sig med 
andra kroppar eller hade en större kroppsmedvetenhet upplevde högre nivåer av 
kroppsmissnöjdhet både under tiden de jämförde sig, men också över en tid senare. För de 
kvinnor som mer frekvent engagerade sig i dessa jämförelser rapporterades också högre 
nivåer av kroppsmissnöjdhet. De drog slutsatsen att kroppsmissnöjet ökade till följd av att 
kvinnorna definierade sitt eget värde i jämförelsen och upplevde en differens mellan hur de 
skulle vilja se ut och hur de faktiskt såg ut. Många kvinnor mår sämre av jämförelse med 
andra kroppar då de ofta uppmärksammas på deras egna brister. Desto längre ifrån medias 
bild av den väldigt slanka idealkroppen en uppfattar sin egen kropp, desto högre 
kroppsmissnöjdhet rapporteras (Cattarin & Thompson, 1994; Graber, Brooks-Gunn, Paikoff, 
Warren, 1994).  
 Generellt har forskningen hittills undersökt hur kvinnors nöjdhet påverkas av 
jämförelse med smala kroppar likt de i media, men ej av jämförelse med den egna kroppen. 
Ortega-Roldán, Rodríguez‐Ruiz, Díaz‐Ferrer, Fernández‐Santaella, och Vila (2014) lät de 
kvinnliga deltagarna exponeras för sina egna kroppar genom att de på en bild antingen var 
neutrala eller poserandes som modeller. Jämfört med deltagarna med låg kroppsmissnöjdhet, 
så upplevde deltagarna med hög kroppsmissnöjdhet starkare negativa affekter såsom 
fulhetskänslor av att se de modellposerande bilderna än de neutrala (vilka också väckte vissa 
negativa affekter). Detta för att de modellposerande bilderna tvingade deltagarna till en 
uppåt-jämförelse, vilket synliggjorde differensen mellan den egna kroppen och en modell, 
vilket väckte obehag.    
 Det är dock ännu ej undersökt huruvida jämförelse med den egna kroppstypen 
påverkar kroppsnöjdhet specifikt. Syftet med denna studie är därför att undersöka om vi med 
hjälp av en instruktion om jämförelse med den egna kroppstypen kan påverka kvinnors 
kroppsnöjdhet positivt. Alternativt om jämförelse med kroppar, oavsett storlek på kroppen 
jämfört med den egna, alltid medför minskad kroppsnöjdhet.  
 Denna studie skulle även kunna svara på om kvinnor beroende av initial 
kroppsmissnöjdhet, påverkas olika av kroppsjämförelse. Detta kommer att försöka besvaras 
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genom ett experiment där kvinnor med tre olika nivåer (ingen, låg och hög) av initial 
kroppsmissnöjdhet exponeras för bilder på kroppar i fyra olika storlekar. Kvinnorna 
uppmanas att jämföra sig med bilderna antingen genom att välja den mest attraktiva kroppen 
eller genom att välja den kropp som är mest lik den egna, och under fyra mättillfällen 
självskatta sin kroppsnöjdhet. Det kommer också att undersökas huruvida ordningen av de 
två olika betingelserna om jämförelse ger förändring i kroppsnöjdhet. 

Metod 

Deltagare  
Deltagarna bestod av kvinnor i åldrarna 19 till 30 år bosatta i en mindre stad i norra Sverige. 
Deltagarna rekryterades via universitetet på orten. Deltagarna ombads via mail att besvara en 
enkät där 121 respondenter svarade på frågor och fyllde i formulär angående 
kroppsuppfattning och missnöjdhet; Body Shape Questionaire (BSQ), vikt och längd (BMI), 
screeningformulär för ätstörning (SCOFF) samt en skattningsskala för ångest och depression 
(HADS). BMI-värdet, SCOFF och HADS användes som screening för att identifiera 
ätstörningsproblematik, ångest och depression som skulle kunna påverka resultatet av 
experimentet. Valet av deltagare motiverades av att prevalensen för ätstörningar är högst i 
åldrarna 16-24 år samt att det i 90 % av fallen är kvinnor som utvecklar en klinisk ätstörning 
(Ghaderi & Parling, 2007). De 80 deltagarna som inkluderades i studien var kvinnor 19-30 år 
som kunde närvara vid experimentet på universitetet, se tabell 1. 
 Deltagarna delades inför analysen upp i tre grupper utifrån rapporterad 
kroppsmissnöjdhet (KM); ingen KM (BSQ-poäng under 19), låg KM (BSQ-poäng mellan 19-
25) eller hög KM (BSQ-poäng 26 eller högre). 
 
