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1. Inledning 
 

1:1 Problembakgrund 
 
Massmedia med sin enkelriktade kommunikation har en stor makt över gruppen tonåringar 
idag. TV: n är idag en nödvändighet i varje hem samt det medium som upptar den största 
tiden av vårt liv. Gruppen tonåringar spenderar en tredjedel av sin vakna tid med att använda 
media, då bland annat genom att titta på TV (Lohaus et. al, 2005). Idealbilder lanseras 
kontinuerligt i bland annat dokusåpor, med underliggande budskap om att den graciösa 
kroppen och smilgroparna i ett attraktivt ansikte är nyckeln till lycka (Featherstone, 1994). 
Enligt Featherstone (1994) så förstärks den dagliga kännedomen om vårt utseendes 
existerande läge i och med jämförelse av dessa idealiserade bilder. Förutom att dessa bilder 
inbjuder till jämförelser så utgör de även ständiga påminnelser om vad vi kan bli, om vi 
anstränger oss. I anknytning till detta har forskning redovisad i Rutter och Smith (1995) visat 
att dessa bilder på unga, smala och hälsosamma människor är en del i den kulturella kontexten 
som bestämmer tonåringars tillfredställelse av den egna självbilden.  
 
Unga i Sverige mår generellt sett bra idag, men dock är det en grupp som mår allt sämre vilket 
har visat sig i en oroväckande ökning av den psykiska ohälsan då oro, sömnbesvär och andra 
stressrelaterade problem har ökat markant. (www.regeringen.se).  
 
En del människor anser, enligt Johnsson – Smaragdi (1995), att det inte finns några säkra 
bevis för att massmedierna påverkar våra barn och ungdomar negativt när det gäller hur de 
beter sig. Johnsson – Samaragdi (1995) fortsätter med att andra hävdar att fler och fler bevis, 
bland annat från forskningshåll, pekar på att medierna verkligen har effekter på flera olika 
plan. Dock finns det enligt henne två klara grupper i samhället som inte tvivlar på mediernas 
makt att påverka, dessa grupper är reklammän och politiker. 
 
Dokusåpor är ett relativt nytt mediefenomen som fick sitt genombrott 1997 då dokusåpan 
”Expedition: Robinsson” sändes för första gången. Det blev en tittarsuccé och 
dokusåpadeltagare har sedan dess invaderat Tv-rutorna, till tittarnas förfäran och fascination. 
Kritiken mot de olika dokusåporna har många gånger varit hård och den är högaktuell idag. 
Detta då främst för att det idag konstant levereras vinklade, stereotypa och överdrivna bilder i 
de olika mediala fenomenen. I dokusåporna sker en stor exponering av kvinnor, vilka 
framställs som referenssystem för tittarna. De kvinnliga idealbilderna i dag är bland annat 
toppmodell kandidater som visas i dokusåpan Top Model. Här är deltagarna långa, vackra och 
anorektiskt smala. Många av kvinnorna i programmet lider enligt dem själva av ätstörningar, 
men trots att de är så smala kritiseras de i TV för att de inte är tillräckligt smala. En av 
deltagarna blev dock hyllad i ett avsnitt av programmet för sin ”perfekta” smalhet då hon 
nådde runt midjan med sina händer.  
 
Dokusåpan ”Big Brother” som sänds i Kanal5 kan ses som ett socialt experiment vilket pågår 
i några månader. Deltagarna blir inlåsta i en byggnad och är bevakade av kameror dygnet 
runt, överallt, till och med i duschen och på toaletten. Den person som är mest populär hos 
TV-tittarna och bland meddeltagarna får stanna i huset längst, och vinner en miljon kronor. 
Deltagarnas uppgift är att söka popularitet, för att inte bli utröstade, vilket de gör genom 
berusning, obscenitet, och samlag, allt tillgängligt inför hela svenska folket. Sprit, mat och 
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olika uppgifter skickas in till deltagarna, vilka till varje pris vill utmärka sig och göra sig 
populär hos TV tittarna. I Big Brother förekommer det mycket fylla, en av deltagarna har 
även tillverkat en egen berusningsdryck i form av mäsk. Detta är en blandning av jäst, vatten 
och socker som vid jäsning blir alkoholhaltig. Många av Big Brothers kvinnliga deltagare är 
plastikopererade, populära och smala. Förutom att deltagarna är fulla, har samlag och visar sig 
naken i TV så har de kissat i husets jacuzzi, rakat de manliga deltagarnas stjärtar, gjort 
rumpavtryck på spegeln och showbajsat med publiken. De har deltagit i lekar som innefattat 
att de simmat i fiskrens, doppat ansiktet i likmaskar och agerat levande måltavla genom att 
dra ner byxorna till knävecken och väntat på att få en boll kastad i skrevet. 
 
De ovanstående beskrivningarna av de två dokusåporna har jag framställt genom egna 
observationer av dokusåporna, och mitt intresse av undersökningen har växt fram av att dessa 
dokusåpor verkar vara väldigt populära bland tonåringar. Orsaken till valet av just de två 
dokusåporna Big Brother och Top Model är på grund av att de är väldigt kritiserade för att de 
har en dålig inverkan på speciellt tonåringar och deras hälsa. Hälsa står enligt Malmström et. 
al. (2001) för friskhet eller sundhet. Begreppet hälsa kan man applicera inom många olika 
områden, i denna uppsats innefattar hälsa följande: psykiskhälsa/stress, självkänsla och 
alkohol. Det finns olika definitioner av stress, i uppsatsen ligger fokus på stress som känsla av 
att vara jäktad och nervös (Malmström et. al, 2001). Alkohol är ett organsikt ämne som tillhör 
gruppen alkoholer, ett av dessa ämnen är etylalkohol eller etanol som bland annat ingår i sprit 
drycker (Malmström, et. al, 2001). Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige och i 
uppsatsen ligger fokus på bruket av drycken (Andersson, 1995). Begreppet självkänsla står för 
känslor om bedömningen av sig själv (Hogg &Vaughan, 2002). Jag uppfattar det som att 
många tonåringar i dag har en stor press på sig att ”passa in”, vilket bland annat de 
massmediala budskapen kan vara bidragande till. Stora krav ställs på tonåringar i dag då de 
lever i en stressig värld fylld av studier och utseendefixering samtidigt som de är tyngda av en 
ständig oro för att inte duga.  
 
Detta är ett intressant område för alla som har med tonåringar att göra och även för andra som 
är intresserade av hur dagens tonåringar fungerar. För de som arbetar med tonåringar 
professionellt är vetskap om medias påverkansfaktorer en bra kunskap att ha för att förstå sig 
på tonåringar och en del av härkomsten till deras problematik. Tonåringarna är vår kommande 
generation och de är de som kommer att föra vårt samhälle vidare. Denna undersökning ligger 
i tiden då massmedia upptar en stor del av människors liv samt att den är av yttersta relevans 
eftersom att lite forskning har gjorts på området. Vårt samhälle ser inte likadant ut i dag som 
det gjorde för tio år sedan, det har förändrats kraftigt och är i en konstant förändring. Vi måste 
få en insikt i denna mediala värld för att kunna förstå vilka krafter dagens tonåringar har att 
kämpa med idag. Enligt Johnsson - Smaragdi (1995) så är massmedierna en väsentlig och 
oundvikligt del i vår nutida samhällsstruktur. Vilket gäller främst den unga generationen och 
därför är det angeläget att få kunskap om vilken roll medierna spelar i ungdomars liv.  

1:2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon samvariation mellan de icke-
hälsobefrämjande budskapen i dokusåporna Big Brother samt Top Model och tonårstjejers 
självkänsla, bruk av alkohol samt upplevda stress. 

1:3 Frågeställningar 
Hur ser tonårstjejers självkänsla ut?  
Vilket förhållande har tonårstjejer alkohol? 
Känner sig tonårstjejer stressade idag? 
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Finns det någon samvariation mellan tonårstjejers självkänsla, bruk av alkohol och känsla av 
stress och de mediala budskapen i dokusåporna Big Brother och Top Model som kan knytas 
an till dessa tre hälsofaktorer? 
 

1:4 Begreppsförklarningar 

1:4:1 Reality-tv /Dokusåpor 
Reality-tv är en genre TV-program som till största delen handlar om verkliga personer som 
hamnar i olika verkliga eller arrangerade situationer. ”Dokusåpan” som grundar sig på 
tävlingar och intriger mellan deltagarna är den vanligaste typen av reality-TV. Den första 
svenska reality-serien var The Real World Stockholm som hade premiär i TV1000 den 1 
oktober 1995. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Reality-TV). Dokusåpor är en TV-genre som är en 
vidareutveckling av reality-tv och som namnet anger är det en blandning av såpopera och 
dokumentär. Konceptet i dokusåporna är vanligtvis att ett antal personer placeras i en speciell 
miljö, ofta med element som provocerar fram intriger, konflikter och romantik. Väldigt 
mycket filmat material klipps sedan ner till lagom stora avsnitt, ibland på ett sådant sätt att 
händelser framstår som mera spännande. Oftast är upplägget sådant att deltagarna röstas ut en 
efter en (av andra deltagare och/eller av tittarna) tills en vinnare återstår som får en stor 
summa pengar. Den första dokusåpan i Sverige (och i hela världen) var Expedition Robinson 
1997. Efter "Robinson" har dokusåporna spritt sig över världen. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Dokus%C3%A5pa).  

1:4:2 Big Brother 
Dokusåpan Big Brother har sänts och sänds fortfarande i flera länder, bland annat i Kanal5 
Sverige. Uttrycket big brother, "storebror", kommer från George Orwells bok 1984 och syftar 
på att deltagarna ständigt är övervakade. Ett antal deltagare bor instängda i ett specialbyggt 
TV-övervakat hus och de har ingen eller mycket liten kontakt med omvärlden under några 
månader. Övervakning av deltagarna sker 24 timmar om dygnet och kameror täcker alla 
platser i huset. För att få hög ljudkvalité på programmet och för att inget ska kunna döljas så 
förses varje deltagare med mikrofon. Det hela går ut på, att som deltagare klara av att stanna i 
byggnaden och inte bli utröstad ur programmet för att tillsist stå som ensam vinnare av en stor 
summa pengar. Den svenska upplagan av Big Brother har hittills sänts fem gånger. Detta års 
upplaga av Big Brother samt förra årets är en samproduktion mellan svensk och norsk TV. 
Detta med anledning av att det 2005 var hundra år sedan den svensk-norska unionen 
upplöstes. Den 29 januari 2006 gick åtta svenskar och åtta norrmän in i Big Brother - huset 
med målet att försöka stanna kvar där i 114 dagar. Dokusåpans sändningstid är klockan 19.00 
– 20.00 varje vardag, och därmed är det en mycket tillgänglig tid för tonåringar. På 
söndagskvällarna sänds det live och pågår då lite längre. Man kan även se Big Brother dygnet 
runt om man så vill via Internet och Big Brother 24. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Big_Brother). 

1:4:3 Top Model 
Top Model är en amerikansk dokusåpa vars fulla namn är America's Next Top Model, 
programledaren är supermodellen Tyra Banks. Den femte säsongen visas mellan vintern 2005 
och våren 2006. Serien har även gjorts i en samnordisk produktion, i Sverige känd som Top 
Model Sverige. Dokusåpan sänds varje onsdag under ett antal månader och pågår då cirka en 
timme. Här tävlar ett antal svenska tjejer i Milano om den åtråvärda titeln som Skandinaviens 
nästa topp modell. Dokusåpans koncept är att deltagarna måste ha stor koll på mode, modets 
historia, olika designers samt om hur man är som topp modell. Den som är vackrast, smalast 
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och bäst som modell vinner till sist topp modell titeln och allt som tillkommer den. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Top_Model).  
 

1:4:4 Hälsa 
Begreppet hälsa står för friskhet eller sundhet (Malmström et. al, 2001). Begreppet hälsa kan 
man som tidigare nämnt applicera inom många olika områden men i denna uppsats har jag 
inriktat mig på följande: psykiskhälsa/stress, självkänsla och bruk av alkohol. I uppsatsen 
ligger fokus på stress som känslan av att vara jäktad och nervös (Malmström et. al, 2001).  
Enligt Nationella Folkhälsokommittén så är belastning, stress, nätverk, socialt stöd, 
självförtroende, arbetsförmåga, förmåga att ha kontroll över sin tillvaro samt framtidstro 
faktorer som kan påverka hälsan. (www.regeringen.se).  
 

1:5 Problemavgränsning 
Massmedial påverkan är ett omfattande ämne som berör många oavsett ålder eller kön. Jag 
har avgränsat mig nationellt till TV vilket är ett av massmediernas medel för enkelriktad och 
tillgänglig kommunikation, och dess samvariation med svenska tonårstjejers hälsa. Jag har 
avgränsat mig till äldre tonårstjejer i åldersgruppen 16-19 år. Orsaken till att jag avgränsade 
mig till tonårstjejer är för att de inte helt orimligt kan vara en extra utsatt grupp angående 
medial påverkan. Detta eftersom att de utgör en stor del av tittarna, samt för att de befinner sig 
i en period av livet då frågor kring den egna personen väcks och sökandet efter en identitet är 
i full gång. Angående TV-medium har jag avgränsat mig till dokusåporna Big Brother och 
Top Model, detta på grund av att dessa är väldigt kritiserade för att de har en negativ inverkan 
på tonåringars hälsa. Jag har även avgränsat mig angående hälsa och jag kommer endast att 
fokusera mig på psykiskhälsa/stress, alkohol och självkänsla. Stress valde jag för att vi lever i 
ett stressat samhälle som blir ännu mer stressande av att vi hela tiden tar emot budskap från 
bland annat massmedia om hur vi ska vara för att passa in i samhället. Alkohol valde jag 
eftersom att det troligen är mer tillgängligt för tonåringar än narkotiska preparat. Självkänsla 
valde jag att ha med i undersökningen på grund av att detta begrepp kan tänkas hänga ihop 
med tonåringars ökade psykiska ohälsa. Dessa avgränsningar gjorde jag på grund av att 
problemområdet samt uppsatsens omfång kräver en viss precisering. 
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2. Metod 

2.1 Metod val  
I inledningsfasen av uppsatsen gjorde jag en tankekarta över min kunskap på området. Ämnet 
i sig är mycket omfångsrikt och därför krävdes det omfattande avgränsningar för att jag 
tillslut skulle kunna ringa in de variabler som var intressanta att undersöka närmare. I mitten 
av uppsatsens gång gjorde jag en enkätundersökning på en gymnasieskola i Jämtlands län. 
Denna enkät, uppbyggd på fasta och systematiskt presenterade frågor, tilldelades 
gymnasietjejerna genom ett kvoturval. Denna typ av enkät stämmer väl överens med mitt val 
av studie samt analysmetod. Orsaken till att jag gjorde ett kvoturval, som är ett icke-
sannolikhetsurval, berodde på att mina begränsade möjligheter att göra ett sannolikhetsurval. 
Intentionen i min uppsats är att göra en kvantitativ tvärsnittsstudie med en induktiv ansats, jag 
kommer inte att göra några hypotesprövningar. Detta på grund av att jag inte har ställt upp 
några antaganden, då jag i stället har valt att tolka svaren utifrån verkligheten. Detta anser 
vara ett passande val med tanke på att syftet är att undersöka om det finns någon samvariation 
mellan den oberoende variabeln massmediala budskap och den beroende variabeln 
tonårstjejer. Samvariationen mellan variablerna har i resultat/analysdelen redovisats i 
lättskådliga korstabeller, som sammanställts i SPSS, vilka sedan har anknutits till teorierna, 
tidigare forskning samt syftet (Djurfeldt et. al, 2003). 

