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Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie var att studera relationen mellan kroppsmissnöje, 
sociokulturella influenser och motionsvanor, samt skillnader mellan unga kvinnor och 
män avseende tidigare nämnda variabler. Vidare var syftet att undersöka om 
sociokulturella influenser samt motionsvanor kunde predicera kroppsmissnöje. I 
studien deltog 170 gymnasieelever där 80 stycken var unga kvinnor och 87 stycken 
var unga män, varav tre personer valde att inte definiera kön. Deltagarna var mellan 
15-19 år (M=17.0, SD=1.1). Sociokulturella influenser delades upp i 3 
underkategorier som illustrerar press att använda olika strategier att förändra sin 
kropp, dessa var att gå ner i vikt, gå upp i vikt samt bli mer muskulös. De 
sociokulturella influenserna delades även upp till press från media och press från 
bästa kvinnliga och manliga kompis. Vid undersökning av samband framkom det att 
det finns signifikanta samband mellan kroppsmissnöje och samtliga strategier att 
förändra sin kropp som kommer från press från media. Studien fann även signifikanta 
samband mellan motionsvanor och press från media att gå upp i vikt, press från bästa 
kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt samt bli mer muskulös. Efter ett 
oberoende t-test visades det att unga kvinnor upplever mer kroppsmissnöje än unga 
män. Vidare visade det oberoende t-testet även att unga kvinnor upplever mer press 
från media att gå ner i vikt samt bli mer muskulös jämfört med unga män. Enkla 
regressionsanalyser som gjordes som indikerade att endast press från media kan 
predicera kroppsmissnöje. En multipel regressionsanalys gjordes för att se om 
regelbunden motion och med press från media att gå ner i vikt kan predicera 
kroppsmissnöje. Regressionsmodellen visade att regelbunden motion och press från 
media att gå ner i vikt förklarade 35% av variansen i kroppsmissnöje. Sammantaget 
indikerar studiens resultat på att press från media kan predicera kroppsmissnöje. 
Resultatet indikerar även att press från media att gå ner i vikt samt regelbunden 
motion kan predicera kroppsmissnöje där press från media ökar kroppsmissnöje och 
regelbunden motion minskar kroppsmissnöje. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the relationship between body 
dissatisfaction, sociocultural influences and exercise, furthermore the aim was to 
study differences between young women and men on the aforementioned variables. 
Furthermore the purpose was to investigate if sociocultural influences and exercise 
could predict body dissatisfaction. 170 high school students participated in the study 
where 80 of those were young women and 87 was young men, 3 persons did not 
define their gender. The participants were between 15-19 years old (M=17.0, 
SD=1.1). Sociocultural influences was divided by 3 subcategories which illustrates 
different body-changing strategies, these was pressure to lose weight, pressure to gain 
weight and pressure to become more muscular. The sociocultural influences was also 
divided to pressure from media and pressure from best female and male friend. 
During the examine of these relations the result also showed significant correlations 
between body dissatisfaction and all body-changing strategies that comes from 
pressure from media. The study also found significant correlations between exercise 
habits and pressure from media to gain weight and pressure from best female and 
male friend to lose weight and become more muscular. An independent T-test showed 
that young women experiences more body dissatisfaction than young men. The test 
also showed that young women experiences more pressure from media to lose weight 
and to become more muscular than young men. Simple regression analysis indicated 
that only pressure from media can predict body dissatisfaction. A multiple regression 
analysis was made to see if regular exercise and pressure from media to lose weight 
can predict body dissatisfaction. The regression model showed that regular exercise 
and pressure from media to lose weight explained 35% of the variance in body 
dissatisfaction. In conclusion, the study indicates that pressure from media can predict 
body dissatisfaction. The result also indicates that pressure from media to lose weight 
and regular exercise can predict body dissatisfaction where pressure from media 
increases body dissatisfaction and regular exercise decrease body dissatisfaction. 
 
Keywords: High-school youth, Body dissatisfaction, Exercise, Socio-cultural 
influences 
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Missnöje över sitt utseende är något som ökar hos både unga män och unga kvinnor i 
dagens samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2014). Unga män upplever i allmänhet 
antingen sig för smala eller för tjocka medan unga kvinnor vanligen upplever sig för 
tjocka (Folkhälsomyndigheten, 2014). Folkhälsomyndighetens (2014) rapport visar att 
andelen unga kvinnor som försöker gå ner i vikt, genom exempelvis bantning och 
ökad motion, har ökat kraftigt de senaste fem åren. I jämförelse med övriga länder i 
Norden visar statistiken att Svenska ungdomar upplever fler psykiska besvär samt en 
lägre uppskattad hälsa (Löfstedt, 2017). Sverige har idag också en stark 
utseendekultur som dagligen når större delar av Sveriges befolkning genom TV, 
tidningar och annan media som exempelvis sociala medier (Frisén, H.Gattario & 
Lunde, 2014). Denna utseendekultur kommunicerar exempelvis i form av löpsedlar 
om hur man får ett sexpack på sex veckor (Skoglund, 2017) eller olika reklamer för 
olika kosttillskott som skall ge mer muskler eller underlätta en viktnedgång 
(exempelvis xls medical eller naturdiet).  
     Ideal för människor förekom redan på 1600-talet, där det då fanns en tydlig 
uppfattning om hur kvinnor och män skulle se ut och uppträda (Frisén et al., 2014). 
Idealen för kvinnor har varit flyktiga och föränderliga, där de tidigt skulle framhäva 
former som visar reproduktivitet, för att senare skifta till ett allt smalare ideal mot 
1920-talet. Det smala idealet har sedan förföljt kvinnor genom att modeller och 
offentliga personer anammat idealet. Till skillnad förväntas män vara muskulösa och 
stora men utan överflödigt fett (Frisén et al., 2014). Vid avvikelse från de ideal som 
finns i samhället löper individen en stor risk för kroppsmissnöje (Campbell & 
Hausenblas, 2009; Frisén et al., 2014). 
     I dagens samhälle uppger allt fler män och kvinnor att det har problem med 
kroppsmissnöje, vilket innebär att de har negativa tankar, känslor och beteenden 
rörande sina kroppar (Campbell & Hausenblas, 2009). Campbell och Hausenblas 
(2009) samt Frisén et al. (2014) indikerar att vuxna män och kvinnor upplever i större 
utsträckning kroppsmissnöje än ungdomar och barn, där fenomenet uppstår redan vid 
10 års ålder för att sedan öka ju äldre individen blir. Kroppsmissnöje förekommer i 
större utsträckning hos kvinnor än hos män, där kroppsmissnöje är kopplat till rädslan 
för övervikt hos kvinnor och strävan efter en mer muskulös kropp hos män (Campbell 
& Hausenblas, 2009). Ett fenomen som är starkt kopplat till kroppsmissnöje är 
sociokulturella influenser, dessa innefattar feedback och kommentarer från föräldrar, 
jämnåriga och media (Ricciardelli, McCabe, Ball & Mellor, 2004). Campbell och 
Hausenblas (2009) samt Frisén et al. (2014) menar att sociokulturella influenser är 
den primära anledningen till att kroppsmissnöje uppstår. 
     Idealen har skiftat hos kvinnor under de senaste åren där strävan efter att vara smal 
består, men att fokus även ligger på att utveckla en muskulös fysik (Frisén et al., 
2014; Homan, 2010; Pritchard & Cramblitt, 2014). Detta kan kopplas till motions-
kontext där idealen för män ser identiska ut med idealen som finns i vardagen, medan 
idealen många gånger skiljer sig för flickor och kvinnor i dessa kontext (Frisén et al., 
2014). Kvinnor skall ha en smal och vältränad kropp i vardagliga idealet medan i ett 
motions-kontext eftersträvas och krävs mer muskler. Detta leder ofta till att kvinnor 
och flickor har svårt att upprätthålla ett aktivt liv och samtidigt eftersträva det 
vardagliga idealet (Frisén et al., 2014). Gustafsson (1994 ref i Frisén et al., 2014) 
menar att specifikt ungdomar i tonåren är känsliga för influenser som berör 
motionsvanor då de är särskilt angelägna om att passa in och uppnå de förväntningar 
som de upplever från omgivningen. 
    Tidigare studier har visat att det finns ett samband mellan kroppsmissnöje och 
motion (LePage & Crowther, 2010; Tiggemann & Williamson, 2000), dock pekar 
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detta samband åt olika håll. LePage och Crowther (2010) samt Lox, M. Ginis och 
Petruzzello (2014) indikerar att motion minskar kroppsmissnöje och därav bidrar till 
positiva psykologiska fördelar. Samtidigt har ett flertal andra studier visat motsatsen 
där motion kan leda till ökat kroppsmissnöje (LePage, Crowther, Harringto & Engler, 
2008; Tiggemann & Williamson, 2000). Detta demonstrerar att relationen mellan 
kroppsmissnöje och motion är komplex. 
 
Kroppsmissnöje 
Kroppsuppfattning innehåller tre dimensioner, en kognitiv, en affektiv och en 
beteendedimension (Sabiston & Candler, 2009; Jung & Forbes, 2007; Frisén et al., 
2014). Den kognitiva dimensionen innefattar hur individer tänker om sin kropp, den 
affektiva dimensionen är individens känslor kopplade till sin kropp och 
beteendedimensionen handlar om hur individen beter sig och agerar rörande sin kropp 
(Sabiston & Candler, 2009). Kroppsuppfattning skiftar och varierar, både över tid 
samt inom olika kontexter (Frisén et al., 2014). Skiftande kroppsuppfattning över tid 
hos ungdomar sker många gånger i samverkan med puberteten då det sker en ökad 
känslighet, kognitiv-, social- samt fysisk mognad. Skiftande kroppsuppfattning kan 
även bero på vilket kontext individen befinner sig i, exempelvis kan 
kroppsuppfattning bli mer negativ vid exponering i tighta träningskläder (Frisén et al., 
2014). 
    Kroppsmissnöje är en del av kroppsuppfattning och definieras som det negativa 
utvärderandet av den egna fysiska kroppen, i egenskap om kroppsform, vikt eller 
funktion (Fitzsimmons-Craft, Bardone-Cone, Wonderlich, Crosby, Engel & Bulik, 
2015). På engelska används begreppen body dissatisfaction och negative body- image 
(kroppsmissnöje och negativ kroppsuppfattning) men i studier som använder dessa 
begrepp förklarar de samma sak. I föreliggande studie kommer fenomenet beskrivas 
med termen kroppsmissnöje. Kroppsmissnöje kan ta uttryck i känslor av ångest 
kopplat till kroppen och andras utvärdering av ens kropp (Thompson & Chad, 2002). 
Fenomenet är allmänt förekommande hos både kvinnor och män där flertal studier 
visar att kvinnor upplever högre kroppsmissnöje än män (Campbell & Hausenblas, 
2009; Fitzsimmons-Craft et al., 2015; Frisén et al., 2014). Senare forskning visar dock 
att kroppsmissnöje ökar hos män och menar att det behövs vidare forskning inom den 
målpopulationen (Kopcakova, Veselska, Geckova, van Dijk & Reijneveld, 2014). Hos 
män beror kroppsmissnöje vanligtvis på strävan efter en muskulös kropp med tydliga 
linjer för muskler. Det kan även bero på att känslan av att vara för tjock samt för smal 
uppstår. Hos kvinnor härstammar kroppsmissnöje vanligtvis från känslan av att vara 
för tjock (Mäkinen, Puukko-Viertomies, Lindberg, Siimes & Aalberg 2012; McCabe 
& Ricciardelli, 2003; Knauss, Paxton & Alsker, 2007).  
     För att problematisera kroppsmissnöje är det viktigt att titta vidare på vad detta kan 
leda till. Berg, Thompson, Obremski-Brandon & Coovert (2002) samt Frisén et al. 
(2014) menar med stöd av tidigare forskning att kroppsmissnöje kan leda till, och 
starkt influera, restriktiva matvanor, muskeldysmorfi samt tvångsmässig träning. En 
faktor som påverkar kroppsmissnöje är sociokulturella influenser (Keery, Berg & 
Thompson, 2004). Dessa influenser inkluderar press och kommentarer från föräldrar, 
jämnåriga och media (Keery et al., 2004). Sociokulturella influenser är faktorer i 
miljön som utvärderar en individs utseende som i sin tur är relaterat till hög 
upplevelse av kroppsmissnöje (Levinson & Rodebaugh, 2015). 
 