Tabell 1 
Demografisk information om deltagarna: medelvärde (standardavvikelse), för varje  
KM-grupp. F-värde (frihetsgrader).     
	   Ingen KM Låg	  KM	   Hög	  KM	   F η2 	  
n	   23	   26	   31	   	  	   	  	  
Ålder	   23.87	  (2.65)	   23.88	  (1.73)	   23.32	  (2.40)	   0.50	   .01	  
BMI	   22.78	  (6.26)	   23.26	  (2.74)	   25.15	  (4.53)	   2.02	   .05	  
HAD	  depression	   6.65	  (3.73)	   7.46	  (3.88)	   10.97	  (3.61)	   10.56*	   .22	  
HAD	  ångest	   2.48	  (2.15)	   2.92	  (2.41)	   5.03	  (3.79)	   5.93*	   .13	  
SCOFF	   0.13	  (0.34)	   0.62	  (0.90)	   1.45	  (1.12)	   15.52*	   .29	  
Tidigare	  Ätstörning	   1	  st	   1	  st	   8	  st	   	  	   	  	  
Pågående	  Ätstörning	   0	  st	   0	  st	   2st	   	  	   	  	  

*p<.01  
KM=Kroppsmissnöjdhet baserat på BSQ-poäng 
 
Material 
 Formulär om bakgrundsinformation. Ett formulär med sju frågor konstruerades för 
att samla in nödvändig information kring deltagarnas ålder, vikt och längd, frågor kring 
tidigare ätstörningsproblematik samt deltagarens möjlighet att delta i experimentet på 
universitetet. Deltagarna i enkäten uppmärksammades också på att en del av dem skulle 
tillfrågas om att delta vid kommande försökstillfälle. 
 Sick, Control, One Stone, Fat, Food (SCOFF). Screeningformulär för pågående 
ätstörning med fem ja-eller-nej frågor (Morgan, Reid & Lacey, 1999) användes för att 
identifiera ätstörningsproblematik. Detta är relevant eftersom jämförelser med kroppar skulle 
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kunna tänkas trigga ätstört beteende samt att pågående ätstörning inverkar på hur 
kroppsexponering påverkar kroppsnöjdhet.  
 Body Shape Questionnaire (BSQ). BSQ mäter graden av missnöje med figuren, i 
synnerhet den fenomenologiska upplevelsen av att känna sig tjock (Cooper, Taylor, Cooper, 
& Fairburn, 1987; Ghaderi, & Scott, 2004). BSQ har visat på mycket goda psykometriska 
egenskaper. Originalversionen har 34 frågor. Inom ramen för detta forskningsprojekt har en 
svensk normerad version med åtta frågor använts, däribland frågan "Har åsynen av din 
spegelbild (tex i en spegel eller skyltfönster) fått dig att känna obehag inför din figur?", där 
deltagaren får svara på en sexgradig likertskala (Welch, Lageström & Ghaderi, 2012).  
 I experimentet delas deltagarna in i grupper utifrån (ingen klinisk, låg eller hög) nivå 
av kroppsmissnöjdhet baserat på BSQ-poäng. Svenska BSQ-normer för normalpopulation 
(kvinnor mellan 18 och 30 år) är M = 20, maxpoäng 48, cut-off >19 poäng för mild, > 26 
måttlig, > 33 poäng markant, SD=10.  
 Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). HADS är ett 
självskattningsformulär som avser att mäta ångest och depression hos patienter inom 
somatisk vård (Sigmond & Snaith, 1983). Skalan är tänkt att användas för att få ett mått på 
och/eller upptäcka förändringar på ångestsymtom och depressiva symtom hos patienter som 
är utanför den psykiatriska vården. HADS består av 14 påståenden med sju påståenden för 
varje delskala; HADS-ångest och HADS-depression. HADS användes i studien för att kunna 
kontrollera för eventuell bias av personer med depression eller ångest. Svenska normer har 
använts för denna studie (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997). 
 Visuella stimuli. Totalt valdes 100 bilder på kvinnor från opensource internetsidor. 
Bilderna gjordes svartvita för att undvika pop out-effect (att uppmärksamheten dras till det 
som är avvikande från resten såsom en annan färg), ansiktslösa och visade kroppar iförda 
underkläder eller bikini. Åtta oberoende kvinnliga bedömare fick kategorisera bilderna i fyra 
olika kategorier från mindre till större; A, B, C och D (se bilaga 1). De bilder bedömarna 
kategoriserat likadant fick ingå i samplet, totalt 96 stycken bilder. 
 Bilderna var 4.5 X 4.5 cm stora och arrangerades i 2x2 matriser med varje kategori 
representerad i varje matris. Inom varje block visades 24 matriser, samma bilder användes i 
samtliga block men i olika slumpvisa kombinationer. Det balanserades så att varje bild 
visades lika många gånger i varje placering för att inte bildens position skulle påverka 
resultatet.  
 Varje bildmatris visades i 3 sekunder, först visades ett kors mot svart bakgrund och 
kort därpå matrisen med bilder. Bilderna visades i tre block. I block B och C maskerades 
bilderna med siffrorna 1-4 efter att bilderna visats, för att deltagarna därefter skulle kunna 
välja bild. Ordningsföljden för block B och C randomiserades. 
 Apparatur. För att presentera bildstimuli användes en dator av märket Dell Precision 
T3500 Xeon 3.2 Ghz CPU med en 20"skärm av märket Dell. Responserna registrerades i 
programmet E-prime 2.0 software (Psychology Software Tool Pittsburgh) och analyserades i 
programmet SPSS version 22.0. 
 Även ögonrörelsedata samlades in, varför deltagarna fick vila sina hakor i ett hakstöd 
under tiden experimentet pågick. Den ögonrörelsedata som samlades in redovisas i två 
separata studier. 
 