2:2 Datainsamling  
Till de valda variablerna massmediala budskap och tonårstjejer hälsa har jag anknutit tidigare 
forskning av relevans mellan årtalen 1991 och 2005 som införskaffats genom de olika 
databaserna MIMA, LIBRIS (Library Information System), SWAB (Social Work Abstracts) 
samt via Google Scholar. Jag har även använt mig av olika webbdokument, dock i begränsad 
omfattning. Orsaken till att jag använt mig av webbdokument vars tillförlitlighet går att 
ifrågasätta är på grund av att annan forskning inte finns till. Den insamlade informationen som 
består av forskning redovisad i artiklar, böcker, abstracts och på Internet sidor har jag noga 
granskat och till stor del använt mig av i skrivandet. KASAM teorin, den sociala jämförelse 
teorin, coping, livsstil och självkänsla vilka behandlas i uppsatsen har jag sökt genom 
databasen MIMA. Angående sökorden fick jag i MIMA 2 träffar på sökorden ”massmedia” 
och ”tonåringar”, 13 träffar på ”alkohol ”och ”tonåringar”, sökordet ”tonårstjejer” fick en 
träff, ”självkänsla” fick 54 träffar och ”stress” fick 545 träffar.  

2:3 Urval 
Jag valde att dela ut min enkät genom ett kvoturval till tjejer mellan 16-19 år som går första – 
tredje året på en gymnasieskola i Jämtlands län. Detta är ett icke-sannolikhetsurval där jag 
bestämde mig för att jag ville ha med 50 stycken tjejer i åldersgruppen 16-19 år. Orsaken till 
att jag vände mig just till denna åldersgrupp är för att tjejer i denna ålder är i en viktig fas 
angående identitetsutveckling då de just är på väg in i vuxenlivet.  För att få tag på 
informanter vände jag mig först personligen till skolans ledning för att få samtycke till att 
göra en enkätundersökning på deras skola. Av 52 tillfrågade tjejer var det 50 av dem som 
valde att vara med i enkätundersökningen, det bör tilläggas att det går 618 tjejer i åldern 16-19 
år på den aktuella gymnasieskolan.  
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2:4 Kritisk granskning 

2:4:1 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är (Halvorssen, 1992). 
Jag har i struktureringen av enkäten försökt att undvika frågor som är snedvridna för att dessa 
inte ska påverka svaren. När enkätundersökningen gjordes var jag öppen angående enkätens 
syfte samt att jag garanterade dess konfidentiellitet. Detta för att svaren och dess resultat inte 
skulle påverkas. Dock är det möjligt att mätningarnas reliabilitet kan ha påverkats negativt på 
grund av att uppgiftslämnarna kan ha känt sig ”låsta” i svarsalternativen. Tjejerna i 
undersökningen kan därav ha varit väldigt spontana i sina svar vilket har en negativ effekt på 
mätningarnas pålitlighet. Ett annat faktum som kan ha påverkat data pålitligheten är att jag i 
operationaliseringen inte har tagit med bakgrundsfaktorer, som bland annat 
uppväxtförhållanden och social tillhörighet, vilka skulle kunna ha gett ett annat utfall av 
mätningarna.  
 

2:4:2 Validitet 
Relevans eller giltighet, att mäta det man avser att mäta. (Halvorssen, 1992). 
Angående undersökningens validitet så anser jag att enkätens frågor ger svar på det som jag 
vill undersöka. Dock var några av de teoretiska egenskaperna, främst självkänsla, svåra att 
operationalisera eftersom att det var svårt att hitta de synliga egenskaperna för dem. Det är 
med andra ord svårt att mäta det jag har avsett att mäta, dock har jag försökt att göra 
mätningar av relevans för undersökningen. Den externa validiteten kan ifrågasättas eftersom 
att urvalsmetoden inte är särskilt betryggande då generaliseringar inte går att göra 
(Halvorssen, 1992). 

2:5 Analysmetod 
I inledningsfasen av analysen gjorde jag en sortering av det insamlade materialet samt empiri. 
Enligt Halvorssen (1992) handlar analysen av data om att kategorisera den insamlade 
informationen i syfte att beskriva vad man har hittat. Jag har i undersökningen valt att göra en 
korstabellanalys i SPSS, vilket har gett mig olika sambandsmått mellan variablerna. Detta är 
en bivariat analys där de kvalitativa variablerna, den oberoende variabeln (massmediala 
budskap) och den beroende variabeln (tonårstjejers hälsa), har korrelerats med varandra. 
Utifrån insamlad variabelfakta och framkomna resultat har jag ringat in det som varit av 
relevans för mitt syfte. Resultaten som jag har valt att redovisa i undersökningen har jag även 
anknutit till tidigare forskning som har varit av intresse för problemställningen. I 
sammanställningen av resultat/analys delen har jag sammankopplat resultaten med tidigare 
forskning och lämpliga teorier. I en del av tabellerna som redovisats i resultat och analysdelen 
har jag slagit ihop svarsalternativ som ”ja”, ”ibland” och ”ofta” för att kunna framställa en 
mer rättvis bild, detta på grund av det låga antalet (50) undersökningspersoner samt 
snedfördelningen mellan dem som har sett och inte sett på dokusåporna. 

2:6 Etiska överväganden 
Det har i denna uppsats dock inte uppkommit några etiskt relaterade problem. Att tjejerna var 
mycket positivt inställda till att vara med i undersökningen samt att de inte kände sig olustiga 
efteråt anser jag vara ett bevis på att de etiska normerna har följts som de ska i 
undersökningen. Jag informerade deltagarna både muntligt och skriftligt angående 
undersökningens konfidentiellitet. Detta för att det är viktigt med information till deltagarna 
samt att det utger en etisk säkerhet att ingen ska kunna identifieras i undersökningen.  
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3. Tidigare forskning 

3:1 Medias påverkan 
När det gäller mediernas förmåga att påverka så gör det de på flera olika plan, såväl psykiskt, 
fysiskt, socialt och/eller emotionellt. Det finns både positiva och negativa effekter inom alla 
dessa områden. Även tidsperspektivet är av relevant betydelse angående medias påverkan. 
Det finns såväl kortsiktig som långsiktig påverkan, påverkan som är snabbt övergående eller 
som länge dröjer sig kvar. Medieanvändningen kan ge konsekvenser och effekter som dröjer 
sig kvar över många år. Den påverkan som anses som allvarligast är den långsiktiga, 
smygande och ”osynliga” påverkan som tittarna utsätts för, och som de sällan är medvetna 
om. Denna typ av påverkan kan vara svår att skilja från påverkan från andra håll, budskapet vi 
nu talar om är även förpackat på ett lustbetonat och förförande sätt. Vad som kan vara svårt 
att urskilja och svårt att inse är att de som roar och underhåller, är behagligt, stiligt eller 
häftigt, ändå kan vara skadligt och negativt i sin verkan (Johnsson – Smaragdi, 1995). 
 
TV: n är vår största och mest mäktiga media makt, och det är även detta medium som tar upp 
den största tiden av vårt liv. Tonåringar spenderar mer än en tredjedel av sin vakna tid med att 
använda media, då bland annat genom att se på TV och surfa på Internet (Lohaus et. al, 2005). 
I anknytning till detta faktum hävdar Wartella (refererad i Rutter & Smith, 1995) att 
massmedia vid sidan om personlighet, kamrater, familj, skola och social bakgrund idag upptar 
en stor roll angående påverkan på tonåringars sociala beteenden och problem. De sociala 
bekymren menar hon ser likadana ut överallt, och det accelererar hela tiden allteftersom att 
den internationella marknaden för medias produkter blir mer global och homogeniserad över 
de nationella gränserna. Vidare menar hon att kritikerna blir alltmer bekymrade eftersom att 
unga människor spenderar mer och mer tid med mediala produkter som är för våldsamma, för 
kommersialiserade samt att de är av en olämplig moralisk natur. Hennes studier har dock visat 
att det är just detta som tonåringar i dag vill se, som de är dragna till. 
 
Medias expansion har växt i samma takt som den ökade tillväxten av psykosociala avvikelser 
hos ungdomar. Det är i och med detta enligt Wartella (refererad i Rutter & Smith, 1995) 
viktigt att undersöka om tonåringars ökade utsatthet för harmlösa mediala influenser kan vara 
en av orsakerna till ökningen av psykosociala avvikelser. Hennes forskning har visat att media 
kan vara en bidragande faktor till tonåringars problem som aggression, suicidbenägenhet, 
alkohol och drog bruk samt ätstörningar. Rutter och Smith (1995) hävdar att det självklart är 
andra faktorer än media som kan vara bidragande till ökningen av ungdomars psykosociala 
ohälsa. Men de har upptäckt att de finns en stor samvariation mellan tonåringars psykosociala 
problem och media fenomenet.  
 
Våra medievanor är inlärda tidigt i livet och de förändras och utvecklas sedan successivt 
under barndomen och ungdomstiden. Johnsson – Smaragdi (1995) hävdar vidare att 
hemmiljön är av stor betydelse angående hur vi lär oss att använda medierna. Johnsson – 
Smaragdi (1995) fortsätter med att massmedierna är betydelsefulla socialisationsagenter eller 
fostrare vid sidan av familjen, kamrater och skola. I medierna förmedlas fakta och budskap 
vilka bidrar till att åsikter och värderingar formas vilka i sin tur visas i attityder och 
handlingssätt. Särskilt bildmedierna är psykologiskt attraktiva för barn och ungdomar då de 
erbjuder häftig underhållning som är förföriskt förpackad och svår att motstå. Vidare menar 
hon att vi alla tidvis blir berörda av medierna på något sätt då de underhåller, roar, förtjusar 
oss och gör oss förskräckta. Ibland blir vi även illa berörda, upprörda, rädda och illamående. 
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Johnsson – Smaragdi (1995) konkluderar studierna med att medierna påverkar oss i olika 
avseenden, på såväl gott som på ont samt på kort och på lång sikt. 

3:2 Medias påverkan på självkänsla/självbild 
Det finns forskning som har visat på att de bilder som media skickar ut på unga, smala och 
hälsosamma människor är en del i den kulturella kontexten som bestämmer tonåringars 
tillfredställelse av den egna självbilden. I anknytning till detta har en experimentell studie 
refererad i Rutter och Smith (1995) kommit fram till att kvinnors egen kroppsbild kan 
påverkas av endast 30 minuters TV-tittande. 
 
Självbilden är enligt Johnsson – Smaragdi (1995) i regel ganska instabil under uppväxtåren. 
Hon menar att det är först när man kommer in i vuxen ålder som självbilden blir mer stabil 
och motståndskraftig mot yttre påverkan. I anknytning till detta så hävdar Ziehe (1989) att vi 
lever i en kultur som lär oss att önska det mesta av livet (refererad i Johnsson – Smaragdi, 
1995). Han anser även att klyftan mellan vad individen önskar uppnå och vad som är faktiskt 
genomförbart har ökat i dagens samhälle. Massmedierna har enligt Ziehe (1989) ett stort 
ansvar då det gäller att skapa önskedrömmar. Att inte dessa önskedrömmar infrias, vilka 
innefattar höga förväntningar på makt, skönhet och beundran, kan enligt honom mycket väl 
leda till känslan av misslyckande och till att en negativ självbild utvecklas (Johnsson –
Smaragdi, 1995). 

3:3 Skönhetsideal i media  
TV och film, de dominerande visuella medierna, spottar ständigt ut påminnelser, i en tid 
besatt av ungdom, hälsa och skönhet, om den graciösa och smidiga kroppen, där smilgroparna 
i ett attraktivt ansikte är nyckeln till lycka (Featherstone, 1994). 
 
Dagens moderna samhälle premierar ungdom och ett vackert utseende. Att se bättre ut, att se 
yngre ut, att vara mer attraktiv har de facto blivit ett grundläggande behov för de flesta av oss 
eftersom människor som ser bra ut fås att må bra (Featherstone, 1994:122). 
 
Den dagliga kännedomen om vårt utseendes existerande läge förstärks av jämförelser med de 
idealiserade bilder av den mänskliga kroppen som sprids via reklamen och de visuella 
medierna. Dessa bilder inbjuder till jämförelser och utgör ständiga påminnelser om vad vi är 
och om vad vi kan bli, om vi anstränger oss. Bilderna berättar även för individen att denne 
själv är ansvarig för sitt utseende (Featherstone, 1994). 
 
I Meurlings (2003) beskrivna forskning om ideal så finns det nu även belägg för att tjejer och 
kvinnor, i högre grad än killar och män, värderas utifrån om deras utseende och kroppar 
överensstämmer med samhällets skönhetsideal. Meurling (2003) menar även att tjejer 
socialiseras1 till att tro att kontroll över sin kropp och utseende leder till välgång även på 
andra livsområden. Wolf (1991) har undersökt innebörden av kroppsidealen (refererad i 
Meurling, 2003) och kommit fram till att pressen på kvinnor, att de främst ska måna om sitt 
utseende och vara smala, handlar om vår kulturs behov av att hindra kvinnors frigörelse. 
Dessa faktorer är några av de vanligast förekomna vid förklarningen av flickors ökade risk att 
drabbas av ätstörningar (Meurling, 2003). 

                                                 
1 Socialisation = Inlärning hos (den växande) individen av samhällets normer. (Malmström et.al, 2001).  
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3:4 Skönhetsideal ur ett genus perspektiv 
Meurling (2003) redogör för en undersökning gjord på tjejer och killar vilken har visat att 
idealbilden i media beskrivs genom utseende och fysiska egenskaper. Dominerande var att 
flickorna nämnde en smal kropp och ett attraktivt utseende som utmärkande för det kvinnliga 
idealet. En mycket liten procent angav att smalhet ingick i idealbilden av mannen i media, 
men istället så beskrev en större procent att idealmannen i media var stor, stark och ”såg bra 
ut”. Dock var det en relativt liten procent av flickorna som uppfattade att idealet i media 
speglade den perfekta kvinnan. I anknytning till detta var det få av ungdomarna som nämnde 
kropp och utseende när de skulle beskriva sin egen idealbild. En fjärdedel av flickorna tog 
upp ett snyggt utseende eller en smal kropp, och ungefär en lika stor killarna beskrev ett 
snyggt utseende, en stor kropp eller fysisk styrka som sin egen idealbild. 
 
Ett antal olika metoder har enligt Meurling (2003) framställts för att mer detaljerat mäta 
mediebildernas betydelse för unga människors inställning till sin kropp och sitt utseende. 
Forskningen som Meurling (2003) redogör för har visat att unga kvinnor som tittat på bilder 
av smala, vackra fotomodeller angav ett större missnöje med den egna kroppen efteråt än de 
kvinnor som tittat på bilder av ordinära eller mulliga modeller eller bilder på heminredning. 
Meurling (2003) hävdar dock att dessa experimentella studier inte kan mäta sig med den 
livslånga exponeringen för mediala bilder som sker i dagens samhälle. 
 