Kroppsmissnöje och sociokulturella influenser 
Keery et al. (2004) menar att människor i dagens samhälle konstant utsätts för olika 
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intryck och påverkan från omvärlden. Detta kan leda till problematik hos individen, 
som till exempel kroppsmissnöje och tvångsmässig motion. Dessa problem kan 
påverkas av många faktorer som bland annat influenser från media, jämnåriga och 
föräldrar, social jämförelse och låg självkänsla (Keery et al., 2004). Sociokulturella 
influenser utgörs av tre faktorer som påverkar kroppsmissnöje och dessa är press från 
föräldrar, jämnåriga samt media (Keery et al., 2004).  
    Från tidig barndom upp till början av tonåren har föräldrar störst påverkan gällande 
kroppsmissnöje (Frisén et al., 2014). Föräldrar kan själva uppmana till smal-idealet 
genom att ge kommentarer till barnet eller genom att själva utöva och sträva efter 
idealet (Hardit & Hannum, 2012). Detta kan leda till att hen börjar jämföra sig med 
andra och med idealen som framställs i samhället vilket kan leda till kroppsmissnöje. 
Därefter skiftar påverkan från föräldrar till jämnåriga ju äldre barnet blir. Hardit och 
Hannum (2012) indikerar att jämförelse och relationer till jämnåriga är viktigt hos 
ungdomar på grund av strävan efter bekräftelse. Detta fenomen är som störst hos 
kvinnor i ungdomsåren som jämför sig med andra unga kvinnor för att definiera sin 
status och för att se hur nära de är det kulturella idealet (Hardit & Hannum, 2012). 
Detta för att sedan kunna efterleva de sociala förväntningar och normer som finns. 
Detta fenomen förekommer även hos unga män men inte i samma utsträckning 
(Frisén, 2014). Resultatet visar att de som avviker från idealet eller jämnåriga 
upplever högre kroppsmissnöje (Hardit & Hannum, 2012). Hardit och Hannum 
(2012) anser att en annan bidragande faktor till kroppsmissnöje är när jämnåriga retas 
och inte accepterar individen på grund av hens utseende. Att jämnåriga är en viktig 
influens är enligt Frisén et al (2014) på grund att den allt mer växande strävan efter en 
hög social status. Dessutom ökar behovet att ingå i gemenskapen med jämnåriga och 
dess värld, samt att bli accepterad. Frisén et al. (2014) menar även att det finns flera 
olika faktorer som bidrar till vart barnet placeras i den sociala hierarkin, detta är bland 
annat utseende, social kompetens samt socialt självförtroende. Kroppsmissnöje kan 
leda till att hen inte vågar sticka ut eller ta plats vilket i sin tur kan leda till en sämre 
social position i hierarkin (Frisén el al., 2014). 
    Förutom föräldrar och jämnåriga är media en stor influens på kroppsuppfattning 
(Hardit & Hannum, 2012). Individer jämför sina kroppar med det idealet som media 
framhäver, vilket i sin tur kan leda till kroppsmissnöje (Sabiston & Chandler, 2009). 
Det finns flera studier som menar att de budskap som media sänder ut ger en 
snedvriden bild av hur verkliga människor ser ut (Frisén et al., 2014; Tiggemann & 
Pickering, 1996; Harrison & Cantor, 1997). Harrison och Cantor (1997) menar att all 
tv-tittande kan leda till kroppsmissnöje, medan Tiggeman och Pickering (1996) 
hävdar att det är framförallt dokusåpor och musikvideor som kan bidra till 
kroppsmissnöje. Användandet av internet och sociala medier som exempelvis 
facebook, instagram och snapchat har även ökat kraftigt under de senaste 5 åren 
(Davidsson & Thoresson, 2017). Statistiken visar att sociala medier används mest 
utav personer i åldrarna 12-25 och att kvinnor använder det mer frekvent än män 
(Davidsson & Thoresson, 2017). Kopcakova et al. (2014) menar att media har en 
kraftfull påverkan som förstärker och överför de kulturella normer och värderingar 
som finns i ett samhälle. Jämfört med vuxna har unga män och kvinnor en större 
mottaglighet för media som framhäver hur en “perfekt” kropp skall se ut, som sedan 
kan leda till kroppsmissnöje. Ricciardelli och McCabe (2001) menar att 
sociokulturella influenser har olika påverkan på unga kvinnor och unga män. 
Författarna hävdar att media är den starkaste orsaken till att unga kvinnor upplever 
kroppsmissnöje medan hos unga män har media visat en positiv samt ingen effekt på 
kroppsmissnöje. Genom sociokulturella influenser sker social jämförelse där social 
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jämförelse är en indikator för kroppsmissnöje hos unga kvinnor medan för vissa unga 
män kan social jämförelse leda till positiva utfall för kroppsmissnöje. Det författarna 
framförallt indikerar är att unga män inte är lika lättpåverkade av sociokulturella 
influenser som unga kvinnor är (Ricciardelli & McCabe, 2001). 
     I ett flertal studier problematiserar forskare vilka sociokulturella influenser det 
finns och hur det påverkar kroppsmissnöje (Sabiston & Chandler, 2009; Hardit & 
Hannum, 2012; Keery et al., 2004; Campbell & Hausenblas, 2009). Sociokulturella 
influenser delas upp i olika strategier att förändra sin kropp, dessa är press att gå ner i 
vikt, gå upp i vikt samt att bli mer muskulös (Ricciardelli & McCabe, 2001). Samtliga 
studier indikerar att sociokulturella influenser är utlösare och en riskfaktor för 
kroppsmissnöje som i sin tur kan leda till ätstörningar, tvångsmässig träning och 
andra psykologiska problem. 
Enligt White och Halliwell (2010) är sociokulturella influenser den starkaste 
indikatorn till att använda strategier för att ändra det fysiologiska utseendet hos både 
unga kvinnor och unga män, som exempelvis genom motion. Tidigare studier har 
visat att sociokulturella influenser kan bidra till skadliga träningsbeteenden som 
tvångsmässig träning (Goodwin, Haycraft och Meyer, 2011). Studier har även visat 
att de som motionerar för att förändra sitt utseende upplever mest negativa 
konsekvenser av motion, bland annat ökat kroppsmissnöje (LePage & Crowther, 
2010). Att motionera är bra i en lagom mängd, därför kan det vara bra att uppmuntra 
till att motionera, däremot är det viktigt att budskapet inte leder till dessa skadliga 
beteenden (Goodwin, et al., 2011).  
 
Tredelad Påverkansmodell (TIM-modellen)  
Den Tredelade Påverkansmodellen (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, 
1999) skapades för att förstå vilka faktorer som påverkar att kroppsmissnöje och 
liknande problem som uppstår (Keery et al., 2004; Frisén et al., 2014). TIM-modellen 
innefattar information rörande socialiseringsprocesser, vilket innefattar de normer, 
värderingar, förväntningar och beteenden som är viktiga för individer i ett socialt 
sammanhang (Frisén et al., 2014). Socialiseringsprocesser kan vara direkta, som kan 
exemplifieras av en diskussion kring middagsbordet där antydningar kring att mycket 
intag av föda leder till ökad vikt, vilket kan resultera i att individen minskar 
matintaget. Indirekta socialiseringsprocesser kan vara en process där flickor eller unga 
kvinnor har en förväntning på sig att äta mindre än unga män, som kan resultera i en 
långsiktig konsekvens där de äter mindre än vad de vill och behöver (Frisén et al., 
2014). Sammanfattningsvis kallas de som förmedlar normer, värderingar och liknande 
socialiseringsagenter, som i denna modell är familj, jämnåriga och media. De tre 
socialiseringsagenter som modellen nämner är de tre faktorer som påverkar en individ 
mest redan från tidig ålder och genom resten av individens liv (Frisén et al., 2014; 
Thompson et al., 1999; White och Halliwell, 2010). 
  Individen påverkas utav socialiseringsagenterna vilket vidare leder till 
internalisering och social jämförelse (Frisén et al., 2014). Internalisering innebär att 
individen tar till sig det skönhetsideal som socialiseringsagenterna förmedlar. Om 
individen anammar smal-idealet kan hen uppleva ett tvång av att vara smal för att se 
bra ut och därmed strävar efter en mycket smal kropp (Frisén et al., 2014). Social 
jämförelse innebär att när en individ påverkas utav socialiseringsagenterna så blir 
personen i fråga mer benägen att jämföra sig mot andra. Ett tydligt exempel på detta 
är när barn börjar skolan och börjar jämföra sig mot andra barn, då märks en markant 
skillnad där många barn blir mer missnöjda med sig själva (Frisén et al., 2014). Det 
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som påverkar kroppsuppfattning är hur mottaglig individen är för internalisering och 
social jämförelse genom socialiseringsagenterna (Thompson et al., 1999) 
  I stöd av flera studier har Berg et al. (2002) sett att social jämförelse har en 
betydelse för kroppsmissnöje, nämligen att social jämförelse är en stark prediktor av 
kroppsmissnöje. Hardit och Hannum (2012) har med stöd av tidigare studier även sett 
att det finns ett starkt samband mellan internalisering av smal-ideal och 
kroppsmissnöje. I en studie av Shroff och Thompson (2006) som har gjorts på 
kvinnliga ungdomar, där de använt TIM-modellen för att se vilka faktorer som kan 
utveckla kroppsmissnöje, visar resultatet att det finns ett signifikant samband mellan 
influenser av jämnåriga samt media och kroppsmissnöje. Däremot visade studien 
inget signifikant samband mellan föräldrar och kroppsmissnöje. 

 
Figur 1.0. Tredelad Påverkansmodell (fri tolkning av författarna). Tolkad efter 
Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn, (1999). 
 