Procedur 
 Pilot. Test genomfördes med fyra personer för att undersöka hur lång tid experimentet 
skulle tänkas ta och för att möjliggöra eventuella förbättringar med experimentet.  
 Rekrytering. Information om studien samt länk till enkäten (se bilaga 2) innehållande 
formulären kring bakgrundinformation, SCOFF, HADS och BSQ skickades ut via mail till 
potentiella deltagare via universitetets maillistor. 
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 Kontakt. Deltagare som bedömdes uppfylla inklusionskraven om ålder, kön och 
möjlighet till deltagande vid psykologilaboratoriet, kontaktades via telefon och mail för att 
bokas in för genomförande av experimentet.   
 Experimentdagen. Forskningsledare mötte deltagaren utanför testrummet på 
universitetet. Deltagaren instruerades än en gång om att studiens syfte var att undersöka 
kroppsideal och uppmärksamhet. Deltagaren gav sitt samtycke skriftligt. Informerades om 
proceduren för testtillfället (först genomföra ett test för att ställa in ögonrörelsekameran efter 
deltagarens ögon, genomföra experimentet där de skulle få titta på olika kroppar och svara på 
frågor, mäta och väga deltagaren, motta trisslott) samt gavs möjlighet att ställa frågor rörande 
experimentet.  
 Bilderna visades på datorskärm i tre olika block. Block A visades alltid först, 
ordningen för block B och C randomiserades. Deltagarna gavs en instruktion på 
datorskärmen inför varje block. Inför block A fick deltagaren först besvara frågan "Hur nöjd 
är du med din kropp?" på en skala mellan 1 och 10 (inte alls nöjd-helt nöjd). Därpå 
instruerades deltagaren att enkom titta på bilderna i block A. Efter att block A var genomfört 
fick deltagaren igen svara på frågan om kroppsnöjdhet "Hur nöjd är du med din kropp?" på 
samma sätt som tidigare.  
 Inför block B ombads deltagaren att välja vilken kropp som var mest attraktiv. Efter 
varje bildmatris fick deltagaren välja kropp genom ett knapptryck. Efter att block B var 
genomfört fick deltagaren på samma sätt som tidigare svara på frågan om kroppsnöjdhet. 
Inför block C instruerades deltagaren att välja den kropp som var mest lik den egna. Efter 
varje bildmatris fick deltagaren genom ett knapptryck välja kropp. Efter att block C var 
genomfört fick deltagaren på samma sätt som tidigare svara på frågan om kroppsnöjdhet.  
 Då experimentet var slut mättes och vägdes deltagaren och tackades därpå för sin 
medverkan och tillfrågades om hon hade några frågor kring experimentet, eller tankar det 
väckte. Deltagaren mottog en trisslott som tack för sitt bidrag.  
 