Johnsson – Smaragdi (1995) redogör för att det i genusforskningen har framkommit att hög 
TV-konsumtion under uppväxtåren för pojkars del leder till en positiv självuppfattning, detta i 
kontrast till flickor där det har det framkommit det motsatta. Hög TV-konsumtion under 
uppväxtåren bland flickor leder till en negativ självuppfattning. En av orsakerna till dessa 
könsskillnader har visat sig ligga i pojkars och flickors olika programreferenser. När pojkar 
sätter på teven föredrar de, vid sidan av sporten, att se på actionprogram med mannliga 
förebilder som är modiga, initiativtagande och självständiga. Detta i kontrast till flickor som 
föredrar serier där huvudtemat är relationer och intriger med vanligtvis traditionella 
kvinnoideal. De kvinnliga förebilderna i serierna framställs enligt Johnsson – Smaragdi 
(1995) i regel som beroende, osjälvständiga och passiva. Kvinnor i TV har enligt henne 
vanligtvis en underordnad roll, medan det är männen som har makten och kontrollen. 
Johnsson – Smaragdi (1995) poängterar att i den mån kvinnor förekommer i fiktionsprogram 
så är de unga och attraktiva, detta till skillnad från män som förekommer i alla åldersgrupper. 

3:5 Alkohol och tonåringar 
I Sverige har alkohol alltid varit, och är fortfarande, det viktigaste berusningsmedlet enligt 
Andersson (1995). Alkohol är enligt Malmström et. al, (2001) ett organsikt ämne som tillhör 
gruppen alkoholer, ett av dessa ämnen är etylalkohol eller etanol som bland annat ingår i sprit 
drycker. 
 
Alkohol används enligt Andersson (1995) i stor utsträckning bland ungdomar just för att bli 
berusad. Att bli berusad är enligt henne även i många sammanhang helt acceptabelt och ibland 
även eftertraktat. Skolan, kamraterna och familjen brukar framhållas som de faktorer som har 
störst inflytande på utvecklingen under tonåren. Dessa faktorer har även varit föremål för 
intensiv forskning som redovisats i Andersson (1995) när det gäller ungdomars väg in i 
missbruk av alkohol. 
 
Atkin (1999) har föreslagit olika orsaker till antagandet att medias bilder har influens på 
tonåringars bruk av alkohol (Refererad i Rutter & Smith, 1995). För det första så främjas 
alkohol drickande i TV. För det andra så är tonåringar nyfikna på det vuxna beteendet att 
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dricka alkohol och därför blir de mer uppmärksamma på budskapen om alkohol samtidigt som 
de blir mer mottagliga för odlingen av positiva attityder mot sådant alkohol drickande. För det 
tredje så är tonåringar mer mottagliga för de mediala budskapen angående alkohol bruk, då 
alkohol i media associeras till att ha kul och att umgås med vänner (Rutter & Smith, 1995).  

3:6 Stress  
Enligt Aldwin (1994) är stress absolut en funktion av miljön, men den är även en funktion av 
individuella karaktärsdrag (antingen psykologiska, hormoniska eller immunologiska2).  
 
Angående TV-tittande så har Larson (1995) framställt forskning som tyder på att tonåringar 
hittar ett tillfälle att förfina det nyligen upptäckta privatlivet genom att titta på TV och lyssna 
på musik ensam. Han menar även att TV ger en möjlighet för tonåringar att frigöra sig från 
stress, ångest och negativa känslor. 
 
Två av de psykologiska huvudfaktorerna som har identifierats av Ryff och Singer (refererad i 
Lundberg & Wentz, 2004) angående positivhälsa är accepterande av att vara den man är och 
känsla av att duga som man är. Enligt dem uppstår stress bland annat av obalans mellan 
upplevda krav och egen förmåga. 
 
Stress kan uppstå genom olika typer av påfrestningar, psykiska eller fysiska, yttre eller inre, 
som vi utsätts för. Inom stressforskning brukar man prata om coping eller sättet att hantera 
stress. I anknytning till detta kan vi välja konstruktiva metoder, så kallad aktiv 
stresshantering, vilket riktar sig mot orsakerna till stressen. Men vi kan även av olika skäl 
välja att nöja oss med passiva eller emotionella reaktioner, kanske i brist på andra alternativ 
(Lundberg & Wentz, 2004). Lundberg och Wents (2004) hävdar att psykosocial stress får oss 
att föredra just dessa passiva och känslomässiga metoder som alkohol, hetsätning, lugnande 
medicin, förnekande eller verklighetsflykt. Alkohol kan ge lindring och upplevas som 
stressdämpande vilket fyller en funktion för individen samtidigt som det bidrar till en 
ohälsosam livsstil. Denna stresshantering bidrar till en känsla av avkoppling och välmående 
på kort sikt, men påverkar kroppen negativt på lång sikt (Lundberg & Wentz, 2004). 
 
Enligt Utbildnings- och kulturdepartementet (2005) har det skett en oroväckande ökning av 
den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar. De hävdar dock att de unga i Sverige generellt 
sett mår bra. (http://www.regeringen.se/). Ungdomsstyrelsen attityd- och värderingsstudie De 
kallar oss unga (2003) påvisar detta i sin studie då nio av tio uppger att de nästan alltid är på 
gott humör, fyra av fem är nöjda med sig själva och fyra av fem är också nöjda med sin hälsa 
och lika många med livet som helhet. Men det finns en viss grupp som mår allt sämre vilket 
har visat sig i att oro, sömnbesvär och andra stressrelaterade problem har ökat markant i 
denna grupp. (http://www.regeringen.se/).  

3:7 Sömn 
I koppling till stress så har olika sömnstudier visat att vi behöver mer sömn för att bibehålla 
en god hälsa än vad man tidigare trott (Lundberg & Wentz, 2004). Sömnen är enligt Åkerstedt 
och Kecklund (refererad i Lundberg & Wentz, 2004) stressens motsats och fiende. Enligt dem 
ska vi sova åtta timmar per dygn för att våra grundläggande sömnbehov ska vara 
tillfredställda. Om vi lever under långvarig stress kan onda cirklar skapas som påverkar vår 
livsstil. Detta innefattar att vi beter oss på ett sätt som är skadligt för hälsan, då stress kan få 
oss in på bland annat banor av missbruk av alkohol (Lundberg & Wentz, 2004). 
                                                 
2 Immunologi = vetenskapen om immunitet och immunförsvar. (Malmström et al., 2001). 
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Det har visat sig att tonåringar är mer känsliga för sömnbrist än andra. Under tonårstiden sker 
snabba förändringar i kroppen vilket påverkar den biologiska dygnsrytmen så att sömnbrist 
lätt kan uppstå. Men även de sociala mönstren spelar in. Tonåringar kan vara sömniga 
respektive pigga vid tidpunkter då man normalt inte förväntar sig det. På morgonen är det 
sömniga och blir ännu mer sömniga framåt eftermiddagen. När kvällen närmar sig piggnar de 
till vilket leder till att de kommer sent i säng. En skoldag som börjar tidigt och innefattar höga 
prestationskrav förlagda vid tidpunkter då tonåringarna är som mest sömniga är ingen bra 
kombination. Många har även sporter och andra aktiviteter på eftermiddagarna samt sena 
kvällar med vänner, dator och teve, vilket även det bidrar till att de får för lite sömn 
(Lundberg & Wentz, 2004). 

3:8 Bantning  
Kvinnor och tjejer är väl medvetna om att den huvudsakliga anledningen att banta är 
kosmetisk. ”Att se bra ut” är inte bara en nödvändighet för att bli socialt accepterad utan det 
är också nyckeln till en mer spännande livsstil. Dessa livsstilsvinster förstoras upp i 
massmedia då budskapen översköljer tittarna med reportage om bantares framgångar och 
lyckliga smala människor (Featherstone, 1994). En mängd studier idag visar på att flickor som 
jämför sig med idealiserade bilder i massmedia upplever sig som mulliga i förhållandet till 
idealet. I anknytning till detta kan en flicka som känner sig tjock välja att börja banta. Det har 
även visat sig vara så att de tjejer som anstränger sig för att likna idealen i media oftare än 
andra oroar sig över sin vikt (Meurling, 2003).  
 
I den västerländska medelklasskulturen är den ouppnåeliga smala kvinnan skönhetsidealet, 
vilket skapar ett omfattande missnöje hos många tonårstjejer. Missnöjet tar även fart i 
puberteten då det sker förändringar med tonårstjejers kroppar (då bland annat kroppsfettet 
ökar) vilket är stressande för många tjejer. I relation till detta bör det även nämnas att många i 
dag anser att en smal kropp är en stor förutsättning i sökandet efter popularitet och framgång 
(Nichter, 2000). 
 
Vi lever i en konsumtionskultur där slankhet förknippas med hälsa, och hälsoupplysningens 
budskap om att övervikt är en hälsofara har absorberats av det sunda förnuftet. Men en studie 
av Robin Andres (refererad i Featherstone, 1994) har visat på att en stor del av de ”råd” som 
förekommer i medier uppenbarligen är av pseudovetenskaplig natur. En omfattande 
genomgång av ett antal bantningsstudier har lett till slutsatsen att överviktiga faktiskt lever 
längre. För att konkludera detta så är de tabeller över ålder, längd och vikt som från början 
konstruerats av försäkringsbolag, och som hänger på läkarmottagningar och publiceras i 
massmedia felaktiga. Angående vikten så är det i vissa fall en felmarginal på 6-7 kilo minus 
(Featherstone, 1994). Angående riskerna med bantning har ett flertal kvinnor med bulimi 3 
rapporterat att deras ätproblem började i samband med längre perioder av bantning. 
Forskningsrönen visar även på att risken för utvecklande av anorexi4bland bantande barn och 
ungdomar är åtta gånger större än bland dem som inte bantar (Meurling, 2003). 

                                                 
3 Bulimi/Bulimia nervosa= ”hetshunger” mycket starkt begär efter mat, kan bero på sjukdom eller vara psykiskt 
betingat. (Malmström et.al, 2001). 
4 Anorexi =  aptitlöshet; anorexia nervosa – sjuklig drift att svälta. (Malmström et.al, 2001). 
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4. Teorier och teoretiska begrepp 
 
Detta avsnitt är uppdelat i olika teorier och teoretiska begrepp som är av relevans då dessa 
berör uppsatsens resultat och analys del, tidigare forskning samt diskussionskapitlet, allt i 
symbios med syftet. Avsnittet är upplagt på ett antal olika delar som ur något avseende 
belyser de effekter som jag vill se närmare på i undersökningen av dokusåpors samvariation 
med tonårstjejers hälsa.  

4:1 KASAM – Känsla av sammanhang 
En viktig faktor bakom bevarandet av kontinuerlig hälsa – ohälsa och rörelser mot dess friska 
pol är enligt Antonovsky (1991) känsla av sammanhang (KASAM).  
De tre centrala komponenterna i KASAM teorin är begriplighet (1), hanterbarhet (2) och 
meningsfullhet (3). Genom dessa tre komponenter blir tillvaron enligt honom 
”sammanhängande”. Detta är en salutogenetisk teori vilket betyder att man fokuserar sig på 
människans friskhet istället för på hennes sjukhet. 
KASAM är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang 
(Antonovsky, 1991:41).  

4:1:1 De tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
Komponenten begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever inre och yttre stimuli 
som förnuftsmässigt gripbara, som information som är ordnad, strukturerad, tydlig och 
sammanhängande. Motsatsen till detta är inre och yttre stimuli upplevd som brus – det vill 
säga; oordnad, kaotisk oväntad, slumpmässig och oförklarad. Den andra komponenten 
hanterbarhet definieras som den grad till vilken man upplever att resurser finns till ens 
förfogande, med vilka man kan möta de olika stimuli som överöser en i livet samt de krav 
som ställs på en. Den tredje komponenten meningsfullhet betraktas som en 
motivationskomponent, den syftar formellt på i vilken utsträckning man känner att livet har en 
känslomässig innebörd. Att de problem och krav man ställs inför åtminstone till en liten del är 
värda att investera energi i, och att dessa är värda engagemang och hängivelse samt att de är 
utmaningar, i stället för bördor (Antonovsky, 1991). 
 

4:1:2 KASAM i adolescensen  
Angående adolescensen menar Antonovsky (1991) att dessa komponenter ser lite annorlunda 
ut. Han förklarar denna period av livet som en dramatisk tid av ständig turbulens, självtvivel, 
förvirrning och utanförskap. Antingen är man enligt honom för lång eller för kort, för dum 
eller för smart, har för stora bröst eller har inga bröst alls till detta hör att man enligt honom 
under adolescensen är finnig, klumpig och förvirrad. Han hävdar att budskapen från olika 
världar som tonåringar ställs inför är mycket motstridiga och förvirrande. Vidare menar han 
att det centrala problem som ungdomar i alla kulturer ställs inför handlar om att ”bli någon”, 
att utveckla ”en bestämd personlighet i en social verklighet som man förstår…(Att) skaffa sig 
en livgivande verklighetskänsla ur medvetenheten om att ens individuella sätt att bemästra 
tillvaron är en framgångsrik variant av hur människorna omkring en bemästrar sin tillvaro 
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och värdesätter denna förmåga” (Antonovsky, 1991:130). I detta sammanhang kan vi i 
anknytning till de ovanstående KASAM komponenterna utläsa att det finns en ”framgångsrik 
variant” och ”verklighetskänsla” vilket innebär begriplighet. ”Värdesätter denna förmåga” 
innebär hanterbarhet. ”Livgivande… medvetenhet… individuell” innebär meningsfullhet.  
 

4:1:3 Högt och lågt KASAM 
De individer som identifieras med hög KASAM har höga värden av dessa komponenter, de 
som identifieras med låg KASAM har i skarp kontrast till detta låga värden av de tre 
komponenterna. Alla tre komponenterna är nödvändiga och mer eller mindre centrala. 
Antonovsky (1991) poängterar dock att man i ungdomen (i bästa fall) endast kan uppnå 
provisoriskt hög KASAM som kan ligga till grund för kortsiktiga förutsägelser av förmågan 
att handskas med hälsotillstånd och stressorer (krav som det inte finns några omedelbart 
tillgängliga eller automatiska svar på).  

4:2 Social jämförelse teori  
Festinger (1954) utvecklade den sociala jämförelse teorin (social comparison theory) för att 
beskriva hur människor lär sig om sig själva genom jämförelser med andra (Refererad i Hogg 
& Vaughan, 2002). Teorin handlar om processen av att jämföra ens beteenden och åsikter 
med andra för att etablera det korrekta eller socialt accepterade sättet att tänka. Människor 
behöver enligt Festinger (1954) vara säkra på värdet av sina egna uppfattningar, attityder, 
känslor och beteenden. Eftersom att dessa sällan är baserade på ett fakta mått, så bygger de 
sin kognitions5 förmåga, sina känslor och beteenden på andra människor. Detta fenomen kan 
beskrivas genom att människor söker liknande andra för att bekräfta sina uppfattningar och 
attityder, vilket kan, till en viss grad, befästa antagandet att människor ankrar sina attityder 
och sin självuppfattning i grupper som de känner att de hör hemma i. Angående människors 
beteenden så söker inte människor ut liknande andra, utan andra som presterar aningen sämre 
än de själva gör, de gör ”nedåtgående” sociala jämförelser, vilket stärker deras egen 
självkänsla. Vi kan dock inte alltid välja vem vi ska jämföra oss med, t.ex. så har oftast yngre 
syskon inget annat val än att jämföra sig med sina äldre och mer kompetenta systrar och 
bröder. I de fall då någon är tvungen att göra en jämförelse i ”uppåtgående riktning”, över sig 
själv, så kan självkänslan ta ganska mycket stryk. Dock kan detta undvikas, enligt Tesser´s 
(1988) själv utvärderande försvars modell (refererad i Hogg & Vaughan, 2002), genom att 
försöka eliminera likheterna med den andra personen eller genom att dra sig ur relationen med 
denne.  