Kroppsmissnöje, motion och sociokulturella influenser 
WHO (2017) definierar fysisk aktivitet som all rörelse som produceras med hjälp av 
skelettmuskulaturen, alltså all rörelse som inkluderar att musklerna får arbeta. Motion 
ses som en underkategori till fysisk aktivitet och är en strukturerad, planerad och 
återkommande form av fysisk aktivitet, där syftet är att behålla eller förbättra sin 
fysiska kondition eller styrka (WHO, 2017). 
    Fördelar med att motionera skiljer sig från individ till individ. Men dokumenterade 
fördelar med att motionera och vara fysiskt aktiv är blanda annat rent fysiologiska 
fördelar som minskad risk för diabetes, vissa typer av cancer och hjärt- och 
kärlsjukdomar, minskad benskörhet samt minskat blodtryck. Däremot ger motion och 
fysisk aktivitet även många psykologiska fördelar som positivt humör, ökad 
självkänsla, självuppfattning samt kognitiva förmågor, minskad risk för ångest, oro 
och depression samt bättre kroppsuppfattning (LePage & Crowther, 2010; Lox et al., 
2014; Ågren & Jonsson, 2008). 
    Fördelarna med motion är idag välkända, däremot finns det en annan aspekt att ta 
hänsyn till gällande motion. Motion kan även ha en negativ relation till psykologiska 
och fysiologiska faktorer. LePage & Crowther (2010) menar att de som har en 
snedvriden attityd till kost har lättare att uppleva en negativ konsekvens av motion, 
som exempelvis ätstörningar. Motion har även setts bidra till ett ökat kroppsmissnöje 
(LePage et al., 2008; Tiggemann & Williamson, 2000). LePage et al. (2008) indikerar 
att de som motionerar i hög frekvens upplever högre kroppsmissnöje samt 
internalisering av smal-ideal. Författarna menar även att kroppsmissnöje kan öka när 
motion används som en kompensations-strategi för viktkontroll. LePage et al. (2008) 
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menar dock att alla motionärer inte upplever att motion leder till ökat kroppsmissnöje 
utan istället att motion minskar kroppsmissnöje. Vid en senare studie av LePage och 
Crowther (2010) där relationen mellan kroppsmissnöje och motion studeras visar 
resultatet att de individer som motionerar frekvent upplever motion som positivt. 
Författarna hävdar dock att upplevelsen av kroppsmissnöje efter ett motionspass kan 
bero på hur högt kroppsmissnöje en individ har innan motion, där högt 
kroppsmissnöje innan motion leder till högre kroppsmissnöje efter motionen och vice 
versa. Dock upplevde samtliga deltagare mindre kroppsmissnöje efter motionen än 
efter en annan daglig syssla. Studien indikerar att upplevelsen av motion är i större 
utsträckning negativ när motivation till motion inkluderas, men att utan denna 
variabeln upplevs effekten av motion oftast positiv (LePage & Crowther, 2010). 
Fuller-Tyszkiewicz, Skouteris och McCabe (2013) menar att fördelarna motion har på 
kroppsmissnöje beror på ålder och hur frekvent en individ motionerar. Motion kan 
även användas som ett verktyg för att lindra känslan av kroppsmissnöje. 
Kroppsmissnöje leder ytterligare till ökad chans för att en individ börjar motionera.  
      Utseendekulturen florerar även inom motion och idrott som präglas av miljön men 
även från sociala medier, jämnåriga samt föräldrar (Frisén et al., 2014). Ett 
bidragande till utseendekulturen inom motion är de träningsprogram som utformas 
och riktar sig framförallt mot kvinnors ”problemområden” som exempelvis rumpa, 
mage och lår (Frisén et al., 2014). Goodwin et al. (2011) har sett att för unga kvinnor 
som har en relation till jämnåriga är social jämförelse av kroppar vanligt 
förekommande. Inom grupper av unga kvinnor där normen lägger fokus på att vara 
smal kan det leda till att dessa individer ägnar sig åt beteenden som inriktar sig på 
viktminskning, som exempelvis ökad motion (Goodwin et al., 2011). I dessa 
relationer är det både social jämförelse och internalisering av smal-ideal som florerar i 
dessa vänskapskretsar. Detta fenomen är även vanligt bland unga män och deras 
vänskapskretsar, där jämnåriga påverkar varandras kroppsuppfattning som kan leda 
till beteenden som fokuserar på att förändra kroppens utseende, som ökad motion. 
Goodwin et al. (2011) menar även att dessa influenser kan bidra till att risken för 
tvångsmässig motion ökar, framförallt hos unga män. Goodwin et al. (2011) påpekar 
att media förmedlar smal-idealet som främst påverkar unga kvinnor. Däremot har 
deras studie även demonstrerat hur media påverkar unga män, nämligen att media ger 
unga män indikationer om hur de ska ändra sina matvanor och motionsbeteenden för 
att passa in i ett muskulöst ideal. Att bli muskulös kan även innebära strävan av att gå 
upp i vikt (Mäkinen et al., 2012; McCabe & Ricciardelli, 2003; Knauss et al., 2007). 
    Sammantaget riktar sig relationen mellan motion och kroppsmissnöje åt olika håll, 
där en andel upplever positiva utfall av motion och en andel upplever negativa utfall 
(LePage & Crowther, 2010; Tiggemann & Williamson, 2000). Därför är det intressant 
att studera relationen mellan dessa tre variabler.  
 
Motivering av studien 
Kroppsmissnöje kan uppstå på grund av de sociokulturella influenser som florerar i 
vår omgivning (Sabiston & Chandler, 2009; Hardit & Hannum, 2012; Keery et al., 
2004; Campbell & Hausenblas, 2009). Tidigare studier indikerar att det finns 
samband mellan kroppsmissnöje och sociokulturella influenser samt att 
sociokulturella influenser kan predicera kroppsmissnöje (Frisén et al., 2014; Campbell 
& Hausenblas, 2009). Som tidigare nämnt har missnöjet över sitt utseende hos 
ungdomar ökat drastiskt under de senaste åren (Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt 
Frisén et al. (2014) ökar kroppsmissnöje allt eftersom att ungdomar kommer in i 
puberteten. Den forskning som finns inom området riktar sig oftast mot yngre barn 
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(McCabe, Connaughtona, Tatangeloa, Mellor & Busijaa, 2017) eller på äldre män och 
kvinnor (Campbell & Hausenblas, 2009). Tidigare studier gällande kroppsmissnöje 
har fokuserat på kvinnor som målpopulation då det har ansetts vara ett problem för 
enbart kvinnor (Frisén et al., 2014). Kroppsmissnöje är ett fenomen som har varit ett 
problem hos unga kvinnor under en lång tid, men något som ökar hos unga män idag 
jämfört med tidigare rapporter (Folkhälsomyndigheten, 2014). Kopcakova et al. 
(2014) samt Ricciardelli och McCabe (2001) hävdar att populationen kring 
kroppsmissnöje bör breddas för att även unga män skall studeras inom området. 
Boepple, Ata, Rum och Thompson (2016) påpekar även att skillnader mellan unga 
kvinnor och unga män inom kroppsmissnöje och sociokulturella influenser bör 
studeras. På grund av bristande studier gällande ungdomar och valda variabler, samt 
en alarmerande rapportering kring ökat kroppsmissnöje hos ungdomar har författarna 
till föreliggande studie valt att studera denna population.  
    Tidigare studier visar också att det finns samband mellan kroppsmissnöje och 
motionsvanor men forskningsresultaten är tvetydiga och indikerar både att motion kan 
minska och öka kroppsmissnöje (LePage et al., 2008; LePage & Crowther, 2010). 
Vidare kan sociokulturella influenser relateras till motionsvanor, exempelvis att 
genom dessa influenser försöker individen förändra sitt utseende genom att motionera 
för att bli smalare eller att bli mer muskulös (Frisén et al., 2014). Boepple, et al. 
(2016) anser även att det är av stort intresse att undersöka press om att eftersträva 
smal-idealet genom sociokulturella influenser. Ricciardelli och McCabe (2001) 
belyser att relationen mellan sociokulturella influenser, motion och kroppsmissnöje är 
oklar och behöver studeras vidare. 
 

    Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att studera relationen mellan kroppsmissnöje, 
sociokulturella influenser och motionsvanor, samt skillnader mellan unga kvinnor och 
män avseende tidigare nämnda variabler. Vidare är syftet att undersöka om 
sociokulturella influenser samt motionsvanor kan predicera kroppsmissnöje.     
 

Metod 
Deltagare och urval 
I studien deltog 170 gymnasieelever i åldrarna 15-19 år (M=17.0, SD=1.1), varav 80 
av dessa var unga kvinnor och 87 var unga män. 76 stycken gick år 1 på gymnasiet, 
51 gick år 2 och 40 gick år 3. I genomsnitt varade deltagarnas motionspass i 67 
minuter (M=67.3, SD=43.9), och genomsnittlig motionsmängd i veckan var 3.9 ggr 
(M=3.9, SD=2.8). Rekryteringen skedde genom kontakt med skolans rektorer eller 
ansvarig person. På en del av skolorna fanns möjligheten att komma till en lektion och 
samla in data, medan på andra skolor samlades datan in i uppehållshallarna. De skolor 
som besöktes lokaliserades i södra Halland och norra Skåne, där både kommunala 
skolor och friskolor inkluderades. Urvalet skedde genom ett icke randomiserat 
bekvämlighetsurval (Breakwell, Smith, & Wright, 2012). 
 
Mätinstrument 
    Demografiska frågor 
Bakgrundsfrågor inkluderades för att identifiera deltagarnas kön, ålder samt vilket år 
på gymnasiet deltagarna läser. På frågeformuläret GLTEQ har författarna till den 
föreliggande studien även lagt till två frågor angående hur länge ett träningspass 
vanligtvis pågår samt hur många gånger i veckan som individerna tränar, för att få en 
bättre överblick över deltagarnas motionsvanor. 



! 8!

 
    Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire (GLTEQ) 
GLTEQ är ett mätinstrument som används för att mäta deltagarnas motionsvanor 
(Godin & Shephard, 1985). Vidare mäts i vilken frekvens deltagarna har motionerat i 
minst 15 minuter per vecka där deltagarna får fylla i vilken intensitet och hur många 
gånger de motionerat under veckan. Alternativen som presenteras för deltagarna är 
Lätt träning, måttligt ansträngande träning respektive mycket ansträngande träning. 
För att få ut hur fysisk aktiv varje deltagare har varit den senaste veckan syftar man 
till att få ut ett indexvärde. Detta görs genom att låta frekvensvärdena multipliceras 
med siffran 9 (vid mycket ansträngande träning), 5 (vid måttligt ansträngande träning) 
och 3 (vid lätt träning). Motionsfrekvens och motionsintesitet analyseras som ett 
totalvärde som ger ett Leisure score index, och benämns som motionsvanor i den 
aktuella studien. Desto mer fysisk aktiv deltagaren har varit den senaste veckan desto 
högre indexvärde (Amireault & Godin, 2015). De som uppnår ett Leisure score index 
på 24 eller högre anses vara aktiva, men ett värde under 24 indikerar att individen är 
otillräcklig aktiv (Amireault & Godin, 2015). Frågeformuläret har en ytterligare fråga 
som behandlar hur ofta en person motionerar tillräckligt mycket för att börja svettas 
under en vecka. Svarsalternativen är på en 3-gradig likertskala där 1= aldrig, 2= 
ibland och 3= ofta. Denna fråga analyseras separat och benämns som regelbundenhet 
av motion i aktuella studien. Tidigare forskning som använt sig av GLTEQ uppnådde 
ett alpha-värde av 0.62 (Sandroff, Dlugonski, Weikert, Suh, Balantrapu & Motl, 
2012).  
 