Analys 
Datan analyserades i SPSS genom en mixad ANOVA (3x2x4). Det som undersöktes var 
skattad kroppsnöjdhetspoäng. Det var tre grupper; ingen klinisk KM, låg KM och hög KM 
(baserade på BSQ-poäng). Deltagarna fick olika betingelser i blockordning (Block B eller 
Block C först) och kroppsnöjdhet registrerades över mättillfällen (fyra). 
 
Etiska aspekter 
Eftersom ett kroppsfokus iscensätts under experimentet och att en del kvinnor påverkas 
negativt av att titta på bilder av smala kvinnor, på så vis att de känner sig mer missnöjda med 
sin egen kropp, så mailades samtliga deltagare efter att de deltagit i experimentet. I mailet 
fick de information om vart de kunde vända sig om de hade tankar och funderingar kring vikt 
eller kroppsuppfattning, eller annan psykisk ohälsa. Deltagarna utsattes inte för obehagliga 
stimuli per se, utan enbart för sådana stimuli som konstant visas i media. Personerna visste 
också om att forskningsprojektet handlade om kroppar och att deltagarna på så vis var något 
förberedda på vad som skulle ske. Mittuniversitetets allmänna riktlinjer för forskning följdes. 

Resultat 
Tabell 1 presenterar demografisk information och deskriptiva statistiska resultat för samtliga 
tre KM-grupper. Variansanalys och Tukey HSD PostHoc test visade att gruppen Hög KM 
skiljde sig signifikant från de övriga två grupperna avseende HADS depression, HADS 
ångest samt resultat på SCOFF. Gruppen Hög KM hade fler deltagare som tidigare haft eller 
hade ätstörningar, de hade högre resultat på HADS depression, hade högre grad av ångest 
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samt högre resultat på SCOFF än de övriga grupperna. Mellan grupperna Ingen KM och Låg 
KM visades inga signifikanta skillnader.  
 Avseende faktorerna ålder och BMI skilde sig inte grupperna signifikant. Dock så 
korrelerar BMI positivt med BSQ r(78)=.27, p<.05.  Högre BMI korrelerar med högre nivå 
av KM, dock ej med lägre nivåer av KM. Dock bör understrykas att BMI-medelvärdet för 
samtliga KM-grupper är inom WHOs normal-spann (19-25) och att denna korrelation bör 
tolkas med försiktighet.  Det fanns också större individuella skillnader inom varje grupp 
gällande BMI.    
 En 2 (Ordning: Block B visades först, Block C visades först) X 3(Grupp: Ingen KM, 
Låg KM, Hög KM) X 4 (Fråga: Före block A, Efter block A, Efter Block B, Efter Block C) 
mixed ANOVA visade på en huvudeffekt av grupp F(2, 74)=20.71, p< .01, ηp

2  =.36. Nivå av 
initial KM är betydande för hur deltagarna påverkades av iscensatt kroppsfokus och hur 
denna exponering påverkade deras kroppsnöjdhet. 
 Vid parvisa jämförelser (med Tukey HSD Post Hoc) visades att samtliga grupper var 
signifikant skilda från varandra (p<.01). Ingen KM (M=7.58, SD=0.29), Låg KM (M=6.48, 
SD=0.28), Hög KM (M=5.28, SD=0.25). Deltagarna i Ingen KM hade högre 
kroppsnöjdhetspoäng än Låg KM och Hög KM. Låg KM hade högre poäng än Hög KM. 
 Det visades ingen huvudeffekt av ordning F(1, 74)=1.09, p> .05, ηp

2  =.01, men en 

interaktionseffekt av Ordning X Fråga X Grupp F(6, 222)=2.86, p< .05, ηp
2  =.07. Grupperna 