4:3 Coping strategier 
Coping är definierad som användningen av strategier att handla med aktuella eller förekomna 
problem och deras medföljande negativa känslor. Människor i allmänhet är väldigt flexibla i 
deras val av coping strategier och förändrar sina strategier beroende på situation. Medan 
människor aktivt försöker att handla med problemen så är den emotionella responsen och de 
olika strategierna inte alltid fullt medvetna. Den sociala och kulturella omgivningen kan 
påverka både värderingen av stress samt användningen av coping strategier på ett direkt och 
raffinerat sätt. Personbaserade närmanden av coping studier menar att de personliga 
egenskaperna i första hand är byggda på hur människor hanterar stress (Aldwin, 1994). Inom 
stressforskning brukar man prata om coping eller sättet att hantera stress. I anknytning till 
detta kan vi välja konstruktiva metoder, så kallad aktiv stresshantering, vilket riktar sig mot 
                                                 
5 Organisationen av vår varseblivning som kunskap och vetande, begreppsbildning och behärskning av symboler. 
(Malmström et.al., 2001). 
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orsakerna till stressen. Men vi kan även av olika skäl välja att nöja oss med passiva eller 
emotionella reaktioner, kanske i brist på andra alternativ (Lundberg & Wentz, 2004). 

4:4 Livsstil 
Ett modernt begrepp i dag är termen livsstil. Inom konsumtionskulturen menar Featherstone 
(1994) att termen innefattar sådant som individualitet, förmåga att uttrycka sig själv och 
stilistisk självmedvetenhet. Han hävdar dock att termen har en mer avgränsad sociologisk 
betydelse i relation till olika statusgruppers speciella livsstilar. Vad man kan se som 
indikatorer på individens individuella smak och känsla för stil är enligt Featherstone (1994) 
dennes kropp, tal, fritidsintressen, hemmet, bilen, semester valen samt mat- och 
dryckespreferenser etc. Andrejevic (2004) hävdar att reality-tv som exempelvis Big Brother 
bjuder in tittarna i dokusåpan genom att de kan identifiera sig med deltagarna, eftersom att de 
är ”riktiga”. Han menar även att Big Brother fångar tittarnas känslor genom identifikationen, 
dokusåpan inspirerar även till diskussioner angående människors beteenden och privat liv.  
 

4:5 Självkänsla 
Begreppet självkänsla står för känslor om bedömningen av sig själv. Hogg och Vaughan 
(2002) hävdar att människor i allmänhet är starkt motiverade att tänka bra om sig själv. Taylor 
och Brown (1988) har genom en undersökning (refererad i Hogg & Vaughan, 2002) funnit att 
människor normalt överskattar sina egna bra egenskaper, överskattar sin kontroll över 
händelser samt att de är orealistiskt optimistiska. Människor som har en sådan självkänsla 
tenderar att ha större risk att falla i depression och andra mentala sjukdomar då de misslyckas 
i livet. Enligt dem är en positiv självbild och självkänsla signifikanta mål för de flesta 
människor. Hogg och Vaughan (2002) menar vidare att hot, (t.ex. misslyckanden och stress), 
mot självkänslan kan skada hälsan. Detta inkluderar en höjning av negativa känslor som kan 
leda till självskadebeteenden och suicidbenägenhet, samt att de utgör en risk för att utveckla 
psykisk sjukdom. De har även negativa effekter på immunsystemet och nervsystemet. Om och 
när dessa hot uppstår så finns det enligt dem olika sätt att handla. Ett av dem är att förnekelse, 
handlingssättet går då ut på att människor flyr genom att nyttja alkohol och narkotiska 
preparat. Detta är ett riskfyllt ”för att få en kick” beteende och en icke-konstruktiv coping 
mekanism eftersom att den kan medföra stora hälsoproblem (Hogg & Vaughan, 2002). 
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5. Resultat och analys 
 
Följande kommer en redovisning av uppsatsens resultat i syfte att belysa vad som har 
framkommit. Jag har kategoriserat den insamlade informationen så att vi enkelt kan följa 
upplägget. De olika resultaten är framställda i korstabeller som korrelerats i SPSS, vilka sedan 
har analyserats utifrån teorier och tidigare forskning. Struktureringen av resultat- och 
analysdelen har gjorts utifrån syftet, alltså om det finns någon samvariation mellan de icke-
hälsobefrämjande budskapen i Big Brother samt Top Model och tonårstjejers självkänsla, 
upplevda stress samt deras bruk av alkohol. Utifrån frågeställningarna kommer även de tre 
valda hälsoaspekterna belysas separat från samvariationen i denna del av uppsatsen. Därefter 
har jag delat in min utgångspunkt i de olika delar som jag har undersökt utifrån ett 
hälsoperspektiv, vilka i denna del av uppsatsen har delats in i diverse underrubriker. 
Rubrikerna baserar sig på de aspekter på hälsa som jag har valt att undersöka, dessa är 
självkänsla, psykiskhälsa/stress och alkohol.  
 

5:1 Regelbundenhet av dokusåpa tittande – Big Brother/Top Model 
Inledningsvis kommer jag att beskriva två korstabeller som visar på undersökningstjejernas 
ålder samt om de ser på dokusåporna Big Brother och Top Model regelbundet eller inte. 
Eftersom att Big Brother sänds hela veckan i Kanal5och dygnet runt på Internet och på Big 
Brother 24 kommer jag att i tabell 5:1:1 nedan visa antalet timmar de ser på dokusåpan 
korstabulerat med deras ålder. I tabell 5:1:2 angående Top Model tittande och ålder kommer 
jag endast att redovisa regelbundenheten av tittande, och inte timarna, eftersom att 
programmet endast sänds en timme i veckan.  

5:1:1 Antal timmar Big Brother/vecka - Ålder 

Antal timmar man ser på Big Brother i veckan* Ålder Crosstabulation

2 4 8 5 19
10,5% 21,1% 42,1% 26,3% 100,0%

0 2 1 1 4
,0% 50,0% 25,0% 25,0% 100,0%

1 1 1 0 3
33,3% 33,3% 33,3% ,0% 100,0%

3 7 10 6 26
11,5% 26,9% 38,5% 23,1% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%
Antal
%

15 min-2 tim

2-4 tim

4 tim över 5
timmar

Antal timmar
BB/vecka

Total

16 17 18 19
ÅLDER

Total

 
 
Tabellförklarning  
Korstabulering av enkätfrågorna:  

• Ålder? 
• Hur många timmar i veckan ser du på Big Brother? 

Denna tabell visar att 26 tjejer av de 50 undersökta i åldern 16-19 år ser på Big Brother 
regelbundet. Av dessa 26 så ser 19 tjejer på dokusåpan 15 minuter – 2 timmar per vecka, 
vilket alltså är majoriteten. 4 tjejer ser på dokusåpan 2-4 timmar per vecka och 3 tjejer ser på 
dokusåpan 4 timmar till över 5 timmar per vecka. De flesta av tjejerna som ser på Big Brother 
är 18 år (38,5 %). 
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5:1:2 Regelbundenhet av Top Model tittande - Ålder 

Ser på Top Model regelbundet * Ålder Crosstabulation

4 2 4 2 12
33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0%

5 14 14 5 38
13,2% 36,8% 36,8% 13,2% 100,0%

9 16 18 7 50
18,0% 32,0% 36,0% 14,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Ser TM
regelb.

Total

16 17 18 19
ÅLDER

Total

 
 
Tabellförklarning 
Korstabulering av de två enkätfrågorna: 

• Ålder? 
• Följer du Top Model regelbundet? 

Denna tabell visar att 12 av de 50 tjejerna i åldern 16-19 år ser på Top Model regelbundet och 
att 38 av de 50 undersökta tjejerna inte ser på Top Model regelbundet.  

5: 2 Självkänsla  

5:2:1 Top Model - Utseendet 

Har sett/inte sett Top Model * Nöjd med sitt utseende Crosstabulation

5 27 10 42
11,9% 64,3% 23,8% 100,0%

3 4 1 8
37,5% 50,0% 12,5% 100,0%

8 31 11 50
16,0% 62,0% 22,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Top
Model

Total

Ja, mycket Ja, ganska Lite
Nöjd med sitt utseende

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av de två enkätfrågorna:  

• Har du sett dokusåpan Top Model? 
• Är du nöjd med ditt utseende?  

Korstabellen visar att majoriteten av de 42 tjejerna som har sett på Top Model (TM) är 
”ganska nöjda” med sitt utseende. Dock är 23,8 % av dem som har sett på TM endast ”lite 
nöjd” med sitt utseende. Vi kan se att det är en högre procent som var ”mycket nöjda” med 
sitt utseende bland dem som inte har sett på TM. I anknytning till detta resultat kan vi göra det 
antagandet att det inte finns någon signifikant samvariation mellan den oberoende variabeln 
(Top Model) och den beroende variabeln (tonårstjejer) angående känslan att vara nöjd med 
sitt utseende.  
 
Koppling till tidigare forskning 
Eftersom att den nästan ouppnåeligt smala kvinnan är idealet i TM kan detta enligt Nichter 
(2000) vara en riskfaktor till ett omfattande missnöje hos tonårstjejer. Dock verkar inte 
tjejerna i vår undersökning vara särskilt påverkade av detta västerländska skönhetsideal då 
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majoriteten av dem är relativt nöjda. Detta kan kopplas till De kallar oss unga (2003) som i 
sin studie har påvisat att svenska ungdomar generellt sett mår bra då fyra av fem är nöjda med 
sig själva. (http://www.regeringen.se/). Att de flesta är nöjda med sig själva utgör en 
förutsättning att de utvecklar en positiv hälsa eftersom att självförtroendet inte belastas. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa). De tjejer som var ”mycket nöjda” eller ”ganska 
nöjda” med sitt utseende kan förklaras i utifrån Hogg och Vaughan (2002) då de menar att 
människor i allmänhet är starkt motiverade att tänka bra om sig själv. Det finns ju dock 
forskning som har visat att de massmediala bilderna på unga, smala och hälsosamma 
människor bestämmer tonåringars tillfredställelse av den egna självbilden (Rutter & Smith, 
1995). Utifrån de 23,8 % av tjejerna som har sett på TM och endast var ”lite nöjda” med sitt 
utseende kan vi ju då anta att detta stämmer. Detta i linje med Johnsson – Smaragdi (1995) 
som menar att självbilden i regel är ganska instabil under uppväxtåren. 
 
Koppling till teori 
Vid tolkning av Antonovskys (1991) KASAM teori så har majoriteten av tjejerna som har sett 
på TM uppnått ett provisoriskt högt KASAM angående begriplighet och meningsfullhet då de 
har skaffat sig en livgivande verklighetskänsla och är ganska nöjda med sitt utseende. När vi 
knyter an de 23,8 % av tjejerna som har sett TM och endast är lite nöjda med sitt utseende kan 
vi förklara detta med att Antonovsky (1991) menar att de budskap som tonåringar får från 
olika världar är både motstridiga och förvirrande. Han menar vidare att adolescensen är en tid 
av självtvivel angående bland annat utseendet. Man tvivlar enligt honom i denna ålder mycket 
på sig själv och endera så är man för kort eller för lång, har för stora bröst eller inga bröst alls 
plus att man är finnig och klumpig. Vid tolkning av hans teori så kan ändå dessa tjejer som 
bara kände sig lite nöjda ändå utveckla en känsla av sammanhang då man i ungdomen endast 
kan (i bästa fall) uppnå en sådan känsla provisoriskt.  

5:2:2 Top Model – Bantning 

Har sett/inte sett Top Model * Har bantat Crosstabulation

10 32 42
71,4% 88,9% 84,0%

4 4 8
28,6% 11,1% 16,0%

14 36 50
100,0% 100,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Top
Model

Total

JA NEJ
Har bantat

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Top Model? 
• Har du bantat någon gång? 

Denna tabell visar att av de 14 tjejer som har bantat så har majoriteten av dem (71,4 %) sett på 
TM. Utifrån tabellen kan vi dock inte säga att det finns någon samvariation mellan TM 
tittande och bantning. Detta eftersom att det är betydligt fler som inte har bantat av dem som 
har sett på TM (88,9 %) än bland dem som varken har sett TM eller bantat (11,1 %). 
 
Koppling till tidigare forskning 
Om vi nu fokuserar oss på dem som har bantat och sett på TM (71,4 %) så kan vi anknyta 
detta till tidigare forskning och belägga Featherstones (1994) teori om att livsstilsvinsterna 
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förstoras upp i massmedia, i detta fall då budskapen om TM deltagarnas framgångar baseras 
på att de är smala och framgångsrika. De kvinnliga idealbilderna som visas i TM är smala, 
och en del är även anorektiskt smala vilka enligt egen utsago lider av ätstörningar. Detta var 
uppenbart då det i ett avsnitt av dokusåpan visade sig att en av deltagarna kunde nå runt sin 
midja med händerna. Förövrigt så är deltagarna i TM vackra och långa toppmodell kandidater 
och dessa idealiserade bilder kan vid koppling till Featerstone (1994) utgöra en påminnelse till 
tittarna om att de själva är ansvariga för sitt utseende. Enligt Meurling (2003) finns det även 
belägg för detta då det i forskningen har visat sig att flickor jämför sig med idealiserade bilder 
i massmedia, detta kan enligt henne vara en bidragande faktor till att tjejer väljer att börja 
banta, då de i jämförelse med idealen känner sig mulliga (Meurling, 2003). Enligt Ziehe 
(1989) (refererad i Johnsson – Smaragdi, 1995) så har massmedierna ett stort ansvar då det 
gäller att skapa önskedrömmar. Ovanstående kan kopplas samman med Meurlings (2003) 
forskning om att tjejer socialiseras att tro att kontroll (i detta fall bantning) över sin kropp och 
utseende leder till välgång även på andra områden. Något som de massmediala bilderna i TM 
förstärker.  
 
Koppling till teori 
När vi kopplar dessa resultat till KASAM teorin (Antonovsky, 1991) så kan vi anta att de 
tjejer som har bantat och har sett på TM har låga värden av meningsfullhet då deras sätt att 
bemästra de mediala bilderna i TM leder till bantning, vilket inte är en framgångsrik variant 
att bemästra tillvaron på. Den stora grupp (88,9 %) som har sett TM och inte har bantat har 
dock höga värden av meningsfullhet då deras individuella sätt, att inte banta, är en 
framgångsrik variant att bemästra tillvaron på. Deras sätt att skaffa sig en livgivande 
verklighetskänsla genom att inte banta, trots att de har sett på TM, är ett tecken på att de har 
höga värden av begriplighet. Vi kan även utläsa att denna sistnämnda grupp har höga värden 
av hanterbarhet då de deras individuella sätt att bemästra tillvaron på är en framgångsrik 
variant av hur människorna omkring dem bemästrar sin tillvaro och värdesätter denna 
förmåga. 
 
