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Sammanfattning 

Titel: Vad anser vi egentligen om överviktiga kvinnliga modeller? En undersökning 
om killar och tjejers  implicit bias gentemot smala vs överviktiga kvinnliga 
modeller.  

Datum: 2019-05-12 
Författare: Florence Karneus & Victoria Sylwander 
Handledare: Ulf Aagerup 

Hypoteser:  

H1: Killar har ett positivt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller  

H2: Tjejer har ett negativt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller 

H3: Implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller skiljer sig mellan könen 

Syfte: Syftet med denna undersökning är att ta reda vilka eventuella implicit bias som finns 
hos killar och tjejer gällande smala vs överviktiga kvinnliga modeller.  

Teorier: I denna uppsats använder vi oss av befintliga teorier med grund i psykologin för att 
förklara konsumentbeteenden utifrån varumärkets val av modell.  

Metod: I denna uppsats har vi använt oss av en hypotetisk-deduktiv metod. Undersökningen 
är kvantitativ och bestod av ett bekvämlighetsurval. Urvalet specificeras av 
högskolestudenter mellan 20-30 år. Undersökningen bestod av 60 respondenter, 30 tjejer och 
30 killar. För att undersöka respondenternas implicit bias använde vi oss av ett IAT-test och 
kompletterade testet med en explicit enkätundersökning.  

Empiriska fynd: Vårt resultat är presenterat i text och passande diagram för att enkelt få en 
överblick över resultatet.  

Slutsats: Vår uppsats har visat att vi ska förkastat hypotes H1 och H3 då resultatet inte 
stärkte dessa utan visade på ett annat utfall. Hypotes H2 ska däremot accepteras då resultatet 
bekräftar denna.  

Nyckelord:  Överviktig, Smal, Överviktig modell, Smal modell, IAT, IAT-test, Implicit, 
Explicit, Bias, Implicit bias, Explicit bias, 
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1 Inledning  

Forskning visar att människor på ett naturligt sätt kopplar personlighetsdrag till varumärken 
(Aaker, 1997). Genom detta kan ett varumärke precis som människor uppfattas som 
tilltalande. Attraktiva människor besitter en social fördel i förhållande till mindre attraktiva 
människor och denna fördel tar även varumärken del av i form att ett ökat värde. (Hayes, 
1999) Inom modebranschen utgår konsumenter generellt från ett varumärkes symboliska 
värde för att avgöra huruvida detta är kopplat till ett positivt eller negativt värde. (Banister & 
Hogg, 2014) Konsumenter tenderar att köpa och använda kläder som har en image som 
speglar personligheten (Grubb et al. 1967). När vi ser till modebranschen döms en individ 
lika mycket efter vilket varumärke de väljer att ta avstånd ifrån som vilket varumärke de 
väljer att associeras med. Banister et al. (2014) menar på att det finns två drivkrafter som 
motiverar konsumenter vid köp av kläder. Det är antingen det negativa, att man är rädd att 
kopplas samman med den image ett varumärke speglar eller det positiva, som innebär att bära 
ett specifikt varumärke för den image man vill förknippas med. Undersökningen visade att 
drivkraften att undvika varumärken är större än drivkraften att bära specifika varumärken. 
Konsumenter lägger större vikt vid att inte sticka ut och på det sättet inte riskera att göra fel 
och bli dömd utifrån sitt val.  

I en undersökning av Dion et al. (1972) visades att positiva kvaliteter associeras med 
attraktiva människor och negativa kvaliteter med icke attraktiva människor. Vad som är 
attraktiva drag hos en kvinna har förändrats under åren och allt ifrån axlar och nacke till smal 
midja och stora bröst har varit populära trender. En trend som länge funnits med och influerat 
oss är att kvinnor ska vara smala, i många fall onaturligt smala (Mazur, 1986) och idag följer 
de flesta modeller inom modebranschen det extremt smala idealet (Clements, 2013). 
Samtidigt kan vi se att det motsatta, det vill säga överviktiga människor, kopplas till en rad 
olika negativa attribut (Hebl et al. 1998; Tiggemann et al. 2000; Roehling et al. 2007) till 
exempel visar forskning att överviktiga uppfattas som lata, ohälsosamma, har dåligt 
självförtroende och är mindre lyckliga än normalviktiga (Hebl & Heatherton, 1998; 
Tiggemann & Anesbury, 2000; Roehling, Roehling, and Pichler 2007) vilket är attribut som 
kan skada ett varumärke. Banister et al. (2004) kom fram till att den negativa image 
överviktiga bidrar med påverkar varumärkets attraktivitet mer än vad den positiva effekten en 
smal modell genererar. En rörelse som försöker att förändra synen på kvinnokroppen är Body 
Positive. Det är en rörelse som växt sig stark senaste åren och de arbetar hårt med att skapa 
en sundare och bättre relation mellan individer och deras egna kroppar. Rörelsen sprider 
budskap som; du är fin som du är och det spelar ingen roll om du går upp eller ner i vikt du är 
fortfarande samma person. Body Positive försöker förändra den sociala synen på vikt, 
kroppsform och identiteten för att skapa en hälsosammare syn på kvinnokroppen. Under en 
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marknadsföringskampanj använde sig ett Australienskt klädmärke av trenden och följande 
citat. (Sastre, 2014) 

“In recent years a new movement is beginning to shape and show off its curves. I call it … 
the body positive movement. Made up of women in their late 20's upwards they have long ago 

stopped believing that they will grow taller, younger and develop the perfect flat stomach. 
They are a group of women who are comfortable with their bodies and the more time goes on 
the more they appreciate that their bodies were built for so much more than hanging clothes 

on” 
 
Detta citat visar på att kvinnor inte längre vill leva med de ytliga ideal samhället byggt upp 
utan de vill att det ska vara kvinnors hälsa och gener som ska styra idealen i framtiden. 
(Sastre, 2014) Samtidigt kan vi se en växande trend där överviktiga modeller blir allt 
vanligare (Marriot, 2015). Aagerup et al. (2018) undersökte nyligen hur en smal vs överviktig 
kvinnlig modell påverkar ett varumärkes attraktivitet. Resultatet visar på att Body Positive 
trenden slagit rot i kvinnors medvetande då en stark majoritet av kvinnorna föredrog en 
överviktig modell. Resultatet som helhet visade däremot att modellens storlek inte har någon 
generell betydelse för företagets attraktivitet då en klar majoritet av killarna ansåg att en smal 
modell var att föredra. Det beror helt enkelt på till vem du marknadsför vilken typ av modell 
du bör använda.  
 