Ingen KM och Låg KM:s självskattade resultat på frågan om kroppsnöjdhet påverkades inte 
av ordningen blocken presenterades, det gör dock grupp Hög KM (se figur 1). De deltagare i 
Hög KM som först fått instruktion för block B "Välj den kropp som är mest attraktiv" 
skattade sin egen kroppsnöjdhet lägre än de deltagare i Hög KM som fick börja med block C 
"Välj den kropp som är mest lik din egen". Grupp Hög KM som fick börja med block B, 
skattade också sin kroppsnöjdhet ännu lägre efter block C, jämfört med grupp Hög KM som 
började med block C och avslutade med block B vars kroppsnöjdhet var opåverkad av det 
iscensatta kroppsfokuset.  
 Det fanns också en interaktionseffekt för Fråga och Ordning F(3, 222)=3.60, p< .05, 
ηp
2  =.05 och en interaktionseffekt för Fråga och Grupp F(6, 222)=3.01, p< .05, ηp

2
 =.08, 

korrigerat med Greenhouse-Geisser. Dessa effekter förklaras av trevägsinteraktionen.   
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Figur 1 
Kroppsnöjdhetspoäng skala 1-10 under 4 mättillfällen sorterade på grupp av KM.  
 

 

Figur 2 
Förändring i kroppsnöjdhetspoäng under 4 mättillfällen för de deltagare som visades 
Block B före Block C.  
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Figur 3 
Förändring i kroppsnöjdhetspoäng under 4 mättillfällen för de deltagare som visades 
Block C före Block B.  
 
 För att klargöra trevägsinteraktionen gjordes en analys över förändringen på 4 
mättillfällen utifrån basmätning (fråga 1), räknat på förändring/deltagare.  
 Figur 2 och 3 tydliggör att blockordning enkom påverkar skattad 
kroppsnöjdhetspoäng för gruppen med Hög KM, där denna grupp skattar sin kroppsnöjdhet 1 
poäng lägre då de visades Block B före Block C än tvärtom. En interaktionseffekt mellan 
grupp och fråga för de som visades Block B först visades F(6, 126)=5.92, p< .01, ηp

2  =.22, 
korrigerat med Greenhouse-Geisser. Att först välja den mest attraktiva kroppen och därpå 
identifiera sin egen kropp medför ökad missnöjdhet för denna grupp.  Inga signifikanta 
resultat visades för deltagarna som först tittade på block C.  
 