    The Perceived Sociocultural Influences Questionnaire (PSIQ) 
The Perceived Sociocultural Influences Questionnaire är ett reliabelt mätinstrument 
som syftar att mäta vilka sociokulturella influenser som påverkar strategier att 
förändra sin kropp (McCabe & Ricciardelli, 2001). Frågeformuläret är designat för 
både unga kvinnor och män och är uppdelat i 5 skalor som mäter upplevd press från 
mamma, pappa, bästa manliga kompis, bästa kvinnliga kompis samt från media. 
Frågorna besvaras via självskattning på upplevd press från samtliga faktorer. Varje 
faktor mäts i en likertskala på 1-5. Skalorna press från mamma, pappa, bästa manliga 
kompis och bästa kvinnliga kompis innehåller 13 frågor och press från media 
innehåller 10 frågor. Därefter delas frågorna upp i subskalor. Dessa är press att gå ner 
i vikt (subskala 1), press att gå upp i vikt (subskala 2) samt press att bli mer muskulös 
(subskala 3). I föreliggande studie användes endast skalorna för press från bästa 
kvinnliga och manliga kompisar samt media. Subskala 1 innefattar 3 frågor var 
gällande press från bästa kvinnliga och manliga kompis samt media att gå ner i vikt. 
Exempel på en fråga är: Uppmuntrar din bästa kvinnliga kompis dig till att gå ner i 
vikt? Subskala 2 innefattar 3 frågor var gällande press från bästa kvinnliga och 
manliga kompis samt media att gå upp i vikt. Exempel på en fråga är: Får media dig 
att tycka att du borde gå upp i vikt? Subskala 3 innefattar 3 frågor gällande press från 
bästa kvinnliga och manliga kompis samt 4 frågor gällande press från media att bli 
mer muskulös. Exempel på fråga är: Försöker din bästa manliga kompis bli mer 
muskulös? Vid högre värden desto mer upplevda kommentarer/press. Då 
frågeformuläret endast var tillgängligt på engelska fick författarna till föreliggande 
studie översätta frågeformuläret. Detta gjordes med hjälp av handledarna samt en 
engelsktalande utomstående. Frågeformuläret skickades då ett flertal gånger fram och 
tillbaka mellan dessa individer för att få en korrekt översättning. I en studie av 
McCabe och Ricciardelli (2003) visade de subskalor som används i föreliggande 
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studie alpha-värden mellan .72 och .83. I den aktuella studien visade dessa subskalor 
ett alphavärde mellan .69 och .92.  
 
    Social Physique Anxiety Scale (SPAS) 
SPAS används för att mäta i vilken grad människor upplever ångest och missnöje med 
sin kropp i situationer där deras kropp blir observerad eller utvärderad av andra (Hart, 
Leary & Rejeski, 1989). SPAS är ett reliabelt mätinstrument med 12 
självskattningsfrågor där varje fråga mäts på en likertskala på 1-5 (Eklund, Mack & 
Hart, 1996). Frågorna är påståenden där deltagaren får uppskatta i vilken grad hen 
håller med, där 1= inte alls och 5= extremt bra. Exempel på påstående är: Jag är 
tillfreds med hur min kropp/figur ser ut och Det skulle göra mig besvärad att veta att 
andra bedömer min kropp/figur. Höga värden indikerar högre upplevelse av ångest 
och missnöje med kroppen. Tidigare forskning som använt sig av SPAS uppnådde ett 
alpha-värde på 0.74 (Strong, Ginis, Mack & Wilson, 2006). I den aktuella studien 
visade frågeformulärets alphavärde .90. 
 
Procedur 
Ovan presenterade frågor och instrument sammanställdes till en enkät (webbaserad 
samt pappersformat). I samband med distributionen av enkäten erhåller deltagarna ett 
informationsbrev med en kortfattad beskrivning av studiens syfte samt de etiska 
forskningsprinciper som följer de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 
2016) (se Bilaga 1). Urvalskriterierna i föreliggande studie var att deltagarna skulle 
studera på ett gymnasium i södra Halland samt norra Skåne, samt vara mellan 15-19 
år. För personer som vid insamlingsdatumet fyllt 15 men ännu inte fyllt 18 år gäller 
lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor, paragraf 18 
(Sveriges Riksdag, 2003). Tid och datum för insamlingen av data beslutades i 
samverkan med rektorer eller ansvarig person för den enskilda skolan. Författarna av 
den föreliggande studien var under alla insamlingstillfällen närvarande för eventuella 
frågor och funderingar. Enkäten tog ca 10 minuter att fylla i. 
 
Analys 
All data från deltagarna fördes in i statistikprogrammet SPSS för vidare analys (IBM 
Corp, 2011). En deskriptiv analys genomfördes vilket genererade en god överblick 
över urvalet samt variablerna som avsågs att mäta i föreliggande studie. 
Inledningsvis gjordes en korrelationsanalys genom pearsons r, för att undersöka 
samband mellan alla variabler (Kroppsmissnöje, sociokulturella influenser samt 
motionsvanor). För att kunna undersöka skillnader mellan könen inom de tidigare 
angivna variablerna så utfördes ett oberoende t-test. Utöver oberoende t-test räknades 
även cohens d ut för att kunna undersöka effektstorlekarna rörande ovan nämnda 
variabler, Mitchell och Jolley (2012) förklarar 0.2 som en liten effektstorlek, 0.5 
medelstor effektstorlek och att 0.8 är stor effektstorlek. 
     Författarna till föreliggande studie valde sedan att göra enkla linjära 
regressionsanalyser för att undersöka om någon av det undersökta variablerna 
predicerar kroppsmissnöje. Genom att göra enkla regressionsanalyser undersöks 
enbart sambandet mellan den valda prediktorvariabeln och kriterievariabeln, som till 
skillnad från en multipel regressionsanalys där två eller flera prediktorvariabler 
undersöks (Field, 2013). Författarna till föreliggande studie gjorde sedan en multipel 
regressionsanalys för att kunna se hur regelbundenhet av motion och upplevd press 
från media att gå ner i vikt kan predicera kriterievariabeln, kroppsmissnöje. Den 
metod som användes vid regressionsanalyserna var entermetoden, där både enkla och 
multipla regressionsanalyser gjordes. Entermetoden innebär att alla prediktorvariabler 
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läggs in i samma block och analyseras parallellt. Denna metod kräver teoretisk 
kunskap om vilka prediktorvariabler som skall analyseras, men till skillnad från andra 
analysmetoder så finns det ingen betydelse om vilken variabel som läggs till först i 
analysen (Field, 2013). Enligt vissa forskare är entermetoden den enda metod för 
teoretisk efterforskning (Field, 2013). 
 

Resultat 
Beskrivande statistik 
Nedan följer beskrivande statistik för variablerna kroppsmissnöje, samtliga 
sociokulturella influenser, regelbundenhet av motion och motionsvanor (se Tabell 1). 
Medelvärden indikerar att deltagarna upplevde generellt mer press från media än 
press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt, gå upp i vikt samt att 
bli mer muskulös. Regelbundenhet av motion indikerar på att deltagarna generellt 
motionerar tillräckligt mycket under en vecka för att börja svettas. I genomsnitt 
ansågs deltagarna vara fysiskt aktiva då de uppnådde ett medelvärde av Leisure score 
index på 48.6. Motionspassen varar genomsnitt i 67 minuter och deltagarna 
motionerar i genomsnitt 4 gånger i veckan. 
 
Tabell 1. Beskrivande statistik 

Not* Förkortningar: Media- gå ner=Press från media att gå ner i vikt, Media- gå 
upp=Press från media att gå upp i vikt, Media- musk=Press från media att bli mer 
muskulär, Kompis- gå ner=Press från bästa kvinnliga samt maliga kompis att gå ner i 
vikt, Kompis- gå upp=Press från bästa kvinnliga samt manliga kompis att gå upp i 
vikt, Kompis- musk=Press från bästa kvinnliga samt manliga kompis att bli mer 
muskulär, Motionsvanor= motionsintensitet och frekvens, Motion- regel. =Hur ofta 
man motionerar så att man börjar svettas under en vecka (regelbundenhet av motion), 
Motion- längd= hur långa motionspassen i genomsnitt varar, Motion- längd= antal 
motionspass i veckan 
 
Samband mellan kroppsmissnöje, sociokulturella influenser och motion 
Föreliggande studiens resultat visade signifikanta korrelationer mellan 
kroppsmissnöje och sociokulturella influenser från media avseende att gå ner i vikt, 
att gå upp i vikt och bli mer muskulös (se Bilaga 2). Studien visade även signifikanta 
korrelationer mellan regelbundenhet av motion och influenser från media avseende att 
gå upp i vikt, influenser från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt samt 
influenser från bästa kvinnliga och manliga kompis att bli mer muskulös. Sambanden 
pekade på att ju mer sociokulturella influenser från media, desto mer kroppsmissnöje 
samt att vid mer press från media att gå upp i vikt och press från bästa kvinnliga och 

 N M Sd ! Skala Minumum Maximum 
Kroppsmissnöje 170 2.6 0.85 0.90 1-5 1.08 4.92 
Media-gå ner 170 2.8 1.33 0.92 1-5 1.00 5.00 
Media-musk 170 2.7 1.05 0.86 1-5 1.00 5.00 
Media-gå upp 170 2.1 0.95 0.80 1-5 1.00 5.00 
Kompis- gå ner 169 1.4 0.57 0.74 1-5 1.00 4.00 
Kompis- musk 169 1.7 0.62 0.69 1-5 1.00 3.83 
Kompis- gå upp 169 1.4 0.58 0.74 1-5 1.00 3.67 
Motionsvanor 165 48.6 29.61   .00 159.00 
Motion- regel. 168 2.1 0.76  1-3 1.00 3.00 
Motion- längd 167 67.23 43.9   0 240 
Motion- antal 165 3.9 2.8   0 19 
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manliga kompis att gå ner i vikt samt bli mer muskulös, desto mer regelbundenhet av 
motion uppstår. Inga signifikanta samband fanns mellan motionsvanor och 
kroppsmissnöje.  
 