Om vi kopplar resultaten till Festingers (1954) sociala jämförelse teori (refererad i Hogg 
&Vaughan, 2002) så kan vi göra ett lite annorlunda antagande. Han menar att människor 
söker ut liknande andra, som presterar aningen sämre än de själva gör, för att stärka sin egen 
självbild. Vi kan utifrån hans teori tolka resultaten som att de som har sett på TM men inte har 
bantat inte heller jämför sig med deltagarna i dokusåpan, eller så ser de sig själva som ”över 
idealet”. I motsatts till detta så har de som sett på TM och bantat (71,4 %) jämfört sig med 
deltagarna i dokusåpan, som Festinger (1954) säger ”i uppåtgående riktning” (över sig själv). 
Detta sista förfarande kan enligt honom leda till att självkänslan tar mycket stryk, vilket i 
detta fall har lett till att man har valt att banta. 
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5:2:3 Big Brother – Utseendets betydelse för lycka och självkänsla 

Har sett/inte sett Big Brother * Hur viktigt är utseendet för att man ska vara lycklig och ha en bra
självkänslaCrosstabulation

4 10 19 7 40
10,0% 25,0% 47,5% 17,5% 100,0%

1 4 4 1 10
10,0% 40,0% 40,0% 10,0% 100,0%

5 14 23 8 50
10,0% 28,0% 46,0% 16,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Big
Brother

Total

INTE ALLS
VIKTIGT LITE VIKTIGT

GANSKA
VIKTIGT

MYCKET
VIKTIGT

Utseendets betydelse för lycka och självkänsla

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett på dokusåpan Big Brother? 
• Hur viktigt är utseendet för att du ska vara lycklig och ha en bra självkänsla? 

Tabellen visar att det sammanlagt är 65 % av dem som har sett på Big Brother (BB) som 
anser att utseendet är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” för att man ska vara lycklig och 
ha en bra självkänsla. Detta till skillnad från dem som inte har sett på BB där 50 % har svarat 
dessa alternativ. I denna korstabell ser vi en liten skillnad mellan dem som har sett och dem 
som inte har sett på BB. Dock är denna skillnad för liten för att vi ska kunna säga att det finns 
någon samvariation mellan BB-tittande och utseendets betydelse för lycka och självkänsla.  
 
Koppling till tidigare forskning 
Till denna tabell kan vi knyta an Wartellas resonemang (refererad i Rutter & Smith, 1995) då 
hon påstår att massmedia vid sidan av bland annat familj och kamrater upptar en stor roll 
angående påverkan på tonåringars sociala beteenden och problem. Genom att vi ser att 
utseendet är viktigt bland dem som har sett på BB kan vi dra paralleller till att sociala 
beteenden och problem kan uppstå i denna grupp. Enligt Featherstone (1994) så spottar media 
ständigt ut påminnelser om den smidiga och graciösa kroppen där nyckeln till lycka är ett 
attraktivt ansikte. Här kan vi då koppla forskningen till att majoriteten av tjejerna som har sett 
på BB anser att utseendet är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” angående lycka och självkänsla. 
Dagens moderna samhälle premierar ungdom och ett vackert utseende. Att se bättre ut, att se 
yngre ut, att vara mer attraktiv har de facto blivit ett grundläggande behov för de flesta av oss 
eftersom människor som ser bra ut fås att må bra (Featherstone, 1994:122). Detta citat 
påvisar att utseendet utgör en viktig del av vårt välbefinnande, och enligt tabellen så stämmer 
resultaten överens med citatet eftersom att utseendet har visat sig vara viktigt för majoriteten 
av tjejerna angående lycka och självkänsla. Detta kan enligt Meurling (2003) förklaras med 
att tjejer, i högre grad än killar, värderas utifrån om deras kroppar och utseende 
överensstämmer med samhällets skönhetsideal. Om vi tolkar detta till våra resultat kan vi se 
att majoriteten av tjejerna anser att just utseendet är viktigt för dem. Till detta bör det även 
tilläggas att en experimentell undersökning, redovisad i Rutter och Smith (1995), har kommit 
fram till att kvinnors egen kroppsbild kan påverkas av endast 30 minuters TV-tittande.  
 
Koppling till teori 
I anknytning till Featherstones resonemang om självkänsla kan vi härleda resultatet av 
tabellen till antagandet att tjejerna i undersökningen är starkt motiverade att tänka bra om sig 
själv, och därför måste de även känna sig bra (utseendet), för att i sin tur bli lycklig och få en 
bra självkänsla. Enligt honom så står begreppet självkänsla för känslor av bedömningen av sig 
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själv. Enligt Nationella Folkhälsokommittén så är belastning av bland annat självkänslan en 
faktor som kan påverka hälsan i negativ riktning (http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsa). 
I anknytning till detta så står hälsa för friskhet och sundhet (Malmström et.al, 2001). Detta är 
begrepp som de mediala fenomenen i sin tur kopplar till en smal och vacker kropp 
(Featherstone, 1994). Till våra resultat kan vi även knyta an det moderna begreppet livsstil. 
Då Andrejevic (2004) hävdar att reality-tv som exempelvis Big Brother bjuder in tittarna i 
dokusåpan genom att de kan identifiera sig med dokusåpa deltagarna. 

5:2:4 Big Brother – Inställning till plastikoperationer  

Har sett/inte sett Big Brother * Plastikoperationer Crosstabulation

1 25 6 8 40
2,5% 62,5% 15,0% 20,0% 100,0%

1 6 2 1 10
10,0% 60,0% 20,0% 10,0% 100,0%

2 31 8 9 50
4,0% 62,0% 16,0% 18,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett på
Big Brother

Total

JA NEJ KANSKE VET EJ
För plastikoperation

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av de två enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Big Brother? 
• Skulle du kunna tänka dig att nu eller i framtiden göra någon plastikoperation för att 

höja din självkänsla? 
Sammanlagt är det två av de femtio tjejerna som kan tänka sig att nu eller i framtiden göra en 
plastikoperation för att höja självkänslan. En av dem har sett på BB. Det är relativt många 
som är osäkra på sitt svar vilket visas i att sammanlagt 35 % av tjejerna som har sett på BB 
svarade ”kanske” eller ”vet ej”. Av dem som inte har sett på BB var det 30 % som svarade 
dessa alternativ. Majoriteten av undersökningsenheterna svarade dock ”nej” på frågan, vare 
sig de har sett på BB eller inte. Vi kan utifrån denna tabell inte säga att det finns någon 
samvariation mellan BB-tittande och förhållningssättet gentemot plastikoperationer.  
 
Koppling till tidigare forskning 
En svensk undersökning har visat att idealbilden i media beskrivs genom utseende och fysiska 
egenskaper. Flickorna i denna undersökning ansåg att en smal kropp och ett attraktivt 
utseende var utmärkande för det kvinnliga idealet (Meurling, 2003). Om vi kopplar detta till 
våra resultat var det sammanlagt 37,5 % av tjejerna som har sett på BB som svarade ”ja”, 
”kanske” och ”vet ej” på frågan om de var för en plastikoperation. Detta tyder på ett samband 
mellan forskningen och våra resultat eftersom att den sammanlagda svarsprocenten på dessa 
klara (ja) och ambivalenta (kanske och vet ej) svarsalternativ var relativt höga. I 
undersökningen som Meurling (2003) redovisat (ovan) var det dock endast en fjärdedel av 
undersöknings tjejerna som beskrev sin egen idealbild med ett snyggt utseende eller en smal 
kropp. Till detta kan vi dra liknande paralleller då tabellen visar att 62,5 % av tjejerna som har 
sett på BB inte kan tänka sig att göra en plastikoperation. I anknytning till detta har det i 
experimentell forskning framkommit att unga kvinnor som tittat på bilder av vackra 
fotomodeller efteråt har visat ett större missnöje med den egna kroppen än de som tittade på 
mulliga modeller eller heminredning (Meurling, 2003).  
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Koppling till teori 
Vid koppling av våra resultat till Antonovskys (1991) KASAM teori kan vi säga att de 37,5 % 
av tjejerna som har sett TM och som svarade ”ja”, ”kanske” och ”vet ej” har en låg känsla av 
sammanhang. Detta eftersom att tjejernas eventuella självtvivel och förvirrning gör att de 
ställer sig ambivalenta inför ett plastikkirurgiskt ingrepp för att höja självkänslan. Detta kan vi 
då i sin tur härleda till låga värden av främst meningsfullhet då deras sätt ”att bli någon” 
eventuellt är genom ett plastikkirurgiskt ingrepp, vilket inte är en livgivande verklighetskänsla 
som utmynnar ur medvetenheten om att ens individuella sätt att bemästra tillvaron är en 
framgångsrik variant. 

5:2:5 Top Model – Känsla av att duga som man är 

Har sett/inte sett Top Model * Känsla av att duga som man är Crosstabulation

9 22 10 1 42
21,4% 52,4% 23,8% 2,4% 100,0%

5 3 0 0 8
62,5% 37,5% ,0% ,0% 100,0%

14 25 10 1 50
28,0% 50,0% 20,0% 2,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Top
Model

Total

JA, ALLTID JA, OFTA IBLAND ALDRIG
Känsla av att duga som man är

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Top Model? 
• Känner du att du duger som du är? 

Det anmärkningsvärda som denna tabell visar är en viss skillnad angående dem som har sett 
på TM och dem som inte har sett på TM angående känslan av att duga som man är. Bland 
dem som har sett på TM uppgav sammanlagt 26,2 % att de ”ibland” eller ”aldrig” har en 
känsla att duga som de är. Detta till skillnad från dem som inte har sett på TM då ingen av 
dem svarade dessa alternativ. Här ser vi alltså en samvariation mellan känslan av att duga som 
man är och TM-tittande. Av tabellen kan vi i motsatts till detta utläsa att majoriteten av 
tjejerna ”alltid” eller ”ofta” känner att de duger som de är; 73,8 % bland dem som har sett på 
TM och 100 % bland dem som inte har sett på TM. 
 
Koppling till tidigare forskning 
Vi börjar fokusera oss på de 26,2 % av tjejerna som har sett på TM och endast ”ibland” eller 
”aldrig” känner att de duger som de är. Rutter och Smith (1995) hävdar att de massmediala 
idealen är en del i den kulturella kontexten som bestämmer tonåringars tillfredställelse av den 
egna självbilden. I anknytning till detta är tjejerna i undersökningen en utsatt grupp angående 
yttre påverkan då det enligt Johnsson – Smaragdi (1995) är först när man kommer in i vuxen 
ålder som självbilden blir mer stabil och motståndskraftig mot yttre påverkan. Enligt den 
genusforskning som har redovisats i Johnsson – Smaragdi (1995) så har det framkommit att 
hög TV konsumtion under uppväxtåren leder till en lägre självvärdering för flickors del, och 
till högre för pojkars del. Detta fenomen har sin grund i att tjejer föredrar serier där 
huvudtemat är relationer och intriger i motsats till pojkar som föredrar sport och 
actionprogram. I dessa serier som tjejer föredrar att se så är förebilderna vanligtvis 
traditionella kvinnoideal samt att de framställs som beroende, osjälvständiga och passiva. I 
actionprogrammen som killarna föredrar att se är förebilderna det motsatta, alltså modiga, 
självständiga och initiativtagande (Johnsson – Samragdi, 1995).  
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Koppling till teori 
Här är det lämpligt att knyta an till Festingers (1954) sociala jämförelse teori (refererad i 
Hogg & Vaughan, 2002). Vid tolkning av denna så kan vi påstå att tjejerna i undersökningen 
jämför sina egna beteenden och attribut med andra för att känna sig säker i sig själva. 
Majoriteten av tjejerna (73,8 %) som har sett på TM känner att de ”alltid” eller ”ofta” duger 
som de är vilket visar att de gör ”nedåtgående” sociala jämförelser vilket stärker deras 
självkänsla, eller så kan det vara så att de helt enkelt inte jämför sig med idealbilderna. 
Utifrån den sociala jämförelse teorin kan vi göra det antagandet att de 26,2 % av tjejerna som 
har sett på TM och känner att de duger som de är endast ”ibland” eller ”aldrig” gör 
jämförelser i ”uppåt riktning”, över sig själv. De ser alltså sig själva som under idealen och 
jämför sitt eget utseende med idealen som visas i TM och därmed kan självkänslan enligt 
Festinger (1954) ta ganska mycket stryk (Hogg & Vaughan, 2002) 

5:3 Stress 

5:3:1 Top Model – Känsla av att vara stressad 
 

Har sett/inte sett Top Model * Känner sig stressad Crosstabulation

17 6 19 42
40,5% 14,3% 45,2% 100,0%

4 1 3 8
50,0% 12,5% 37,5% 100,0%

21 7 22 50
42,0% 14,0% 44,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Top
Model

Total

JA NEJ IBLAND
STRESSAD

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Top Model? 
• Känner du dig stressad (jäktad eller nervös)? 

Denna tabell visar att det är få som inte känner sig stressad vare sig de har sett på TM eller 
inte. Sammanlagt är det så många som 85,7 % av dem som har sett på TM som har uppgett att 
de känner sig stressade (”ja” eller ”ibland”). Av dem som inte har sett på TM svarade 
sammanlagt 87,5 % att de känner sig stressad (ja) eller att de ”ibland” gör det. Eftersom att 
dessa resultat angående stress är ungefär desamma vare sig man har sett på TM eller inte så 
kan vi inte säga att det finns någon samvariation mellan TM-tittande och stress. Det vi dock 
klart kan säga är att majoriteten av dessa 50 undersökta tjejer är stressade då endast 14 % 
svarade ”nej” på frågan. 
 
Koppling till tidigare forskning 
Om vi nu fokuserar oss på dem som känner sig stressade och har sett på TM så kan vi dra en 
del paralleller till tidigare forskning. Enligt Aldwin (1994) så är stress absolut en funktion av 
miljön, i detta fall så är miljön TM. Om vi sedan går vidare med Ryff och Singers teori 
(refererad i Lundberg & Wents, 2004) så formas en positiv hälsa av ”accepterande av att vara 
den man är” och känsla av att ”jag duger som jag är”. Om vi ser till tabell 5:2:5 ovan så ser vi 
att resultaten där kan ha samband med det höga antalet tjejer som känner sig stressade. I tabell 
5:2:5 är det 26,2 % som har svarat att de endast ”ibland” eller ”aldrig” känner att de duger 

 24



som de är. I anknytning till detta så uppstår stress enligt Lundberg och Wents (2004) bland 
annat av obalans mellan upplevda krav och egen förmåga. Det är sammanlagt är 85,7 % av 
dem som sett på TM som känner sig stressade, motsvarande siffra bland dem som inte har sett 
TM är 87,5 %. Om vi granskar dessa siffror kan vi se att Reeds (1995) forskning (refererad i 
Lundberg & Wentz, 2004) om att TV-tittande ger möjlighet att frigöra sig från bland annat 
stress går att sammankoppla till våra resultat då det är en lägre procent som känner sig 
stressad bland dem som har sett på TM. Stress kan enligt Lundberg och Wentz (2004) 
uppkomma av olika slags påfrestningar, då bland annat psykiska eller fysiska samt yttre och 
inre, om vi anknyter stress till TM så kan vi i analysen av resultaten inkludera dessa.  
I anknytning till Johnsson – Smaragdi (1995) och medias förmåga att påverka så är det här 
aktuellt att prata om påverkan på det psykiska planet. De mediala budskapen är smygande 
samt osynliga och tittarna är sällan medvetna om att de påverkas. Detta är dock en påverkan 
med negativa effekter av den allvarligare sorten vilket kan resultera i konsekvenser och 
effekter som dröjer sig kvar under många år. Det är dock enligt henne svårt att urskilja vart 
denna påverkan kommer ifrån.  
 