Diskussion 
 Resultaten från studien visade att jämförelse med attraktiva kroppar gav minskad 
kroppsnöjdhet enbart för gruppen med hög initial kroppsmissnöjdhet. Det var också för denna 
grupps kroppsnöjdhet helt beroende av i vilken ordningen blocken presenterades. Om 
deltagarna först ombads välja den kropp som var mest attraktiv för att i nästa skede välja den 
kropp som var mest lik den egna, sänktes den skattade kroppsnöjdheten med 1 poäng från 
den skattade kroppsnöjdheten före bildexponeringen påbörjades. När blocken presenterades i 
omvänd ordning, att börja med att jämföra med den kropp som var mest lik den egna och 
därpå välja den mest attraktiva kroppen, påverkades inte kroppsnöjdheten. Att idka 
jämförelse med sin egen kroppstyp hade alltså en skyddande effekt för denna grupp kvinnor 
och motverkade tendensen av att nedvärdera sig själv efter jämförelse. Detta kan bli relevant 
kliniskt vid behandling av patientgrupper med hög kroppsmissnöjdhet såsom ätstörningar. Att 
en instruktion eller ett sätt att tänka på för denna grupp kan verka skyddande för den egna 
kroppsnöjdheten. Övriga deltagares kroppsnöjdhet påverkades inte av bildexponeringen.  
 Det visades också att initial nivå av kroppsmissnöjdhet är betydande för hur 
deltagarna påverkades av iscensatt kroppsfokus och hur denna exponering påverkade deras 
kroppsnöjdhet. Avseende dessa tre olika grupper visades också att gruppen Hög KM skiljde 
sig signifikant från de övriga grupperna inom flera demografiska variabler; högre poäng på 
HADS depression och ångest, samt högre resultat på SCOFF. Att detta utifrån denna studie 
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samvarierar med hög kroppsmissnöjdhet kan vara av klinisk relevans. Det går förstås inte 
utifrån detta att peka på om kroppsmissnöjdheten förekommer ätstörning, depression, ångest 
och ätstört beteende, eller som en konsekvens av det. Tidigare studier har dock visat på att 
missnöje med den egna kroppen påverkar utvecklandet av ätstörning (Stice & Shaw, 2002). 
Utifrån studiens population kvarstår visst missnöje med den egna kroppen även efter 
friskförklarande av ätstörning. Hög nivå av kroppsmissnöje kan också vara en start för ett 
depressivt beteende (Stice & Bearman, 2001). 
 Studien erfar också vissa begränsningar såsom att det är en metodologisk brist i att 
samma mätning (frågan om kroppsnöjdhet) genomförs flera gånger. Det kan tänkas att 
deltagare svarar samma som tidigare av vana. Detta försökte undvikas genom att randomisera 
ordningen av blocken. Ytterligare kritik mot måttet om kroppsnöjdhet är att det inte är 
sensitivt nog för att fånga eventuell förändring för grupperna Ingen klinisk KM och Låg KM. 
Det hade därför varit önskvärt med en visuell analog skala, för att undvika att deltagarna 
svarar samma varje gång med anledning av att de kommer ihåg vad de svarade föregående 
gång frågan ställdes. Skalan skulle också kunna göras mer sensitiv för eventuella 
förändringar i nöjdhet genom att röra sig mellan 1-100, istället för 1-10. Med modifikation på 
detta mått skulle även mindre förändringar hos samtliga grupper kunna skönjas och eventuellt 
skulle fler intressanta effekter kunna upptäckas, vilket torde vara intressant för framtida 
forskning. 
 Gruppernas olika arousal för bildstimulit skulle kunna påverka experimentet. För en 
kvinna som är missnöjd med sin kropp väcker troligtvis bilder på kroppar högre arousal än 
för någon som är nöjd med sin kropp. Därför är det heller inte konstigt att det är just gruppen 
med hög kroppsmissnöjdhet som ger störst utslag på kroppsnöjdhetsmätningarna. Dock kan 
inte resultatet tillskrivas detta. Dels med anledning av att ordning spelade roll för resultatet, 
samt att detta snarare understryker vikten av att ha ett mer nyanserat mått för kroppsnöjdhet 
för att fånga upp eventuella mindre skillnader i kroppsnöjdhetsskattning för de deltagare där 
bildstimulit inte är lika laddat. 
 Deltagarna rekryterades via mail från universitetets maillistor, detta ger att enbart 
personer som var intresserade av ämnet anmälde sig. Detta skulle kunna vara en bias för 
resultatet och att urvalet inte är representativt. Positivt med detta urval är att deltagarna var 
motiverade till ämnet och studien, samt genomförde uppgifterna noggrant. Frågan om 
kroppsnöjdhet och mediers påverkan av detta tycks dock ändå vara något som engagerar 
många, oavsett kroppsstorlek. Intressant vore att genomföra samma studie i en annan 
population, för att utröna om det finns kulturell påverkan kring jämförelse och kroppsnöjdhet. 
Samt i en yngre population, då det förekommer ett stort kroppsfokus på sociala medier och då 
det är i tonåren som ätstörningar generellt utvecklas.   
 Det vore intressant att genomföra en liknande studie med en större variation av 
kroppar, både gällande BMI men också olika kroppsformer för att öka möjligheterna till 
korrekt jämförelse med den kropp som är mest lik den egna. Alternativt använda bilder på 
deltagarens egen kropp. Eventuellt också bilder på olika kroppsdelar för att se vad det är som 
triggar missnöjdheten och vad som kan tänkas öka nöjdheten med den egna kroppen.  
 Då jämförelse med den egna kroppstypens påverkan på kroppsnöjdhet inte tidigare, så 
vitt jag vet, har beforskats så är resultaten från denna studie högst relevanta för framtida 
forskning. Då denna form av jämförelse, till skillnad från jämförelse med enbart smala 
kroppar, är positiv på så vis att nöjdheten är opåverkad hos samtliga grupper efter denna 
jämförelse. Att jämförelsen med den egna kroppstypen verkar vara en skyddande faktor 
skulle framgent kunna undersökas vidare. Samt vidareutvecklas till att hitta sådant som kan 
öka nöjdheten till exempel genom utveckling av instruktion till bildexponeringen. Då skulle 
denna nya form av instruktion sannolikt kunna vara av nytta för klinisk behandling.  
 Flertalet studier har tidigare visat på att kroppsjämförelse är korrelerat med 
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kroppsmissnöje (Jones, 2004; Keery, van den Berg, & Thompsson, 2004; Schutz, Paxton, & 
Wertheim, 2002), vilket inte stöddes av denna studie då detta enbart gällde för gruppen med 
hög kroppsmissnöjdhet. Det skulle kunna härledas till att måttet om kroppsnöjdhet ej var 
sensitivt nog, men sannolikt för att deltagarna i denna studie fick göra både kroppsjämförelse 
i uppåt-jämförelse (enbart för de som ej identifierade sig som den smalaste bildkategorin) och 
lateralt i och med jämförelsen med sin egen kroppstyp.  Det kan också tänkas att i och med 
att bildsamplet innehöll kroppar av flera olika storlekar, både med BMI lägre och högre än 
deltagarnas, fanns möjlighet till både uppåt och nedåt-jämförelse vilket kan ha bidragit till att 
merparten av deltagarnas kroppsnöjdhet var oförändrad. 
 Vidare är forskning inom detta ämnesområde något skral. Det behövs framöver mera 
forskning på ämnet då det finns möjliga skyddande faktorer i kroppsjämförelse med viss 
instruktion, vilket bör tas vara på och förädlas så att det kan tas med i behandling för 
ätstörningar och psykisk ohälsa. Dessa skyddande faktorer kan även vara av relevans för 
allmänheten, en subklinisk population, då det är vanligt med kroppsmissnöjdhet även utanför 
behandlingsrummen. Att arbeta förebyggande med kvinnors kroppsnöjdhet och uppfattning 
om sin kropp kan spara mycket lidande och pengar för samhället, för att kvinnor i lägre 
omfattning ska drabbas av psykisk ohälsa, förknippad med kroppsmissnöjdhet.   
 Initial nivå av kroppsmissnöjdhet spelar roll för hur kvinnor påverkas för exponering 
av kroppar och jämförelse med dessa. Kvinnor med hög nivå av kroppsmissnöjdhet blir än 
mer missnöjda med sin egen kropp av att jämföra sig med attraktiva kroppar. En skyddande 
effekt mot denna bias finns dock om jämförelse först sker med en kropp som är lik den egna, 
före jämförelse med den attraktiva tar plats. Denna skyddande effekt bör undersökas vidare 
för att kunna nyttjas kliniskt.  
 Det tycks också vara bättre att exponeras för flera olika typer av kroppar, snarare än 
en smal variant, då det förstnämnda för de flesta ej påverkar skattad nivå av kroppsnöjdhet. 
Sannolikt då detta möjliggör flera olika typer av jämförelser, även när instruktionen manar 
till uppåt-jämförelse eller lateral-jämförelse. 
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Bilaga 1 