Skillnader mellan unga kvinnor och unga män 
För att undersöka skillnader mellan unga kvinnor och unga män, gjordes ett 
oberoende t-test (se Tabell 2). Det upptäcktes signifikanta skillnader mellan könen 
inom kroppsmissnöje, press från media att gå ner i vikt samt press från media att bli 
mer muskulös. Unga kvinnor upplevde generellt mer kroppsmissnöje, mer press från 
media att gå ner i vikt och att bli mer muskulösa jämfört med unga män. Press från 
media att gå ner i vikt anses ha en stor effektstorlek (se tabell 2), vilket indikerar att 
skillnaden mellan könen är stor gällande variabeln (Mitchell & Jolley, 2012). 
Skillnaden mellan könen gällande kroppsmissnöje anses vara medelstor (se Tabell 2). 
Press från media att bli mer muskulös indikerar på en liten skillnad mellan könen (se 
Tabell 2). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan unga kvinnor och unga män 
avseende samtliga strategier att förändra sin kropp inom press från bästa kvinnliga 
och manliga kompis, press från media att gå upp i vikt samt motionsvanor och 
regelbundenhet av motion. 
 
Tabell 2. Oberoende T-test 
   Kvinna    Man 

Not: M=medelvärdet, SD=standardavvikelse, p=signifikansvärde, d=effektstorlek, 
t=t-värdet, (df)=frihetsgrad 

Enkla regressionsanalyser 
    Sociokulturella influenser- media 
Press från media att gå ner i vikt: Resultatet visade att press från media att gå ner i 
vikt (Media- gå ner) hade ett starkt positivt signifikant samband relaterat till 
kroppsmissnöje (Se tabell 3). F(1,168)=77.843, p=.000. Modellen förklarar 32% av 
variansen i kroppsmissnöje (Adjusted R2 =.317). Detta innebär att press från media att 
gå ner i vikt predicerar kroppsmissnöje. Alltså vid mer press från media att gå ner i 
vikt, desto mer kroppsmissnöje. 
 
Tabell 3. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 

 M SD  M SD t(df) P d 
Kroppmissnöje 2.85 .86  2.43 .79 3.2(161) .002 0.50 
Media- gå ner 3.36 1.18  2.18 1.21 6.35(164) .000 0.98 
Media- muskl. 2.93 .97  2.54 1.11 2.37(164) .019 0.37 
Media- gå upp 2.08 .82  2.07 1.06 .098(160) .922 0.01 
Kompis-gå ner 1.37 .53  1.42 .61 -.64(164) .524 0.096 
Kompis-musk. 1.64 .56  1.80 .67 -1.63(164) .105 0.25 
Kompis-gå upp 1.37 .59  1.46 .59 -1.01(164) .312 0.15 
Motionsvanor 48.6 29.9  48.7 29.6 -0.14(162) .989 0.002 
Motion- regel. 2.14 .72  2.15 .80 -.101(165) .920 0.016 

 B SE B ! 
Media- gå ner .362 .041 8.823** 
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Press från media att bli mer muskulös: Resultatet visade att press från media att bli 
mer muskulös (Media- musk.) hade ett starkt positivt signifikant samband relaterat till 
kroppsmissnöje (Se tabell 4). F(1,168) =21.29, p=.000. Modellen förklarar 11% av 
variansen i kroppsmissnöje (Adjusted R2 =.112). Detta innebär att press från media att 
bli mer muskulös predicerar kroppsmissnöje. Alltså ju högre press från media att blir 
mer muskulös, desto mer kroppsmissnöje. 
 
Tabell 4. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 
 
Press från media att gå upp i vikt: Resultatet visade att press från media att gå upp i 
vikt (Media- gå upp) hade ett positivt signifikant samband relaterat till 
kroppsmissnöje (Se tabell 5). F(1,168)=4.949, p=.027. Modellen förklarar 3% av 
variansen i kroppsmissnöje (Adjusted R2 =.029). Detta innebär att press från media att 
gå upp i vikt predicerar kroppsmissnöje. Alltså att vid mer press från media att gå upp 
i vikt, desto mer kroppsmissnöje. 
 
Tabell 5. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 
      
     Sociokulturella influenser- bästa kvinnlig och manliga kompis 
Press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt: Resultatet visade att 
press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt (Kompis- gå ner) inte 
hade något signifikant samband relaterat till kroppsmissnöje (Se tabell 6). 
F(1,167)=2.871, p=.098. Modellen förklarar 1.7% av variansen i kroppsmissnöje 
(Adjusted R2 =.017). Detta innebär att press från bästa kvinnliga och manliga kompis 
att gå ner i vikt inte predicerar kroppsmissnöje. 
 
Tabell 6. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 
 
Press från bästa kvinnliga och manliga kompis att bli mer muskulös: Resultatet visade 
att press från bästa kvinnliga och manliga kompis att bli mer muskulös (Kompis- 
musk.) inte hade något signifikant samband relaterat till kroppsmissnöje (Se tabell 7). 
F(1,167)=1.597, p=.208. Modellen förklarar 1% av variansen i kroppsmissnöje 
(Adjusted R2 =.009). Detta innebär att press från bästa kvinnliga och manliga kompis 
att bli mer muskulös predicerar inte kroppsmissnöje. 
 
Tabell 7. Enkel regressionsanalys 

 B SE B ! 
Media- musk. .272 .059 4.614** 

 B SE B ! 
Media- gå upp .152 .068 2.225* 

 B SE B ! 
Kompis- gå ner 1.96 .116 1.694 

 B SE B ! 
Kompis- musk. .134 .106 1.264 
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*p<.05                  **p<.01 
 
 
Press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå upp i vikt: Resultatet visade att 
press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå upp i vikt (Kompis- gå upp) inte 
hade något signifikant samband relaterat till kroppsmissnöje (Se tabell 8). 
F(1,167)=0.177, p=.624. Modellen förklarar 0.1% av variansen i kroppsmissnöje 
(Adjusted R2 =.001). Detta innebär att press från bästa kvinnliga och manliga kompis 
att gå upp i vikt predicerar inte kroppsmissnöje. 
 
Tabell 8. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 
 
   Motionsvariabler 
Motionsvanor: Resultatet visade att motionsvanor inte hade något signifikant 
samband relaterat till kroppsmissnöje (Se tabell 9). F(1,163)=0.43, p=.836. Modellen 
förklarar 0% av variansen i kroppsmissnöje (Adjusted R2=.000). Detta innebär att 
motionsvanor inte predicerar kroppsmissnöje. 
 
Tabell 9. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 
 
Regelbundenhet av motion: Resultatet visade att regelbundenhet av motion inte hade 
något signifikant samband relaterat till kroppsmissnöje (Se tabell 10). F(1,166) =3.63, 
p=.058. Modellen förklarar 2.1% av variansen i kroppsmissnöje (Adjusted R2=.021). 
Detta innebär att regelbundenhet av motion inte predicerar kroppsmissnöje. Att notera 
är att det är ett negativt icke-signifikant samband, som ligger nära gränsen för 
signifikansen. 
 
Tabell 10. Enkel regressionsanalys 

*p<.05                  **p<.01 
 
Multipel regressionsanalys 
En multipel regressionsanalys gjordes enligt entermetoden. Som prediktorer valdes de 
oberoende variabler som Pearsons r ansåg var signifikanta, dessa var press från media 
att gå ner i vikt och regelbundenhet av motion. För att motverka korrelation mellan 
prediktorvariabler i föreliggande studies multipla regressionsanalys valdes den 
sociokulturella influensen med högst r-square samt den motionsvariabeln med högst 
r-square (press från media att gå ner i vikt och regelbundenhet av motion). Detta 
resulterade i en signifikant modell bestående av två prediktorer. F(2,165)=43.521, 
p=.000 (se Tabell 11). Modellen förklarar 35% av variansen i kroppsmissnöje 
(Adjusted R2=.345) och indikerar att sociokulturella influenser från media att gå ner i 
vikt samt regelbundenhet av motion kan betraktas predicera kroppsmissnöje. Att 

 B SE B ! 
Kompis- gå upp .055 .133 .490 

 B SE B ! 
Motionsvanor .000 .002 -.207 

 B SE B ! 
Motion- regel. -.165 .086 -.146 
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notera är att regelbundenhet av motion har ett negativt signifikant samband med 
kroppsmissnöje. Resultatet innebär att vid mer upplevd press från media resulterar i 
mer kroppsmissnöje, samt att vid mer regelbunden motion desto mindre 
kroppsmissnöje. 
 
Tabell 11. Multipel regressionsanalys 

Beroende variabel: Kroppsmissnöje 
*p=.007       **p=.000 
 

Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att studera relationen mellan kroppsmissnöje, 
sociokulturella influenser och motionsvanor, samt skillnader mellan unga kvinnor och 
män avseende tidigare nämnda variabler. Vidare var syftet att undersöka om 
sociokulturella influenser samt motionsvanor kan predicera kroppsmissnöje. 
     Korrelationsanalyserna (se Bilaga 2) visade signifikanta samband mellan samtliga 
strategier att förändra sin kropp som härstammar från media och kroppsmissnöje. 
Detta indikerar på att press från media att förändra sin kropp kan leda till högre 
upplevt kroppsmissnöje. Vidare visade korrelationsanalyserna positiva samband 
mellan press från media att gå upp i vikt samt press från bästa kvinnliga och manliga 
kompis att gå ner i vikt samt bli mer muskulös och regelbundenhet av motion. 
Analyserna visade inga signifikanta samband mellan kroppsmissnöje och samtliga 
variabler: motionsvanor, regelbunden motion, strategier att förändra sin kropp som 
härstammar från press av bästa kvinnliga och manliga kompis. Inga signifikanta 
samband fanns även mellan regelbundenhet av motion och press från media att gå ner 
i vikt samt bli mer muskulös och press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå 
upp i vikt. Vidare fanns inget signifikant samband mellan motionsvanor och övriga 
variabler.  
    Vidare undersöktes skillnader mellan könen i samtliga variabler. Resultatet visade 
signifikanta skillnader mellan könen gällande kroppsmissnöje, press från media att gå 
ner i vikt samt press från media att bli mer muskulös, där unga kvinnor generellt hade 
högre värden än unga män (se Tabell 2). 
     En serie enkla regressionsanalyser gjordes, de visade att samtliga strategier att 
förändra sin kropp som härstammande från press från media predicerar 
kroppsmissnöje (se Tabell 3-5). Samtliga motionsvanor och strategier att förändra sin 
kropp som härstammar från press av bästa kvinnliga och manliga kompis visade inga 
signifikanta samband. En multipel regressionsanalys visade att press från media att gå 
ner i vikt samt regelbunden motion kan predicera kroppsmissnöje, där modellen 
förklarar 35% av variansen i kroppsmissnöje (se Tabell 11). Modellen indikerar att 
press från media att gå ner i vikt ökar kroppsmissnöje samtidigt som regelbunden 
motion minskar kroppsmissnöje. 
 