Koppling till teori 
När vi kopplar dessa resultat till Antonovskys (1991) KASAM teori kan vi se att de stressade 
tjejerna som har sett på TM upplever en låg känsla av sammanhang. Detta genom antagandet 
att stimuli som de får från TM inte är begriplig för dem då deras individuella sätt att bemästra 
situationen inte är en framgångsrik variant (blir stressade). Detta i sin tur indikerar på låga 
värden av främst begriplighet och meningsfullhet. Den sistnämnda komponenten är enligt 
Antonovsky (1991) den viktigaste, för utan den blir det vare sig höga värden av begriplighet 
eller hanterbarhet.  

5:3:2 Top Model – Sömn problem  

Har sett/inte sett Top Model * Har problem med sömnen Crosstabulation

12 16 14 42
28,6% 38,1% 33,3% 100,0%

1 2 5 8
12,5% 25,0% 62,5% 100,0%

13 18 19 50
26,0% 36,0% 38,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Top
Model

Total

JA NEJ IBLAND
Har problem med sömnen

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Top Model? 
• Har du problem med sömnen? 

Denna tabell visar att av de 42 tjejer som har sett på TM så är det 28,6 % som har problem 
med sömnen (ja) och 33,3 % som har det ”ibland” samt att det är 38,1 % som inte har sömn 
problem (nej). Av de 8 tjejer som inte har sett på BB så är det 12,5 % som har sömn problem 
(ja), 62,5 % som har det ”ibland” och 25 % som inte har det. Denna tabell säger oss att det är 
många som har problem med sömnen (ja eller ibland), vare sig de har sett på TM eller inte.  
För att få en mer rättvis bild så lägger vi ihop svarsalternativet ”ibland” med ”ja”, eftersom att 
det är så få som inte har sett på TM. Nu blir det bland dem som har sett på TM 61,2 % som 
har problem med sömnen och 75 % bland dem som inte har sett på TM. Vi kan alltså inte se 
något samband mellan TM-tittande och problem med sömnen.  
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Koppling till tidigare forskning 
Eftersom att det är en hög procent av tjejerna, vare sig de har sett på TM eller inte, som har 
problem med sömnen så är det aktuellt att knyta an detta faktum till tidigare forskning. Enligt 
Åkerstedt och Kecklund (refererad i Lundberg & Wents, 2004) så är sömnen stressens 
motsats och fiende. Olika sömnstudier har visat att vi behöver mer sömn än vi tidigare trott 
för att bibehålla en god hälsa, och eftersom att majoriteten av tjejerna i vår undersökning 
känner sig stressade så kan en negativ hälsa successivt växa fram hos dem. Även här kan vi 
dra paralleller från Nationella Folkhälsokommittén till vår undersökning då de hävdar att 
stress är en av de faktorer som kan påverka hälsan. (http://www.regeringen.se/). Vi kan även 
koppla våra resultat till Utbildnings- och kulturdepartementet (2005) då de har påvisat att det 
har skett en markant ökning av den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar vilket 
innefattar stressrelaterade problem som oro och sömnbesvär. Enligt dem mår unga i Sverige 
generellt sett bra men dock finns det en viss grupp som mår allt sämre, vilket vi kan utläsa av 
våra resultat angående stress och sömn. (http://www.regeringen.se/). 
 
Koppling till teori  
Vid anknytning av våra resultat till Antonovskys (1991) KASAM teori så har majoriteten av 
tjejerna en låg känsla av sammanhang vilket påvisas eftersom att dessa har problem med 
sömnen. Enligt KASAM teorin har de främst låga värden av begriplighet då den inte har en 
individuell framgångsrik variant (sömn problem) att handskas med stressorer som utlöser 
sömnproblemen. Antonovsky (1991) menar vidare att det centrala problem som ungdomar i 
alla kulturer ställs inför handlar om att ”bli någon” och att utveckla en ”bestämd personlighet” 
i en social verklighet som man förstår. I vårt fall kan detta ha att göra med att tjejerna ser på 
TM och försöker åstadkomma att ”bli någon ” eller att utveckla en ”bestämd personlighet” 
vilket är en stressor som kan ha förbindelse med dessa sömnproblem.  

5:3:3 Top Model – Pressad att vara snygg 

Har sett/inte sett Top Model * Känner press på sig att vara snygg Crosstabulation

3 10 22 7 42
7,1% 23,8% 52,4% 16,7% 100,0%

1 1 5 1 8
12,5% 12,5% 62,5% 12,5% 100,0%

4 11 27 8 50
8,0% 22,0% 54,0% 16,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Top
Model

Total

Ja, alltid Ja, ofta Ibland Nej, aldrig
Känner press på sig att vara snygg

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av de två enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Top Model? 
• Känner du ”press” på dig att vara snygg? 

Denna tabell visar att det sammanlagt är 83.3 % av dem som sett på TM som ”alltid”, ”ofta” 
eller ”ibland” känner press på sig att vara snygg. Angående dem som inte har sett på TM är 
det av de tre sammanlagda svarsalternativen 87,5 % som känner så. Vid konkludering av detta 
så är det få som aldrig känner press på sig att vara snygg, 16,7 % av dem som sett på TM och 
12,5 % av dem som inte sett på TM. Dock kan vi utifrån dessa sammanlagda värden inte göra 
något antagande om att det finns någon samvariation mellan TM-tittande och känsla av press 
på sig att vara snygg. 
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Koppling till tidigare forskning 
Enligt Lundberg och Wents (2004) så kan stress uppstå av bland annat obalans mellan 
upplevda krav och egen förmåga. Av de tjejer som har sett på TM är det 16,7 % som aldrig 
känner press på sig att vara snygg. Om vi kopplar detta till Lundberg och Wentz (2004) så kan 
vi anta att TM ställer krav (att vara snygg) på tjejerna som de känner sig pressade till att 
försöka uppnå. Detta kan då i sin tur göra att stress uppstår. I anknytning till Ryff och Singer 
(refererad i Lundberg & Wents) så kan vi koppla denna ”press” till negativhälsa, då 
positivhälsa enligt dem är i nära samspel med accepterande av att vara den man är samt 
känslan av att duga som man är.  
 
Koppling till teori 
Här är det fördelaktigt att koppla samman resultaten med begreppet livsstil. Featherstone 
(1994) hävdar att termen innefattar sådant som individualitet, förmåga att uttrycka sig själv 
och stilistisk medvetenhet. Angående våra resultat kan vi främst knyta an den sistnämnda 
termen då sammanlagt 83,3 % av de tjejer som sett på TM känner press på sig att vara snygg. 
Det är ur ett stilistiskt perspektiv då de identifierar sig med topp modell kandidater som är 
ideal angående smak och känsla för stil. En av indikatorerna som Featherstone (1994) anser 
belysa den individuella känslan för smak och stil är kroppen, paralleller kan då dras till detta 
då majoriteten av undersöknings tjejerna känner press på sig att vara snygg (kroppsligt). 
Enligt Featherstone (1994) så hänger detta alltså samman med deras livsstil då de känner 
press på sig att vara snygg för att passa in i ett visst livsstilsmönster.  

5:4 Alkohol 
I denna följande redovisning av resultaten angående alkohol kommer jag att i anknytning till 
varje korstabell göra kopplingar till tidigare forskning, dock kommer kopplingarna till teori att 
redovisas tillsammans i avsnittets avslutande delar.  

5:4:1 Big Brother – Har druckit alkohol 

Har sett/inte sett Big Brother * Har druckit alkohol Crosstabulation

38 2 40
95,0% 5,0% 100,0%

10 0 10
100,0% ,0% 100,0%

48 2 50
96,0% 4,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Big
Brother

Total

JA NEJ
Har druckit alkohol

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av de två enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Big Brother? 
• Har du någon gång druckit alkohol? 

Denna tabell visar att det endast är 2 av de 50 av undersökta tjejerna som inte har druckit 
alkohol. Dessa två har även sett på Big Brother. Av de 10 som inte har sett BB är det dock 
ingen som inte har druckit alkohol. Resultaten visar höga siffror då 95 % av dem som har sett 
på BB har druckit alkohol någon gång, och bland dem som inte har sett BB (10 tjejer) så har 
100 % druckit alkohol. Av tabellen kan vi då utläsa att det inte finns någon samvariation 
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mellan BB-tittande och alkoholdrickande. Dock kan vi klart fastställa att en väldigt hög 
procent har druckit alkohol någon gång. 
 
Kopplat till tidigare forskning 
I dokusåpan BB så skickas det in mycket sprit till deltagarna, som vilka till varje pris vill 
utmärka sig och göra sig populär hos TV tittarna. Det förekommer i samband med detta 
mycket fylla i dokusåpan. Om vi kopplar detta till Wartella (refererad i Rutter & Smith, 1995) 
så är det just sådana här program, av olämplig moralisk natur, som ungdomar föredrar att se 
på och som de är dragna till. När vi anknyter våra resultat till hennes forskning, som visat att 
media kan vara en bidragande faktor till tonåringars problem vilket bland annat innefattar de 
relaterade till alkohol, så kan vi då antaga att det är så i och med att 95 % av dem som sett på 
BB har druckit alkohol. Vid tolkning av Johnsson – Smaragdi (1995) angående våra resultat 
så förmedlas fakta och budskap i BB som bidrar till att åsikter och värderingar formas hos 
tjejerna vilket visas via attityder och handlingssätt (alkohol drickande).  

5:4:2 Big Brother - Frekvens av alkoholdrickande 
Har sett/inte sett Big Brother * Frekvens av alkoholdrickande Crosstabulation

13 13 6 1 33
39,4% 39,4% 18,2% 3,0% 100,0%

3 2 2 1 8
37,5% 25,0% 25,0% 12,5% 100,0%

16 15 8 2 41
39,0% 36,6% 19,5% 4,9% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Big
Brother

Total

1-2
GGR/VECKAN

1
GÅNG/MÅNAD

1
GÅNG/

HALVÅR 1 GÅNG/ÅR

Frekvens av alkoholdrickande

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Big Brother? 
• Ungefär hur ofta dricker du alkohol? 

Denna tabell visar att sammanlagt 78,8 % av de 33 tjejerna som har sett på BB och som 
dricker alkohol regelbundet gör det ”1-2 ggr/v” eller ”1ggr/mån”. Motsvarande så ser vi att 
det är en lägre procentsats som svarat dessa två alternativ bland dem som inte har sett BB 
(62,5 %). Utifrån tabellen kan vi se att sammanlagt 76,3 % av de 41 tjejer som dricker alkohol 
regelbundet gör det 1-2 ggr/v, vare sig de har sett BB eller inte. Denna tabell visar en liten 
samvariation mellan BB – tittande och frekvensen av alkohol drickande, dock är den inte 
anmärkningsvärd. Det uppseendeväckande med denna tabell är att majoriteten av tjejerna i 
åldern 16-19 år dricker alkohol regelbundet. 
 
Kopplat till tidigare forskning 
40 tjejer av de 50 undersökta har sett på BB, detta påvisar att dokusåpan är populär. Om vi då 
ser till Johnsson – Smaragdi (1995) så är särskilt bildmedier psykologiskt attraktiva för 
tonåringar då de erbjuder häftig underhållning som är förföriskt inpackad och svår att motstå. 
Det finns enligt Atkin (1999) olika orsaker till antagandet att medias bilder har influens på 
tonåringars alkohol bruk (refererad i Rutter & Smith, 1995), i anknytning till våra resultat kan 
vi göra en del kopplingar. I dokusåpan BB skickas sprit in till deltagarna som blir fulla och en 
deltagare har även framställt mäsk som är en berusningsdryck gjord på jäst, vatten och socker. 
Här kan vi alltså se att alkohol främjas i TV, vilket vi kan koppla till våra remarkabla resultat 
angående alkohol.  
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5:4:3 Big Brother - Har varit berusad 

Har sett/inte sett Big Brother * Varit berusad av alkohol Crosstabulation

34 6 40
85,0% 15,0% 100,0%

9 1 10
90,0% 10,0% 100,0%

43 7 50
86,0% 14,0% 100,0%

Antal
%
Antal
%
Antal
%

JA

NEJ

Har sett Big
Brother

Total

JA NEJ
Varit berusad

Total

 
 
Förklarning av tabell 
Korstabulering av enkätfrågorna: 

• Har du sett dokusåpan Big Brother? 
• Har du varit full (berusad) någon gång? 

Av de 40 tjejer som har sett BB så är det 85 % som varit berusad av alkohol. Bland dem som 
inte har sett på BB är det 90 % som varit berusad. Totalt är det 86 % av de 50 undersökta 
tjejerna som har varit berusad någon gång. Tabellen visar alltså att det är en mycket hög 
procentsats som har varit berusad vare sig de har sett på BB eller inte. Vi kan utifrån våra 
resultat dock inte säga att det finns någon samvariation mellan BB-tittande och berusning av 
alkohol.  
 
Kopplat till tidigare forskning 
Enligt Andersson (1995) så är alkohol, och har alltid varit, det vanligaste berusningsmedlet i 
Sverige. Hon hävdar att alkohol används av ungdomar i stor utsträckning, just för att bli 
berusad, vilket även våra resultat indikerar på. Orsaken till detta förfarande kan vara att det i 
många samanhang är helt accepterat och ibland även eftertraktat att vara berusad enligt henne. 
Vi kan även koppla samman denna tabell med tabell 5:3:1 som handlar om stress. Då stress 
enligt Andersson (1995) kan föra en i på banor av missbruk av alkohol. Majoriteten av 
tjejerna har i vår undersökning har uppgett att de känner sig stressade, vilket är en oroande 
uppgift då majoriteten av tjejerna även har varit berusade. Detta resultat kan alltså tyda på att 
en negativ hälsa bland dessa tjejer kan växa fram.  
 