Exempel på bildstimuli som presenterades. 
 

 

                                    
Exempel från bildkategori A.                                              Exempel från bildkategori B. 
 

                                      
Exempel från bildkategori C.   Exempel från bildkategori D. 
 
  



 
 

 

Bilaga 2 
Rekryteringsmaterial. 
 
 

 
 
 

Kvinnor	  sökes	  till	  studie	  om	  kroppsuppfattning 
 
Just	  nu	  genomförs	  ett	  forskningsprojekt	  inom	  ramen	  för	  examensarbete	  på	  
Mittuniversitetets	  Psykologprogram.	  Forskningsprojektet	  handlar	  om	  hur	  kvinnors	  kroppar	  
porträtteras	  i	  media	  och	  hur	  det	  påverkar	  oss.	  För	  att	  möjliggöra	  detta	  projekt	  behöver	  vi	  
ett	  antal	  kvinnliga	  deltagare	  i	  åldern	  18-‐30	  år.	  Vi	  vänder	  oss	  därför	  till	  dig	  för	  att	  undersöka	  
om	  du	  skulle	  vilja	  delta	  i	  denna	  studie.	  Deltagandet	  är	  frivilligt	  och	  anmälan	  görs	  genom	  att	  
besvara	  frågorna	  som	  du	  hittar	  i	  länken	  i	  detta	  e-‐mail.	  Lämna	  även	  din	  e-‐mailadress	  och	  ditt	  
telefonnummer	  så	  vi	  kan	  komma	  i	  kontakt	  med	  dig	  angående	  deltagande	  i	  efterföljande	  
testtillfälle.	  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. 
 
Klicka	  här	  för	  att	  komma	  till	  enkäten	  och	  delta	  i	  studien: 
https://freud.itm.miun.se/psyklab/ht15/kroppsyn 
 
Om	  du	  har	  några	  frågor	  och	  vill	  veta	  med	  om	  studien	  är	  du	  välkommen	  att	  höra	  av	  dig	  till	  oss	  
via	  e-‐mail,	  PSY2016@miun.se 
 
Tack	  på	  förhand! 
 