Kroppsmissnöje 
Föreliggande studies resultat visade att det fanns en signifikant skillnad mellan unga 
kvinnors och unga mäns kroppsmissnöje, där unga kvinnor upplevde mer 
kroppsmissnöje. Detta stödjer tidigare studier som indikerar att unga kvinnor är mer 
missnöjda med sin kropp jämfört med unga män (Campbell & Hausenblas, 2009; 
Fitzsimmons-Craft et al., 2015; Frisén et al., 2014; Knauss et al., 2007). Fitzsimmons-

 B SE B ! 
Motion- regel. -.193 .071 -.172* 
Media- gå ner .366 .041 .570** 
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Craft et al. (2015) samt Tiggemann och Williamson (2000) menar att kvinnor lär sig 
att utvärdera sitt utseende utifrån observatörens perspektiv redan från tidig ålder och 
se sig själva som ett objekt till för att betraktas i högre grad än män. Kvinnor tar 
observatören i beaktande när de utvärderar deras egna kroppar på grund av att de 
lever i ett samhälle där kvinnors kroppar sexuellt objektifieras, vilket anses kan vara 
en bidragande faktor till kroppsmissnöje (Fitzsimmons-Craft et al., 2015). Detta kan 
vara en möjlig förklaring till föreliggande studies resultat där unga kvinnor har högre 
kroppsmissnöje än unga män. En annan infallsvinkel på resultatet i föreliggande 
studie kan bero på att när motion används som en strategi för att gå ner i vikt eller 
som en viktkontrollerande strategi leder det till högre kroppsmissnöje (LePage et al., 
2008). Då kvinnor i större utsträckning använder sig utav strategier för att gå ner i 
vikt eller för att kontrollera den vikt de har sam anser sig vara för tjocka 
(Folkhälsomyndigheten, 2014) kan detta vara en möjlig förklaring till varför resultatet 
i föreliggande studie visar att unga kvinnor upplever högre kroppsmissnöje än unga 
män. 
    I en studie av Mäkinen et al. (2012) hävdas det att under ungdomsåren mot 
vuxenlivet förändras kroppsmissnöje hos unga kvinnor och unga män, där 
kroppsmissnöje ökar eller håller sig stabilt hos unga kvinnor. Däremot ser det 
annorlunda ut hos unga män där kroppsmissnöje minskar eller håller sig stabilt under 
ungdomsåren mot vuxenlivet. Detta kan vara ytterligare en möjlig förklaring varför 
resultatet i föreliggande studie visar att unga kvinnor upplever högre kroppsmissnöje 
än unga män. 
 
Kroppsmissnöje och sociokulturella influenser 
Enligt TIM-modellen (Thompson et al., 1999) påverkar sociokulturella influenser 
kroppsmissnöje genom internalisering av smal-idealet samt social jämförelse (Keery 
et al., 2004). Modellen skapades för att ge en förståelse för vilka faktorer som 
påverkar kroppsuppfattning (Shroff & Thompson, 2006). I föreliggande studie visade 
det att de individer som upplevde hög press från media att förändra sin kropp (att gå 
ner i vikt, gå upp i vikt samt bli mer muskulös) upplevde även högt missnöje och 
ångest relaterat till sin kropp. Föreliggande studies resultat kan förklaras genom TIM-
modellen, där internalisering av smal-idealt idag främst sker via media idag som i sin 
tur kan leda till ökat kroppsmissnöje (Goodwin et al., 2011; Sabiston & Chandler, 
2009). Media kan även bidra till internalisering av ett muskulöst ideal, som kan 
påverka individen att vilja förändra sin kropp (Goodwin et al., 2011; Tylka, 2011). 
Media är en av de starkaste influenserna för kroppsmissnöje, och genom att 
misslyckas med att leva upp till de ideal som media framhäver ökar risken för 
kroppsmissnöje (Sabiston & Chandler, 2009; Ricciardelli & McCabe, 2001). Detta 
ger en förståelse för varför samtlig press från media har ett samband med 
kroppsmissnöje i den aktuella studien. Då media har växt från att bara existera genom 
TV, tidningar och stationära datorer i hemmet till att alltid finnas tillgängligt via 
mobiltelefoner (Davidsson & Thoresson, 2017), skulle detta kunna förklara varför 
media är en sådan stor influens. Tillgängligheten av bland annat sociala medier kan 
leda till att individen ständigt får uppdatering gällande vilka normer och värderingar 
som eftersträvas i dagens samhälle. Där kan bland annat bilder som illustrerar 
människors motions- och matvanor kan påverka individen till att känna att hen inte 
lever upp till dessa normer.  
     Avsaknaden av samband mellan press från bästa kvinnliga och manliga kompis och 
kroppsmissnöje i föreliggande studie är intressant att diskutera. Detta på grund av att 
tidigare studier menar att jämnåriga är en stark sociokulturell influens hos ungdomar 



! 16!

som höjer kroppsmissnöje (Hardit & Hannum, 2012; Frisén et al., 2014). Detta 
handlar om att följa normer och behov av gemenskap hos jämnåriga. Anledningen till 
att resultatet i föreliggande studie och tidigare studier skiljer sig kan bero på att 
frågeformuläret frågade specifikt om press från sin bästa kvinnliga och manliga 
kompis. Författarna till den aktuella studien anser att det sällan är en individs bästa 
kompis som ger denna sortens press, utan att det snarare handlar om jämnåriga i 
individens omgivning, som exempelvis klasskamrater. Fitzsimmons-craft et al. (2015) 
menar att social jämförelse sker både genom direkt och indirekt kontakt med 
jämnåriga som kan predicera kroppsmissnöje. Resultatet i föreliggande studie kan ha 
påverkats av att deltagarna möjligtvis upplevde mer indirekt social jämförelse med 
andra än deras bästa kompisar. En annan möjlig förklaring kan vara att när ungdomar 
börjar gymnasiet finns risken för att de skiljs från sin bästa kompis, vilket kan leda till 
att denna sociokulturella influens inte blir lika aktuell som när studier undersöker barn 
i grundskolan eller vuxna. 
     Föreliggande studie fann en signifikant skillnad hos unga kvinnor och unga män 
gällande press från media att gå ner i vikt samt press från media att bli mer muskulös, 
där unga kvinnor i genomsnitt hade högre värden än unga män. Anledningen till att 
unga kvinnor upplever högre press än unga män kan bero på att unga kvinnor anses 
vara mer måna om att leva upp till det ideal som samhället idag presenterar än unga 
män (Hardit & Hannum, 2012; Ricciardelli & McCabe, 2001). Unga kvinnor upplever 
även i större utsträckning att de behöver gå ner i vikt än unga män (Frisén et al., 2014; 
Mäkinen et al., 2012; McCabe & Ricciardelli, 2003; Knauss et al., 2007), vilket kan 
relateras till studiens resultat där unga kvinnor upplever mer press från media att gå 
ner i vikt än unga män. Tidigare forskning indikerar att män strävar efter ett mer 
muskulöst ideal (Mäkinen et al., 2012; McCabe & Ricciardelli, 2003; Knauss et al., 
2007), dock visar resultatet i föreliggande studie att unga kvinnor upplever mer press 
från media att bli mer muskulösa än unga män. Detta kan bero på att unga kvinnor är 
mer mottagliga för sociokulturella influenser än vad unga män är (Ricciardelli & 
McCabe, 2001). Statistik som har gjort på internetanvändning visar även att unga 
kvinnor använder sig av internet i större utsträckning än unga män (Davidsson & 
Thoresson, 2017). Författarna till föreliggande studie föreslår att den primära 
anledningen till att resultatet visar att unga kvinnor upplever mer press från media att 
gå ner i vikt och bli mer muskulös än unga män handlar snarare om att det är media 
som är influensen än vilken strategi att förändra kroppen det handlar om. En annan 
aspekt kan vara att under de senare åren har ett muskulöst ideal växt fram hos även 
kvinnor (Homan, 2010; Pritchard & Cramblitt, 2014). Detta skulle kunna bero på att 
en alltmer motions- och hälsobaserad norm har växt fram i samhället. Genom detta 
upplever förslagsvis unga kvinnor press att både leva upp till ett smalt- och ett 
muskulöst ideal. Detta är något som möjligtvis kan uppbåda problematik för unga 
kvinnor då det kan bli svårt att leva upp till båda idealen, vilket förslagsvis skulle 
kunna vara en bidragande faktor till kroppsmissnöje. Däremot visades ingen 
signifikant skillnad mellan unga män och unga kvinnor gällande press från media att 
gå upp i vikt. 
     I föreliggande studie gjordes även enkla regressionsanalyser mellan samtliga 
sociokulturella influenser och kroppsmissnöje. Resultatet indikerade att press från 
media (att gå ner i vikt, gå upp i vikt samt bli mer muskulös) kan predicera 
kroppsmissnöje (se Tabell 3-5). Däremot fann föreliggande studie inga samband 
gällande press från bästa kvinnliga och manliga kompis (att gå ner i vikt, gå upp i vikt 
samt bli mer muskulös) och kroppsmissnöje (se Tabell 6-8). Press från media att gå 
ner i vikt anses vara den starkaste influensen då den förklarar 32% av variansen i 
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kroppsmissnöje. Detta innebär att de som upplevde hög press från media att gå ner i 
vikt har störst sannolikhet att uppleva högt kroppsmissnöje. Resultatet i föreliggande 
studie kan kopplas till TIM-modellen där social jämförelse och internalisering av 
smal-idealet är del av relationen mellan sociokulturella influenser och kroppsmissnöje 
(Thompson, et al., 1999). Sabiston och Chandler (2009) menar att social jämförelse 
och internalisering av smal-idealet kan ske via media som upplyser andra människors 
kroppar vilket i sin tur kan resultera i kroppsmissnöje. Media ger ofta en snedvriden 
bild på hur kroppar ser ut (Frisén et al., 2014; Tiggemann & Pickering, 1996; 
Harrison & Cantor, 1997). Författarna till den aktuella studien föreslår att anledningen 
till studiens resultat att press från media predicerar kroppsmissnöje och att press från 
bästa kvinnliga samt manliga kompis inte anses predicera kroppsmissnöje beror på att 
användandet av sociala medier är något som idag är mer aktuellt än vad det varit 
tidigare. Då media är den starkaste influensen på kroppsmissnöje blir det oundvikligt 
för dagens ungdomar att blunda för de idealen som media framhäver, vilket leder till 
att social jämförelse samt internalisering av smal-idealet blir allt mer lättåtkomligt via 
media än via sociala interaktioner. Författarna till föreliggande studie har 
uppmärksammat att på skolorna där enkäterna delades ut har ungdomarna utvecklat 
ett sorts beroende att ständigt vara tillgängliga via deras mobiltelefoner och att många 
ungdomar snarare upplever att de utvärderas mer via sociala medier än vad de gör via 
verkliga interaktioner. Detta anser författarna kan bero på att media är något som 
ständigt finns nära till hands, och på så sätt sker interaktioner via media oftare än 
sociala interaktioner. 
 