Kopplat till teori 
Vi har i våra resultat om alkohol ovan, i tabell 5:4:1, 5:4:2 och 5:4:3, kommit fram till att 
majoriteten av tjejerna har druckit alkohol, dricker alkohol regelbundet samt att majoriteten av 
dem har varit berusade. I anknytning till detta kan vi i tabell 5:3:1 se att tjejerna är stressade, 
och alkohol kan ge lindring och upplevas som stressdämpande, vilket fyller en funktion för 
tjejerna i undersökningen samtidigt som det bidrar till en ohälsosam livsstil. Här kan vi prata 
om coping, eller sättet att hantera stress, som vi kan antaga hanteras genom alkohol drickande 
i denna grupp. Coping är enligt Aldwin (1994) definierad som användningen av strategier att 
handla med aktuella eller förekommande problem och deras medföljande negativa känslor. 
Människor är enligt henne väldigt flexibla angående sina val av coping strategier och 
förändrar dem beroende på situation. Personbaserade närmanden av coping studier menar att 
de personliga egenskaperna i första hand är byggda på hur människor hanterar stress (Aldwin, 
1994). Bruk och missbruk av alkohol är dock inte en konstruktiv metod att hantera stress på 
eftersom att den enligt Lundberg och Wentz (2004) bidrar till en känsla av välmående på kort 
sikt, men påverkar kroppen negativt på lång sikt. Tjejernas upplevda stress kan även ses som 
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hot mot deras självbild enligt Hogg och Vaughan (2002), då finns det enligt dem olika icke-
konstruktiva metoder att använda sig av. En av dem är förnekelse vilket går ut på att man flyr 
från problemen genom nyttjandet av alkohol och narkotiska preparat. Alkoholen kan i våra 
resultat knytas an till vad de kallar ”för att få en kick” beteenden. Ovanstående resonemang 
går i samma linje som Lundberg och Wents (2004) då även de menar ett detta inte är en 
konstruktiv coping strategi på grund av att hälsan sätts på spel. Andrejevic (2004) menar 
angående livsstil att BB bjuder in tittarna i dokusåpan genom att de kan identifiera sig med 
deltagarna eftersom att de är ”riktiga”. När vi då knyter an Festingers (1954) sociala 
jämförelse teori (refererad i Hogg & Vaughan, 2002) kan vi antaga att tjejerna lär sig att 
dricka genom jämförelser med BB deltagarna. De jämför alltså sina beteenden med 
dokusåpadeltagarna för att vara säkra på sitt eget beteende. Eftersom dokusåpor enligt 
Andrejevic (2004) inspirerar till diskussioner angående människor beteenden och privata liv, 
kan vi knyta an våra resultat till att tjejerna diskuterar alkohol med varandra för att sedan 
jämföra sig med BB deltagarna. Våra resultat som visar på att majoriteten har druckit alkohol, 
dricker alkohol regelbundet samt har varit berusade kan även kopplas samman med livsstil. 
Enligt Featherstone (1994) så innefattar termen sådant som individualitet, förmåga att 
uttrycka sig själv samt stilistisk medvetenhet. Speciellt så kan det sistnämnda knytas an till 
våra resultat eftersom att dryckespreferenser kan vara en indikator på individens individuella 
smak och känsla för stil.  
 

5:5 Sammanfattning av resultat- och analysdelen  
Nu ska vi knyta ihop säcken angående resultaten i undersökningen. Det vi utan tvivel kan 
konstatera är att dessa dokusåpor verkar vara populära bland tonårstjejer på den aktuella 
gymnasieskolan, då en klar majoritet har sett på båda dokusåporna. Det har även framkommit 
att det inte finns någon signifikant samvariation mellan de aktuella variablerna massmediala 
budskap och tonårstjejernas hälsa. Den tabell som dock visar en liten samvariation är tabell 
5:2:5 angående känslan av att duga som man är och Top Model - tittande. Detta eftersom att 
de bland dem som har sett på Top Model är 26,2 % (11 tjejer) som ”ibland” eller ”aldrig” 
känner att de duger som de är. Detta i kontrast till dem som inte har sett på Top Model, då 
ingen av dem svarade dessa alternativ. 
 
I tabell 5:1:1 och 5:1:2 kan vi se att det inte är så många som ser på dokusåporna regelbundet 
då:  

• 26 av de 50 undersökta tjejerna ser på Big Brother regelbundet. 
• 12 av de 50 undersökta tjejerna ser på Top Model regelbundet. 

Dessa korstabeller som har redovisats ovan i 5:2, 5:3 och 5:4 visar att 40 av de 50 tjejerna har 
sett på Big Brother och 42 av de 50 tjejerna har sett på Top Model. 
 
Mina frågeställningar handlar om att genom empiri få en bild av tonårstjejers självkänsla, 
psykiskhälsa/stress samt alkohol. Jag kommer nu att göra en resumé av resultaten angående 
självkänsla, stress och alkohol, och dela in dem i vad som anses som positivt och negativt ur 
ett hälsoperspektiv. 
 
De positiva resultaten ur ett hälsoperspektiv är att:  

• 39 av de 50 undersökta tjejerna är ganska nöjda eller mycket nöjda med sitt utseende. 
• 36 av 50 har inte bantat. 
• Majoriteten (31 av 50) är emot att göra en plastikoperation för att höja självkänslan. 
• 39 av de 50 tjejerna känner att de alltid eller ofta duger som de är.  
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Dessa resultat indikerar på att majoriteten av tjejerna har en hög självkänsla vilket tyder på att 
tjejerna i vår undersökning alltså inte är särskilt påverkade av det västerländska 
skönhetsidealet som är den smala, långa och vackra kvinnan. Vi kan alltså bekräfta studien De 
kallar oss unga (2003) då den har påvisat att svenska ungdomar generellt sett mår bra då fyra 
av fem är nöjda med sig själva, deras studie visar även att nio av tio nästan alltid är på gott 
humör och fyra av fem är också nöjda med sin hälsa och lika många med livet som helhet. 
(http://www.regeringen.se/). Att de flesta av undersökningstjejerna är nöjda med sig själva 
utgör även en förutsättning att de utvecklar en positiv hälsa. Detta eftersom att en positiv 
hälsa enligt Lundberg och Wentz (2004) formas av accepterande av att vara den man är och 
känsla av att duga som man är. Dessa positiva resultat som vi har fått fram angående 
självkänslan kan förklaras utifrån Hogg och Vaughan (2002) då de menar att människor i 
allmänhet är starkt motiverade att tänka bra om sig själv. Vilket då våra tjejer verkar vara.  
Om vi nu ser till Antonovskys (1991) KASAM teori så har majoriteten av tjejerna uppnått en 
provisorisk hög känsla av sammanhang. Detta eftersom att de verkar uppleva inre och yttre 
stimuli angående deras självuppfattning som förnuftsmässigt gripbara. De upplever även sina 
egna resurser som positiva vilket gör att de kan möta de olika stimuli och krav som ställs på 
dem på ett adekvat sätt. De ser även sina egna yttre resurser som betydelsefulla, och inte som 
bördor som lastar dem och deras självkänsla.  
 
De negativa resultaten ur ett hälsoperspektiv är att:  

• 41 av de 50 tjejerna känner sig stressade. 
• Majoriteten, 32 av 50 tjejer, har problem med sömnen. 
• 42 av 50 tjejer känner press på sig att vara snygg. 
• Nästan alla, 48 av 50, har druckit alkohol. 
• 41 av de 50 tjejerna dricker alkohol regelbundet. 
• 16 av de 41 som dricker alkohol regelbundet gör det 1-2 gånger i veckan. 
• Majoriteten, 43 av 50, av tjejerna har varit berusade. 
• En tabell angående självkänslan som kan tolkas som negativ är att majoriteten av 

tjejerna, 31 av 50, anser att utseendet är ganska viktigt eller mycket viktigt för att man 
ska vara lycklig och ha en bra självkänsla.  

 
Enligt Utbildnings- och kulturdepartementet (2005) har det skett en oroväckande ökning av 
den psykiska ohälsan bland svenska ungdomar. Detta indikerar även våra resultat på om vi ser 
till ovanstående punkter. Enligt Nationella Folkhälsokommittén så är stress och förmågan att 
ha kontroll över sin tillvaro, (i detta fall alkohol), faktorer som kan påverka hälsan i en 
negativ riktning. (www.regeringen.se). Om vi då ser till våra resultat utifrån dessa 
forskningsrön så kan vi anta att tjejerna är i en risksituation angående dessa punkter. Här 
syftar jag då till att vi har sett ett samband mellan att tjejerna har problem med sömnen och att 
de är stressade. Stressen kan vi antaga att de försöker att hantera genom den icke-konstruktiva 
coping strategin alkohol bruk. Att lösa stress genom att nyttja alkohol är ett riskfyllt sätt att 
lösa problemen på, detta bland annat på grund av att hälsan sätts på spel. Vi vet dock inte 
säkert var som har utlöst dessa problem eftersom att det kan finnas många bakgrundsfaktorer 
som samverkar i denna process.  
Utifrån Antonovskys (1991) KASAM teori så upplever tjejerna stressen som en inre stimuli 
som inte är förnuftsmässigt gripbar. Deras sätt att hantera stressen, genom alkohol bruk, är 
inte en konstruktiv metod att möta de krav och stimuli som möter dem i livet. De problem, 
som har utlöst stressen, som dessa tjejer ställs inför ses som en börda som tros kan lättas 
genom att dricka alkohol. Vi kan därmed säga att dessa tjejer inte har uppnått en provisorisk 
hög känsla av sammanhang.  
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6. Diskussion 

6:1 Metod diskussion  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon samvariation mellan de icke-
hälsobefrämjande budskapen i dokusåporna Big Brother samt Top Model och tonårstjejers 
självkänsla, bruk av alkohol samt upplevda stress. Jag har funnit att det inte finns någon större 
samvariation mellan de massmediala budskapen i Big Brother samt Top Model och 
tonårstjejers hälsa, vilket alltså är ett positivt resultat. Dokusåporna Top Model och Big 
Brother har ju i anknytning till detta varit utsatta för omfattande kritik angående deras 
negativa inverkan på tonåringars hälsa. Denna uppsats styrkor ligger främst i att ämnet är 
oexploaterat vilket har gjort att uppsatsen som sådan är av yttersta relevans. Uppsatsens 
svagheter grundar sig i att den har en experimentell karaktär där de traditionella riktlinjerna 
inte har följts på ett adekvat sätt. Jag kommer i reliabilitets- och validitetsavsnitten som följer 
nedan att redogöra ytterligare för min uppsats styrkor respektive svagheter.  

6:1:1 Reliabilitet  
Med reliabilitet menas hur pålitliga mätningarna är (Halvorssen, 1992). 
I denna undersökning har jag inte tagit med olika bakgrundsfaktorer som skulle ha varit av 
betydelse för mina mätningars pålitlighet. Dessa hade bland annat kunnat vara familje- och 
uppväxtförhållanden, social tillhörighet, kamrater, socioekonomisk status och skolan. Om jag 
hade haft möjlighet att undersöka dessa faktorer så skulle jag förmodligen ha fått mer pålitliga 
och mer precisa resultat. Dock har jag i denna uppsats varit tvungen att avgränsa mig mycket 
på grund av att uppsatsen i sig kräver ett visst omfång. Jag vill även poängtera att valet av 
urval, kvoturval, i denna undersökning har lett till att jag inte har skaffat mig några garantier 
mot alltför stora felmarginaler och jag kan därmed inte heller fastställa hur stora de är, detta 
har påverkat mätningarnas pålitlighet negativt. Enkät frågorna som jag har med i 
undersökningen har varit svåra att framställa, detta på grund av att de är baserade på variabler 
som är svåra att mäta. I anknytning till detta kan tjejerna ha varit spontana i sina svar och de 
kan även ha känt sig ”låsta” i svarsalternativen. Detta kan förstås ha påverkat mina mätningars 
reliabilitet. Vi kan även befara att tjejerna har varit osanna i sina svar eftersom att alla kanske 
inte vill svara att de till exempel inte är nöjd med sitt utseende, vilket kan vara av ren 
självbevarelsedrift.  
 

6:1:2 Validitet  
Relevans eller giltighet, att mäta det man avser att mäta. (Halvorssen, 1992). 
Genom att jag valde att använda mig av ett kvoturval som är ett icke-sannolikhetsurval så kan 
jag säkerställa att urvalet inte avviker från populationen när de gäller de egenskaper som 
kvotindelningen baserar sig på. Dock kan jag inte vara säker på att urvalet inte är skevt med 
avseende på andra egenskaper hos populationen. Mitt val av att använda mig av ett icke-
sannolikhetsurval samt snedfördelningen i resultaten har medfört till att jag inte kan 
argumentera för att resultaten i undersökningen är generaliserbara. (Halvorssen, 1992). 
Jag vill inte dra allt för stora slutsatser angående mina resultat eftersom att det är en så stor 
snedfördelning mellan dem som har sett på Big Brother samt Top Model och dem som inte 
har gjort det. Det var endast 8 tjejer som inte har sett på Top Model och 10 tjejer som inte har 
sett på Big Brother. Detta har lett till att jag inte kan säga något om att resultaten beror på 
slumpen eller inte. En annan orsak till att vi inte kan se någon anmärkningsvärd samvariation 
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mellan variablerna kan vara att tjejerna inte lägger ner så stor tid på att se på Big Brother. 
Detta kan utläsas av tabell 5:1:1 då endast 26 av tjejerna ser på Big Brother regelbundet, och 
majoriteten av dem (19 tjejer) ser på dokusåpan i endast 15 minuter - 2 timmar per vecka. 
Angående Top Model så ser endast 12 av tjejerna på dokusåpan regelbundet vilket vi kunnat 
utläsa av tabell 5:1:2. Enkäten har utformats utifrån egna antaganden vilket kan ha påverkat 
uppsatsens validitet då jag angående en del frågor inte har mätt det jag avsett att mäta. 
 

6:2 Angående samvariationen och resultaten 
I denna del av uppsatsen följer en diskussion av de mer framstående resultaten angående 
självkänsla, stress och bruk av alkohol, koppat till tidigare forskning. Detta i förhållande till 
tonårstjejer och de massmediala budskapen i Big Brother samt Top Model som kan knytas an 
till dessa hälsoaspekter.  

6:2:1 Självkänsla  
Idealbilderna som visas i Top Model är långa, vackra och smala tjejer. Om vi nu antar att de 
26,2 % av tjejerna i tabell 5:2:5 som svarat att de ”aldrig” eller ”ibland” känner att de duger 
som de är identifierar sig med dessa kan ett växande missnöje med självkänslan tas vid 
(Rutter & Smith, 1995). Enligt Johnsson – Smaragdis (1995) forskning så är dock denna 
negativa känsla av att inte duga vanlig eftersom att självbilden enligt henne i regel är ganska 
instabil under uppväxtåren. Vi behöver därför inte göra några antaganden om att dessa tjejer 
skulle vara i något slags risktillstånd. Detta eftersom att de förmodligen kommer att få en 
starkare och mer stabil självkänsla allt eftersom att de träder in i vuxenlivet.  
 