Alexandra	  M.	  Jansson,	  Marie	  Manholm	  och	  Kerstin	  By 
Psykologkandidater,	  Psykologprogrammet	  år	  5 
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Information till deltagare. 
 
 

 
 

Information	  till	  dig	  som	  är	  intresserad	  av	  att	  delta	  i	   
Kroppsprojektet	  vid	  Mittuniversitetet 

 
• Inga	  personuppgifter	  kommer	  att	  lagras	  eller	  användas	  i	  studien.	  Alla	  mailadresser	  

och	  telefonnummer	  som	  används	  för	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  forskningsdeltagarna	  
kommer	  att	  raderas	  och/eller	  förstöras	  så	  att	  de	  ej	  kan	  brukas	  efter	  studien.	   

 
• Informationen	  som	  samlas	  in	  kommer	  att	  användas	  i	  tre	  olika	  studier,	  alla	  inom	  

Kroppsprojektet,	  men	  med	  olika	  forskningsfrågor.	  Den	  insamlade	  informationen	  
kommer	  inte	  att	  användas	  till	  något	  annat	  än	  detta. 

 
• Studien	  bedrivs	  av	  tre	  studenter	  på	  femte	  och	  sista	  året	  av	  psykologprogrammet.	  

Studien	  ligger	  till	  grund	  för	  dessa	  studenters	  psykologexamensuppsats.	  
Kroppsprojektet	  handleds	  av	  professor	  	  
Francisco	  Esteves	  som	  också	  är	  huvudman	  för	  studien. 

 
• Deltagandet	  i	  experimentet	  tar	  cirka	  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.	  	  
Det	  finns	  inga	  kända	  risker	  med	  Eye-‐trackning. 

 
• Som	  tack	  för	  din	  medverkan	  och	  bidrag	  till	  forskning	  inom	  området	  mottar	  du,	  efter	  

deltagandet	  i	  psykologilaboratoriet,	  en	  trisslott. 
 

• Företrädare	  för	  forskning	  vid	  Mittuniversitetet	  är	  Ingrid	  Zackrisson,	  docent	  och	  
avdelningschef	  för	  Avdelningen	  för	  psykologi	  vid	  Mittuniversitetet.	   

 
• Du	  kan	  när	  du	  vill	  avbryta	  din	  medverkan	  i	  studien,	  utan	  att	  uppge	  någon	  särskild	  

anledning. 
 

• Genom	  att	  skriva	  under	  följande	  blankett	  samtycker	  du	  till	  att	  dina	  svar	  får	  användas	  
inom	  ramen	  för	  ”Kroppsprojektet”	  i	  enlighet	  med	  vad	  som	  framgår	  i	  
samtyckesblanketten.	   

 
För	  frågor	  och	  vidare	  information	  om	  projektet	  är	  du	  välkommen	  att	  maila	  
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	  kvinnors	  psykiska	  hälsa. 
 
Läs	  igenom	  nedanstående	  punkter	  noggrant	  och	  ge	  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	  varför	  jag	  har	  blivit	  
tillfrågad	  att	  delta	  samt	  vad	  syftet	  med	  deltagandet	  är 

• Jag	  är	  medveten	  om	  att	  jag	  när	  som	  helst	  under	  studiens	  gång	  kan	  avbryta	  mitt	  
deltagande,	  utan	  att	  behöva	  förklara	  varför 

• Jag	  ger	  härmed	  mitt	  medgivande	  till	  Mittuniversitetet	  att	  lagra	  och	  bearbeta	  den	  
information	  som	  har	  samlats	  in	  under	  studien 

• Jag	  ger	  detta	  medgivande	  förutsatt	  att	  inga	  andra	  än	  de	  forskare	  som	  är	  knutna	  till	  
studien	  kommer	  att	  ta	  del	  av	  det	  insamlade	  materialet 

 
 

Namn	   	   	   	   	   	   	   Ort 
 
_______________________	   	   	   	   _______________________	    
 
 

Namnförtydligande	   	   	   	   	   Datum 
 
_______________________	   	   	   	   _______________________	    
 
	    
 
 
 
 
 