Kroppsmissnöje och motion 
Föreliggande studie fann inget signifikant samband mellan kroppsmissnöje och 
motionsvanor samt regelbundenhet av motion. Resultatet visade dock att 
regelbundenhet av motion och kroppsmissnöje var nära ett negativt signifikant 
samband. Ett negativt samband innebär att vid mer regelbunden motion upplevs 
minskat kroppsmissnöje. Att sambandet är negativt stöds av tidigare forskning som 
menar att motion minskar kroppsmissnöje (LePage & Crowther, 2010; Lox et al., 
2014; Ågren & Jonsson, 2008; Campbell & Hausenblas, 2009). Att motionsvanor, 
som innefattar motionsintensitet, inte visar något signifikant samband med 
kroppsmissnöje går i linje med tidigare studier som påpekar att kroppsmissnöje inte 
varierar beroende på intensitet av motion (Fuller-Tyszkiewicz, et al., 2013). Motion 
anses vara svårstuderat då det är svårt att uppskatta frekvens och intensitet via 
självrapportering (Cumming 2008; LePage & Crowther, 2010). Fuller-Tyszkiewicz et 
al. (2013) samt Frisén et al. (2014) menar att upplevelsen av motion varierar mellan 
personer och att detta kan bero på faktorer som bland annat motiv till motion. Dessa 
indikationer kan ha påverkat föreliggande studies resultat, då deltagarna kan ha 
uppskattat sina motionsvanor felaktigt samt att andra faktorer kan påverka deras 
relation mellan motion och kroppsmissnöje.  
     Däremot menar Fuller-Tyszkiewicz et al. (2013) att kroppsmissnöje kan variera 
beroende på frekvens av motion. Tidigare forskning menar även att kroppsmissnöje är 
ett komplext område som inte går att förklaras enbart av motion, då det finns flera 
faktorer som förklarar kroppsmissnöje hos individer (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2013). 
Detta kan förklara varför variabeln regelbundenhet av motion inte ger ett signifikant 
samband med kroppsmissnöje i föreliggande studie, men när regelbundenhet av 
motion mäts tillsammans med ytterligare en faktor (press från media att gå ner i vikt) 
ger det ett negativt signifikant samband med kroppsmissnöje. 
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Sociokulturella influenser, motion och kroppsmissnöje 
I föreliggande studie gjordes korrelationsanalyser som visade positiva signifikanta 
samband mellan regelbundenhet av motion och press från media att gå upp i vikt, 
press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt samt bli mer 
muskulös.  Dessa korrelationer kan innebära att när individen upplever mer press från 
media att gå upp i vikt, press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt 
samt bli mer muskulös motionerar den mer regelbundet. TIM-modellen (Thompson et 
al., 1999) illustrerar kopplingen mellan sociokulturella influenser och kroppsmissnöje 
genom social jämförelse och internalisering av smal-idealet. Motion är inte inkluderat 
i modellen, däremot ser författarna till föreliggande studie att kopplingen mellan 
sociokulturella influenser och motion möjligen även kan förklaras genom social 
jämförelse och internalisering av smal-idealet. Goodwin et al. (2011) indikerar att hos 
ungdomar är social jämförelse av kroppar och internalisering av smal-ideal vanligt 
förekommande vilket kan leda till beteenden som fokuserar på att förändra kroppens 
utseende, som exempelvis mer motionerande. Detta ser författarna till föreliggande 
studie som en möjlig förklaring till att press från bästa kvinnliga och manliga kompis 
att gå ner i vikt samt bli mer muskulös har ett samband med regelbunden motion. Där 
deltagarna känner press från sina jämnåriga att gå ner i vikt och därav engagerar sig 
mer åt motion, förslagsvis vanligast hos unga kvinnor. För unga män kan resultatet 
innebära att de möjligtvis känner press från bästa kvinnliga och manliga kompis att bli 
mer muskulös, och därav engagerar sig mer åt motion. Detta antagande ligger i grund 
från tidigare forskning som indikerar att hos unga kvinnor är det vanligast 
förekommande att vilja gå ner i vikt, samt hos unga män är det vanligast 
förekommande att vilja bli mer muskulös och därav gå upp i vikt (Mäkinen et al., 
2012; McCabe & Ricciardelli, 2003; Knauss et al., 2007). Däremot anser författarna 
till föreliggande studie att detta kan variera beroende på individen, där exempelvis 
somliga unga kvinnor upplever att de vill gå upp i vikt eller bli mer muskulösa. 
Relationen mellan press från media att gå upp i vikt och regelbundenhet av motion 
kan förklaras av vilka influenser median ger för att förändra sin kropp. Goodwin et al. 
(2011) menar att media förmedlar smal-idealet som främst påverkar unga kvinnor. 
Däremot har deras studie även demonstrerat att media ger unga män indikationer om 
hur de ska ändra sina matvanor och motionsbeteenden för att passa in i ett muskulöst 
ideal. Att bli muskulös kan även innebära strävan av att gå upp i vikt (Mäkinen et al., 
2012; McCabe & Ricciardelli, 2003; Knauss et al., 2007). Författarna till föreliggande 
studie ser därav bidragandet av de unga männen som en förklaring till korrelationen 
mellan press från media att gå upp i vikt och regelbundenhet av motion, där unga män 
använder motion som ett verktyg till att gå upp i vikt, förslagsvis för att även bli mer 
muskulös. Men ännu en gång anser författarna att detta kan variera mellan individer, 
där även unga tjejer kan känna strävan att gå upp i vikt genom media och därav 
motionera mer. 
     Avsaknaden av samband mellan regelbunden motion och press från media att gå 
ner i vikt, att bli mer muskulös samt press från bästa kvinnliga och manliga kompis att 
gå upp i vikt är intressant att diskutera relaterat till tidigare forskning. White och 
Halliwell (2010) indikerar nämligen att sociokulturella faktorer är en av de starkaste 
influenserna för strategier att förändra kroppen, som motion. Goodwin et al. (2011) 
samt Tylka (2011) hävdar att internalisering av smal-idealet via media och 
internalisering av ett muskulöst ideal via media är bland de starkaste prediktorerna för 
att vilja förändra kroppen, genom bland annat motion. Detta går alltså inte i linje med 
föreliggande studies resultat som visar att ovannämnda variabler inte har ett samband 
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med regelbunden motion. Att resultatet inte går i linje med tidigare forskning anser 
författarna till föreliggande studie kan bero på att dessa faktorer kan variera mellan 
individer, och att detta påverkar resultatet i föreliggande studie. 
     Resultatet av föreliggande studies multipla regressionsanalys visar signifikanta 
samband mellan press från media att gå ner i vikt samt regelbunden motion och 
kroppsmissnöje. Resultatet innebär att vid hög upplevelse av press från media att gå 
ner i vikt samtidigt som regelbunden motion utförs predicerar dessa faktorer 
kroppsmissnöje, där modellen förklarar 35% av variansen i kroppsmissnöje abell 11). 
Modellen indikerar att i denna relation leder hög press från media att gå ner i vikt till 
högre kroppsmissnöje, medan regelbunden motion leder till minskat kroppsmissnöje. 
Att regelbunden motion minskar kroppsmissnöje går i linje med tidigare forskning 
som hävdar att regelbunden motion leder till mindre upplevt kroppsmissnöje (LePage 
& Crowther, 2010). Resultatet i föreliggande studie redovisar att press från media att 
gå ner i vikt leder till ökat kroppsmissnöje vilket går i linje med tidigare forskning 
som indikerar att press från media ger ett negativt utfall på känslor kopplade till 
kroppen (Sabiston & Chandler, 2009). 
    Relationen mellan regelbunden motion och press från media att gå ner i vikt 
kopplat till kroppsmissnöje är intressant att diskutera ur TIM-modellens perspektiv. 
Fuller-Tyszkiewicz et al. (2013) menar att motion kan bidra till att lindra känslan av 
kroppsmissnöje och används då som ett verktyg för att minska kroppsmissnöje. 
Fuller-Tyszkiewicz et al. (2013) indikerar att de individer som internaliserar smal-
idealet via exempelvis media har på så vis större chans att börja motionera. 
Internalisering av smal-ideal via media anses även leda till kroppsmissnöje men kan 
också leda till tvångsmässiga motionsbeteenden (Goodwin et al., 2011). White och 
Halliwell (2010) har sett att det finns en tydlig länk mellan tvångsmässiga 
motionsbeteenden och kroppsmissnöje. Social jämförelse via media kan bidra till att 
individen jämför sin kropp med andra vilket sannolikt kommer minska 
tillfredsställelse gällande kroppen (Fuller-Tyszkiewicz et al., 2013). Social jämförelse 
har även setts bidra till strävan efter att förändra sin kropp, bland annat genom motion 
men även via sträng kosthållning (Goodwin, et al., 2011). Objektifiering av kvinnor 
anses även vara ett problem som bidrar till kroppsmissnöje hos kvinnor 
(Fitzsimmons-Craft et al., 2015; Tiggemann & Williamson, 2000). Frisén et al. (2014) 
pekar på att motion då är en bra metod för kvinnor att motstå objektivisering av deras 
kroppar. Detta ger en förståelse för hur sociokulturella influenser bidrar till 
kroppsmissnöje via social jämförelse och internalisering av smal-idealet i samverkan 
med motion. Då motion inte är en tillhörande del i modellen kan detta ge en förståelse 
för hur motion möjligtvis kan inverka när den verkar tillsammans med andra faktorer, 
som exempelvis sociokulturella influenser. Författarna till föreliggande studie anser 
att en möjlig förklaring till resultatet kan vara att de som upplever högt 
kroppsmissnöje använder motion som ett sätt att lindra kroppsmissnöje. Vidare kan 
regressionsmodellen innebära att för att individen skall kunna känna att regelbunden 
motion skall kunna minska kroppsmissnöje krävs en ytterligare faktor som ökar 
kroppsmissnöje, i detta fall press från media att gå ner i vikt. Anledningen till att en 
ytterligare faktor krävs är för att kroppsmissnöje går inte att förklaras enbart av 
motion (Fuller-Tyszkiewicz et al, 2013). Objektifiering av kvinnors kroppar anses 
vara en lämplig förklaring till varför kvinnor upplever högre kroppsmissnöje än män. 
Motion lindrar känslan av objektifiering och i sin tur kroppsmissnöje vilket kan vara 
en ytterligare förklaring till varför motion har ett negativ samband med 
kroppsmissnöje i modellen.  
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Metoddiskussion 
Föreliggande studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie, vilket innebär att flera variabler 
mäts vid endast ett tillfälle genom frågeformulär (Breakwell et al., 2012). Eftersom att 
mätningen av variablerna enbart inträffade vid ett tillfälle kan dagsformen på 
deltagarna avgöra vilka svar som ges (Mitchell & Jolley, 2012). Med tvärsnittsstudier 
går det enbart att utgå från hur det ser ut vid tillfället mätningen ägde rum. Denna typ 
av studie ger en möjlighet att får ett stort urval från populationen som studeras samt 
en generaliserbarhet som inte går att få i en kvalitativ studie. Att göra en 
tvärsnittsstudie var till fördel för föreliggande studie då det genererade ett stort urval 
och gav en större generaliserbarhet.  
    Mätningarna gjordes på ett flertal skolor vilket resulterade i att författarna fick åka 
till samtliga av dessa under olika dagar och olika tider på dagen. Författarna till 
föreliggande studie anser dock att detta inte bör ha påverkat resultatet. Ett problem 
som kan uppstå vid enkätinsamling är att deltagarna känner sig stressade eller saknar 
intresse av att delta i studien. Detta kan leda till att deltagarna fyller i frågeformuläret 
utan eftertänksamhet, vilket kan påverka validiteten (Breakwell et al., 2012). Dessa 
faktorer anser författarna till föreliggande studie vara till nackdel för resultatet då 
vissa skolor inte kunde erbjuda lektionstid för insamling av data. Då fick insamlingen 
av data ske i uppehållshallarna på skolorna och vid dessa tillfällen upplevdes eleverna 
mer stressade samt mer ointresserade av att delta i studien. Däremot var nyttjande av 
lektionstid en stor fördel för studien. 
    Då föreliggande studies frågeformulär var baserade på självskattningsfrågor kan 
detta ha lett till svårigheter gällande deltagarnas svar. Självskattning speglar inte alltid 
verkligheten utan kan leda till att deltagarna förfinar verkligheten eller svarar 
annorlunda mot hur verkligheten faktiskt är, vilket är känt som social önskvärdhet 
(Breakwell et al., 2012). Social önskvärdhet (social desirability) innebär att deltagarna 
svarar utifrån hur de vill upplevas, helst så “korrekt” som möjligt (Mitchell & Jolley, 
2012). Detta skulle kunna vara ett problem i den aktuella studien då ämnet kan vara 
känsligt för många. Ett annat fenomen som kan uppstå är “demand characteristics” 
som innebär att deltagarna listar ut syftet med studien och sedan svarar utifrån det 
(Mitchell & Jolley, 2012). Detta försökte dock författarna till föreliggande studie 
undvika genom att ge en ganska generell förklaring av studien. Dessa faktorer kan 
påverka studiens validitet men dessa mätfel kan även minska med hjälp av ett större 
urval (Mitchell & Joley, 2012). Ett problem som författarna till föreliggande studien 
uppmärksammade var att många elever hade svårt att uppskatta deras motionsvanor.  
    En nackdel i föreliggande studie var att frågeformuläret PSIQ frågade om press 
från bästa kvinnliga och manliga kompis. TIM-modellen hävdar att press från 
jämnåriga leder till kroppsmissnöje, och inte specifikt en individs bästa kompis 
(Frisén et al., 2014; Thompson et al., 1999). Författarna till föreliggande studie 
förmodar att resultatet möjligtvis hade blivit annorlunda om frågeformuläret hade 
riktat sig mot jämnåriga iställer för bästa kvinnliga och manliga kompis. Resultatet för 
sambandet mellan kroppsmissnöje och press från bästa kvinnliga och manliga kompis 
kan även ha påverkats av att eleverna satt bredvid varandra under insamlingen av 
enkäterna, då det vid somliga fall blev diskussioner kring frågor. Det kan leda till att 
eleverna inte vågar svara som de verkligen känner. En fördel som författarna till 
föreliggande studie uppmärksammade var att samtliga variabler gällande 
kroppsmissnöje och sociokulturella influenser uppnådde ett Alphavärde mellan .69 
och .92, vilket tolkas som en god reliabilitet (Mitchell & Jolley, 2013) 
    Utifrån resultatet som framgår i de enkla regressionsanalyserna så valde författarna 
till den föreliggande studien ut två prediktorvariabler som har högst R2 till 
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regressionsmodellen. R2 visar hur stor variansen av kriterievariabeln beror på den 
valda prediktorvariabeln (Field, 2013). Författarna till den föreliggande studien valde 
ut de prediktorvariabler som inte var snarlika med varandra för att motverka att dessa 
korrelerar med varandra i regressionsmodellen. Regelbundenhet av motion valdes ut 
på grund av att det var den motionsvariabeln som hade högst R2 (se Tabell 10). En 
multipel regressionsanalys gjordes för att se hur press från media att gå ner i vikt och 
regelbunden motion predicerar kroppsmissnöje i en modell.  
 