Det är relativt många, 10 av 42, som har bantat av dem som har sett på Top Model. Vi kan 
därmed göra antagandet att dessa tjejer har influerats av de mediala budskapen i dokusåpan, 
vilket är att deltagarna är mycket smala topp modell kandidater. Eftersom att forskningen har 
visat att livsstilsvinsterna förstoras upp i media så kan vi anta att våra tjejer tror att bantningen 
kommer att förhöja deras popularitet genom att de blir smala. Vid tolkning av Featerstones 
(1994) resonemang så förstärks även vetskapen om de undersökta tjejernas kännedom om sitt 
eget utseende i jämförelser med de idealiserade bilder som de ser i Top Model. Bilderna 
inbjuder alltså enligt honom till jämförelser samt att de utgör ständiga påminnelser om vad 
man kan bli om man anstränger sig, i detta fall kan man då bli smal samt topp modell om man 
anstränger sig att banta. Om vi nu antar att de undersökta tjejerna anstränger sig för att se ut 
som idealen som visas i Top Model så är det enligt forskningsrönen större risk att just de 
oroar sig över sin vikt (Meurling, 2003). Det risker som vi kan koppla till dessa forskningsrön 
samt våra resultat är att de bantande tjejerna löper en stor risk att drabbas av bulimi och 
anorexi. Deltagarna i Top Model kan alltså utifrån tidigare forskning vara en orsak till att 
tjejerna har valt att bantat, detta eftersom att deltagarna är smala vilket är en förutsättning till 
att de har blivit topp modell kandidater. Tjejerna som ser detta kopplar då en smal kropp till 
stora förutsättningar att nå popularitet och framgång. Bantningen kan, vid koppling till 
Nichters (2000) resonemang, tas vid bland dessa tjejer eftersom att de befinner sig i 
puberteten då det sker stora förändringar med kroppen och bland annat kroppsfettet ökar. Om 
vi kopplar våra resultat till Johnsson – Smaragdi (1995) så kan bantningen leda till en känsla 
av misslyckanden och till att en negativ självbild utvecklas. Detta eftersom att bantningen 
innefattar höga förväntningar på skönhet och beundran, byggda på ideal från Top Model, som 
kanske inte infrias. 
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6:2:2 Stress 
Om vi sammanför tabell 5:3:1 angående stress med tabellen 5:3:2 som handlar om problem 
med sömnen så kan vi se att dessa hänger samman eftersom att sömnen är stressens motsats 
och fiende (Lundberg & Wentz, 2004). Tabell 5:3:1 visade att sammanlagt 86 % av de 50 
tjejerna i undersökningen känner sig stressade (ja eller ibland). Nu kan vi anta att dessa tjejer 
känner sig stressade för att de har problem med sömnen då sammanlagt är 64 % av de 
undersökta tjejerna har problem med sömnen. Dock är sömnproblem ganska vanliga bland 
tonåringar enligt Lundberg och Wentz (2004). Om vi ser till deras resonemang så är våra 
resultat inte ovanliga eftersom det enligt dem sker snabba förändringar i kroppen under 
tonårstiden som kan påverka sömnen. De finns även andra miljöfaktorer runt omkring 
tonåringar som påverkar att de får för lite sömn, dessa kan vara sena kvällar, sporter och andra 
aktiviteter. 
 

6:2:3 Alkohol 
En icke-konstruktiv coping strategi enligt Aldwin (1994) att hantera stress på kan vara att 
nyttja alkohol. Om vi ser till våra resultat så är det en mycket hög procent som har druckit 
alkohol, som dricker alkohol regelbundet samt som har varit berusade. Om vi då ser till 
Johnsson – Smaragdi (1995) så är särskilt bildmedier, Big Brother i anknytning till detta, 
psykologiskt attraktiva för tonåringar då de erbjuder häftig underhållning som är förföriskt 
inpackad och svår att motstå. I Big Brother så förknippas sprit med fest, vilket är roligt, och 
därav blir tjejerna enligt Atkins (1999) teori mer mottagliga för odlingen av positiva attityder 
mot vuxet alkohol drickande. De mediala budskapen i Big Brother associerar alltså alkohol 
till att ha kul och umgås med vänner, budskap som tjejerna i vår undersökning är mottagliga 
för. Om vi tolkar Atkins (1999) resonemang om mediala bilders påverkan så finns det olika 
orsaker till antagandet att Big Brother har influens på tonåringars alkohol bruk (refererad i 
Rutter & Smith, 1995). Vi kan i Big Brother se att alkohol främjas i TV, vilken är den första 
kopplingen vi kan göra till uppsatsens resultat angående alkohol. Den andra är att tjejerna är 
nyfikna på det vuxna beteendet att dricka alkohol, och därför blir de även mer uppmärksamma 
på dokusåpans budskap om drycken.  

 

6:3 Konklusion 
Under uppsatsens gång har jag stött på en del svårigheter, en av dem handlar om enkätens 
utformning. Enkäten gjorde jag utifrån egna antaganden och erfarenheter, det visade sig 
senare i arbetets gång att det blev svårt att mäta det jag hade valt att undersöka. Detta har även 
påverkat uppsatsens validitet på ett negativt sätt. Ett annat problem är att jag har varit tvungen 
att använda mig av olika webbdokument vars pålitlighet går att ifrågasätta, detta på grund av 
avsaknad av forskning och dokumentation på området. Att ämnet i sig är relativt nytt har även 
medfört till positiva inslag då det har varit intressant att forska i ett tämligen oexploaterat 
ämne. Ett stort problem som jag har stött på i utformningen av denna uppsats är att det är svårt 
att få fattning om de olika begreppen som jag har behandlat, jag syftar då främst på begreppet 
skönhetsideal. Detta ideal ser olika ut i olika länder och kulturer då det inte finns något globalt 
skönhetsideal, vad som är det befästa skönhetsidealet i det svenska samhället är svårt att säga. 
Så min fråga angående nöjdheten med utseendet kan starkt ifrågasättas på grund av detta samt 
att de flesta människor troligen inte är fullkomligt nöjda med sitt utseende. Denna spekulation 
är förmodligen väldigt applicerbar i gruppen tonårstjejer där den egna identiteten inte är fullt 
utvecklad samt att kroppen är i förändring under denna period av livet. Angående de 
oroväckande resultaten om alkohol och stress är det troligen en rad olika bakgrundsfaktorer 
som har en stor inverkan, samt att det finns något själva samhället eller i kulturen som 
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utvecklar denna negativa hälsotrend. Att jag inte har behandlat dessa bakgrundsfaktorer har 
påverkat mina mätningars reliabilitet och validitet. Detta då bland annat uppväxtförhållanden 
och social tillhörighet skulle kunna ha gett ett annat utfall av mätningarna som har varit av 
större relevans. Det som ytterst har påverkat mina mätningars validitet i en negativ 
bemärkelse är att de undersökta tjejerna troligen har varit väldigt spontana i sina svar, kanske 
på grund av att de har känt sig låsta i svarsalternativen. Dock har jag av deras svar kunnat 
utläsa vissa mönster som kunnat kopplas till tidigare forskning av relevans. 
 
Mina egna spekulationer är att dessa dokusåpornas icke-hälsobefrämjande budskap antagligen 
är en av väldigt många faktorer som ger vatten på kvarnen i utvecklandet av en negativ hälsa. 
Bland annat så kan de oroväckande resultaten angående alkohol och stress ha sin grund 
samhällets tempo då vi alla är individualister som vill prestera vårt bästa och åstadkomma det 
mesta inom en mycket snäv tidsram.  
 
Jag vill poängtera att jag i denna halvspontana kvantitativa studie med experimentella inslag 
inte har varit helt konsekvent, detta då jag i stort har fokuserat mig på massmediala budskaps 
negativa faktorer. Självklart finns det positiva faktorer att finna i detta då dokusåporna bland 
annat kan utgöra ett tillfälle för tonårstjejerna att spegla sig med dokusåpadeltagarna i 
utformandet av den egna identiteten, samt att de genom att se på dessa program får möjlighet 
att ventilera sina egna känslor. Min inkonsekvens angående detta kan dock till stor del 
förklaras av att det inte finns så mycket forskat inom detta område.  
 
Jag har besvarat syftet och frågeställningarna då jag har belyst tonårstjejers självkänsla, känsla 
av stress samt förhållande till alkohol. Samt om det finns någon samvariation mellan dessa tre 
aspekter på hälsa och de icke-hälsobefrämjande budskapen i dokusåporna Big Brother och 
Top Model. Det har i resultaten visat sig att en stor del av tjejerna har problem med sömnen, 
är stressade samt dricker alkohol regelbundet, vilket är an negativ upptäckt. Att majoriteten av 
tjejerna har en bra självkänsla tillhör min undersöknings positiva resultat. Dock vill jag ännu 
en gång poängtera att det inte finns något signifikant samband mellan dessa resultat och 
dokusåpors icke-hälsobefrämjande budskap. Jag kan inte säga att mina resultat är 
representativa för resten av populationen, men det är ju nog så intresseväckande och 
betänkligt att det ser ut så här i denna grupp av tonårstjejer, oberoende av orsaken till detta.  
 

6:3:1 Förslag till fortsatt forskning 
Denna uppsats indikerar på att en rad fortsatta studier i ämnet är av intresse. Då syftar jag 
främst på att undersöka psykosociala och socioekonomiska bakgrundfaktorer som kan 
påverka tonårstjejers självkänsla, stress och bruk av alkohol. De mest oroväckande resultaten 
som har framkommit i denna uppsats handlar om alkohol, och jag anser att det vore intressant 
att undersöka detta i framtida forskning. Mer konkret syftar jag på undersökningar om vad det 
är som gör att dessa unga tjejer väljer att berusa sig med drycken. Om det ligger i vår 
ungdomskultur att berusa sig eller om den ökade psykiska ohälsan har att göra med detta. De 
bekymmersamma resultaten angående tjejernas upplevda stress är även intressanta att 
undersöka vidare, detta bland annat i förhållande till uppväxtmiljö. Att undersöka det 
ovannämnda i samvariation med massmediala budskap är även av yttersta relevans eftersom 
att forskning inom detta område behövs. Detta då det råder avsaknad av denna typ av 
forskning samtidigt som tonåringar spenderar en tredjedel av sin vakna tid med att använda 
media.  
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Enkät 

 
Ringa in eller kryssa för ett svarsalternativ som passar dig bäst. 

Hela enkäten är anonym, 
 

Ålder:                    år 
 
 
Fråga 1. Har du sett på dokusåpan Big Brother?                                            Ja              Nej 
      
Om ja: 

a) Ser du på Big Brother regelbundet?                                                          Ja              Nej 
 

Om ja: 
b) Hur många timmar i veckan ser du på programmet? 

 
15 minuter - 2 timmar                     2 - 4 timmar                       4 timmar -  över 5 timmar   
 
  
 

c) Vad tycker du om dokusåpan Big Brother?   
   

       Mycket bra          Bra            Ganska dålig             Dålig              
 
     

d) Får du se på Big Brother för dina föräldrar?                                             Ja              Nej 
 

e) Tror du att Big Brother skildrar verkligheten?                                          Ja              Nej 
      
      f)   Har du någon av dokusåpadeltagarna som förebild?                                 Ja              Nej 
 
 
Fråga 2. Har du sett dokusåpan Top Model?                                                   Ja              Nej 
        
Om ja: 

a) Följer du Top Model regelbundet?                                                            Ja              Nej 
 

b) Vad tycker du om Top Model? 
 
           Mycket bra          Bra           Ganska dålig       Dålig      
    
  
      c)  Får du se på Top Model för dina föräldrar?                                               Ja              Nej 
 

d) Anser du att deltagarna i Top Model skildrar det kvinnliga idealet (förebilden)?  
                                                                                                                         Ja              Nej 

     
e)  Har Du någon av deltagarna i Top Model som förebild (ideal)?               Ja              Nej 
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Fråga 3. Hur tycker du att en person som har en bra självkänsla (medvetenhet om sitt 
eget människovärde) är? 
 
a) Accepterar sig själv, duger som man är 
b) Står för vad man tycker  
c) Tar inte åt sig av kritik  
d) Glad och positiv  
      
Fråga 4. Hur tycker du att en person med dålig självkänsla (medvetenhet om sitt eget 
människovärde) är? 
 
a) Accepterar inte sig själv 
b) Vågar inte stå för vad han/hon tycker 
c) Faller för påtryckningar av andra 
d) Negativ/ledsen 

 
Fråga 5. Känner du att du duger som du är? 
 
a) Ja, alltid                   b) Ja, ofta                  c) Ibland                  d) Aldrig  

 
Fråga 6. Hur viktigt är utseendet för att du ska vara lycklig och ha en bra självkänsla 
(medvetenhet om sitt eget människovärde)? 
 
a) Inte alls viktigt     b) Lite viktigt       c) Ganska viktigt      d) Mycket viktigt  

 
Fråga 7. Hur mycket tror du dokusåporna Big Brother och Top Model påverkar 
tonårstjejers sätt att se på sig själva? 
 
a) Inget                     b) Lite                  c) Ganska mycket      d) Mycket        

 
Fråga 8. Hur mycket tror du att Du påverkas av dessa två dokusåpor? 
 
a) Inget                     b) Lite                  c) Ganska mycket       d) Mycket      
 
Fråga 9. Hur mycket påverkas Din självkänsla (medvetenhet om sitt eget 
människovärde) av dokusåporna Big Brother och Top Model?                   
                                   
a) Inget                     b) Lite                   c) Ganska mycket       d) Mycket 
 
Fråga 10. Vissa av deltagarna i Big Brother är plastikopererade. Tror du att deras 
självkänsla (medvetenhet om sitt eget människovärde) höjdes i och med dessa ingrepp? 
 
a) Ja, väldigt mycket              b) Ja, mycket               c) Kanske            d) Nej, inte alls  

 
Fråga 11.  Deltagarna i Top Model hyllas bland annat för att de är smala. Tror du att 
deras självkänsla (medvetenhet om sitt eget människovärde) höjs på grund av detta? 
 
a) Ja, väldigt mycket              b) Ja, mycket               c) Kanske             d) Nej, inte alls 
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Fråga 12.  Är du nöjd med ditt utseende?   
a) Ja, mycket              b) Ja, ganska                 c) Lite                      d) Nej, inte alls 
 
Fråga 13. Skulle du kunna tänka dig att nu eller i framtiden göra någon 
plastikoperation för att höja din självkänsla (medvetenhet om sitt eget människovärde)?    
           
a)  Ja                           b)   Nej                           c) Kanske                 d) Vet ej 
 
Fråga 14. Hur mycket påverkas Du av vad din omgivning tycker om dig och ditt 
utseende?   
 
a) Väldigt mycket        b) Mycket                     c) Lite                       d) Inget alls 
 
Fråga 15. Känner du ”press” på dig att vara snygg?                                            
 
a) Ja, alltid                  b) Ja, ofta                        c) Ibland                   d) Nej, aldrig 
 
Fråga 16. Känner du att ditt utseende måste vara lite bättre än andras för att du ska  
                  duga inför dig själv?                
                                                                                                                                      
 a) Ja, alltid                  b) Ja, ofta                       c) Ibland                   d)  Nej, aldrig 
          
                           
Fråga 17. Har du bantat någon gång?                                                            Ja              Nej 
 
Fråga 18. Känner du dig stressad (jäktad och nervös)?                Ja           Nej         Ibland 
                            
Fråga 19. Känner du ibland ett inre tvång att ”bli någon” t.ex. kändis eller modell? 
                                                                                                                            Ja              Nej           
 
Fråga 20. Har du problem med sömnen?                                        Ja           Nej         Ibland       
 
Fråga 21. Är du ofta trött?                                                                              Ja              Nej   
 
Fråga 22. Har du någon gång druckit alkohol?                                            Ja              Nej  
Om ja: 

a)   Vet dina föräldrar om att du har druckit alkohol?                                  Ja              Nej 
 
b) Dricker du alkohol regelbundet?                                                            Ja              Nej 
 
c)  Om ja, ungefär hur ofta dricker du alkohol? 

 
 1-2 gånger/vecka             2-3 gånger/vecka          3-4 gånger/vecka          4-7 gånger/vecka 
 
                1 gång per/månad               1 gång per/halvår            1 gång per/år                      
 
      d) Har du varit full (berusad) någon gång?                                                  Ja              Nej 
 

e) Har du någon gång känt dig ”pressad” att dricka alkohol?                    Ja              Nej 
Tack för Din medverkan! 
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