Slutsats  
Denna studies resultat pekar på att det finns ett samband mellan kroppsmissnöje, 
sociokulturella influenser och motion. Mer specifikt visar studien samband mellan 
press från media att gå ner i vikt, gå upp i vikt samt bli mer muskulös och 
kroppsmissnöje. Resultatet kan förklaras som att vid mer press från media en individ 
upplever desto mer kroppsmissnöje upplever individen. Studiens resultat indikerar att 
press från media är ett problem hos ungdomar i södra halland och norra skåne som 
leder till ökat kroppsmissnöje, där unga kvinnor upplever mer kroppsmissnöje än 
unga män. Något som även kunde utläsas i studiens resultat är att press från media att 
gå upp i vikt och press från bästa kvinnliga och manliga kompis att gå ner i vikt samt 
bli mer muskulös har ett samband med regelbunden motion. Detta kan möjligtvis 
innebära att mer press från ovannämnda sociokulturella influenser leder till mer 
regelbunden motion. Detta belyser vilken omfattande betydelse omgivningen och dess 
påverkan har för individen och dess beteende. Denna studiens resultat visar även att 
press från media att gå ner i vikt samt regelbunden motion kan predicera 
kroppsmissnöje. Där press från media bidrar till mer kroppsmissnöje och regelbunden 
motion bidrar till mindre kroppsmissnöje. Motion anses lindra känslan av 
kroppsmissnöje vilket har en essentiell betydelse för studiens resultat. Detta belyser 
vikten av motion i vardagen för att få bättre psykologiska samt fysiologiska 
förutsättningar. Resultatet indikerar även vikten av att lära ungdomar att vara mer 
kritiska mot det som florerar i media. 
 
Implikationer 
Resultatet av föreliggande studie belyser hur kroppsmissnöje påverkas av press från 
media och regelbunden motion. Resultatet indikerar att unga kvinnor är mest utsatta 
för mediers inflytande. Detta stödjer tidigare resultat som menar att kvinnor generellt 
upplever press att gå ner i vikt och är generellt mer mottagliga för influenser än män 
(Frisén et al., 2014; Ricciardelli & McCabe, 2001; Campbell & Hausenblas, 2009). 
Författarna till föreliggande studie menar att denna typ av kunskap kan appliceras på 
skolor, för att då lära ungdomar att tänka mer kritiskt till det som florerar på internet 
och andra forum. Vidare anser författarna till föreliggande studie att resultatet belyser 
vikten av motion i vardagen för ungdomar. Gymnasieskolor kan exempelvis lägga till 
fler motionstimmar under skoltid för att förbättra ungdomars fysiska och psykiska 
hälsa. Det har tidigare gjorts en interventionsstudie på en skola i Australien som visat 
att genom att lägga till fler motionstimmar under skoltiden samt lära sig om 
mediakritik, kroppsuppfattning och hälsa resulterade i positiva psykologiska och 
fysiologiska fördelar som bland annat minskat kroppsmissnöje och mer benägenhet 
för motion (McCabe et al., 2017). Således anser författarna till föreliggande studie att 
det vore till fördel att applicera denna kunskap på gymnasieskolor för att antingen 
förebygga och minska risken för att denna sorts problematik uppstår. Vidare bör även 
gymnasieskolor öppna upp för diskussioner kring normer och ideal som florerar på 
skolorna och lära ut ett hälsosamt sätt som eleverna kan förhålla sig till dessa.  
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Framtida forskning 
En problematik som författarna till föreliggande studie stötte på under studerandet av 
relationen mellan motion, sociokulturella influenser och kroppsmissnöje är att det är 
en väldigt komplex relation. Flertal tidigare studier indikerar att kroppsmissnöje 
upplevs högre av motion när individen redan innan upplever kroppsmissnöje (Lepage 
& Crowther, 2010; LePage et al.,2008). Fuller-Tyszkiewicz et al. (2013) menar även 
att i relationen mellan motion och kroppsmissnöje krävs det fler variabler för att få en 
förståelse för relationen. Detta indikerar att det finns fler aspekter att undersöka i 
denna relation. Därför är det intressant att i framtida forskning studera vilka motiv 
som motiverar individen till att motionera kopplat till sociokulturella influenser och 
därifrån studera vilka utfall detta ger på kroppsmissnöje. 
     Inför vidare forskning är även interventionsstudier och kvalitativa studier 
intressanta då detta kan ge en djupare förståelse samt att det i dagsläget finns väldigt 
få studier av dessa typer kopplat till kroppsmissnöje, sociokulturella influenser och 
motion. Då ett självskattningsformulär användes i föreliggande studie upplevde 
författarna att detta kan ge en problematik i att få en korrekt data gällande motion. 
Därför anser författarna till föreliggande studie att en aktivitetsmätare bör användas 
vid en studie av denna typ av relation. Intervjuer ger även en möjlighet att få en 
djupare förståelse för hur en individ upplever relationen med den egna kroppen samt 
influenser från omgivningen. Variablerna bör även studeras på fler gymnasieskolor 
för att kunna generalisera resultatet. 
    Författarna till föreliggande studie anser även att frågeformuläret till sociokulturella 
influenser kan utarbetas mer, för att inkludera generell press från jämnåriga och inte 
bara press från bästa kvinnliga och manliga kompis. 
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Bilaga 1. 
 

Informationsbrev 
 

Motionsvanor, din omgivning och hälsa.  
 
Högskolan i Halmstad       Handledare: 
Akademi för Hälsa och Välfärd     Jenny Back 
Psykologi inriktning idrott och     Jenny.back@hh.se 
motion(61-90hp) 
C-uppsats 
Amanda Stenholm och 
Elin Hellström 
 
Syfte med studien 
Syftet med studien är att undersöka kopplingar mellan motionsvanor, din omgivning 
och hälsa.  
 
Vad betyder deltagande i studien? 
Deltagandet innebär att du vid ett tillfälle kommer få besvara en enkät med 
påståenden och frågor om dina motionsvanor, influenser från omgivningen och hälsa. 
Enkäten tar ca 5 minuter att fylla i. Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan 
när som helst dra dig ur utan att ange orsak. 
 
Vad händer med informationen? 
Informationen är helt konfidentiell, vilket innebär att den information du lämnar inte 
kommer att ges ut till obehöriga. Inga analyser kommer att ske på individnivå utan det 
kommer ske som en sammanställning av all data. All information kommer då 
presenteras anonymt så ingen vet vem som har svarat vad.  
 
Informerat samtycke för deltagande i studie 
Jag har tagit del av informationen ovan och har förstått vad den innebär. Jag ger 
härmed mitt samtycke att delta i studien. 
 
 
Lämna ditt samtycke genom att kryssa i rutan bredvid:  
     
 
 
 

 
 
Kontaktuppgifter: 
Amanda Stenholm   Elin Hellström 
amaste15@hh.student.se  Elihel15@hh.student.se   
073-5606403    073-3869396 
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Bilaga 2. Korrelationsmatris 
 

 
Not* Förkortningar: Media- gå ner=Press från media att gå ner i vikt, Media- gå upp=Press från media att gå upp i 
vikt, Media- musk=Press från media att bli mer muskulär, Kompis- gå ner=Press från bästa kvinnliga samt maliga 
kompis att gå ner i vikt, Kompis- gå upp=Press från bästa kvinnliga samt manliga kompis att gå upp i vikt, Kompis- 
musk=Press från bästa kvinnliga samt manliga kompis att bli mer muskulär, Motionsvanor= motionsintensitet och 
frekvens, Motion- regel. =Hur ofta man motionerar så att man börjar svettas under en vecka (regelbundenhet av 
motion), Motion- längd= hur långa motionspassen i genomsnitt varar, Motion- längd= antal motionspass i veckan 
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