Enligt forskning tenderar män att dras till kvinnors utseenden (Berscheid et al. 1974) de 
tenderar även att ha en negativ inställning till övervikt (Hansson et al. 2014) vilket gör att 
män dömer överviktiga kvinnor enbart efter storlek (Schvey et al. 2013). Kvinnor däremot 
tenderar att ha en mer positiv syn på övervikt än män (Hansson & Rasmussen, 2014). Harris 
et al. (1991) menar att kvinnor känner en större oro kring övervikt då den sociala normen ser 
mer negativt på en överviktig kvinna än en överviktig man. Dessa studier stämmer överens 
med det resultat som Aagerup et al. (2018) undersökning resulterade i men samtidigt finns 
det idag ett flertal sidor såsom Feabie.com som har hela 116 415 medlemmar som alla dras 
till överviktiga kvinnor (Feabie, 2019). Bortsett från webbsidor har även uttryck som fat 
admirers (Urban Dictionary, 2005) och BBW (Big Beautiful Woman) (Urban Dictionary, 
2014) uppstått och på sidor som flashback och familjeliv kryllar det av trådar kring dessa 
ämnen. Ett flertal av användarna i trådarna menar att många män inte vågar säga att de tycker 
om större kvinnor på grund av normen men att det är vida känt, det pratas även aktivt om att 
komma ut från garderoben (Flashback, 2008). 

För att fullt ut förstå sig på konsumenters beteenden har forskare vänt sig till psykologin som 
bidragit med både teorier och metoder (Grubb & Grathwohl 1967). Vid forskning kring 
känsliga ämnen, det vill säga ämnen som kan anses vara omoraliska eller objektifierande 
finns risken att implicit bias påverkar resultatet. Detta då dessa ämnen, till exempel övervikt, 
undersöker attityder och vanor som visar på respondentens sociala normer. Ett bias som kan 
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uppstå är social desirability bias som gör att respondenten ger ett svar som tros skapa den 
imagen som personen vill sammankopplas med för att i ett socialt sammanhang framstå i 
positiv anda. (Charles & Dattalo, 2018) Risken för bias gör det svårt att undersöka 
stigmatisering (Ross et al. 2009).  

Något som kan bero på ett bias i samhället (Mazur, 1986) är just vad män och kvinnor anser 
om övervikt, i detta fall överviktiga kvinnliga modeller i relation till smala kvinnliga 
modeller. Syftet med denna undersökning är att ta reda vilka eventuella implicit bias som 
finns hos killar och tjejer gällande smala vs överviktiga kvinnliga modeller. Genom att se till 
tidigare forskning får vi en bild av att allt stämmer men psykologin ger oss en förklaring till 
de svar som genererats genom att det motsatta hade varit normbrytande. I offentliga men 
anonyma forum uttrycker män att de trots tidigare forskning gillar överviktiga kvinnor vilket 
leder oss fram till vår första hypotes.  

H1: Killar har ett positivt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller  

För kvinnor säger forskningen det motsatta, den menar på att kvinnor har en större acceptans 
mot fetma och bör därav vara mer öppna mot överviktiga kvinnliga modeller. Socialt sett 
finns även rörelser som Body Positive som menar och trycker på att alla ska få se ut som de 
vill och att det ska accepteras. Kvinnor är socialt anpassade till acceptans och att anse att det 
är okej med en överviktig modell vilket leder oss till vår andra hypotes om ett bias finns även 
här.  

H2: Tjejer har ett negativt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller 

Då män och kvinnor evolutionärt sett är olika vilket också tidigare forskning menar tror vi att 
även vår undersökning kommer att visa på skillnader mellan könen. Detta leder oss till vår 
sista och tredje hypotes.  

H3: Implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller skiljer sig mellan könen 

För att besvara våra frågeställningar kommer vi främst att arbeta med ett IAT (Implicit 
Association Test) men även andra teorier och metoder som vi kommer att presentera närmare 
under teoretisk referensram.  
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1.1 Hypoteser  

H1: Killar har ett positivt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller  

H2: Tjejer har ett negativt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller 

H3: Implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller skiljer sig mellan könen 
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2 Teori  

2.2 Explicita och implicita attityder 

Inom psykologi innebär attityd en persons omedvetna eller medvetna inställning till något. 
Det består av preferenser varje individ har och vad denne tycker och inte tycker. (Berglund, 
2001) Termen attityd beskrivs som följande ”En fördelaktig eller icke fördelaktig, 
utvärderande, reaktion mot något eller någon som kommer från individens egen tro, känslor 
eller avsedda beteende”. (Myers, 1999) Attityder formar människor redan från ung ålder och 
då de byggs av tidigare erfarenheter och av inlärning kan de komma att ändras under årens 
gång. Enligt Karpinski & Hilton (2001) består attityder av en sammansättning av tre 
komponenter, beteende, affekt och kognition. Komponenterna är inte alltid konsekventa med 
varandra då de inkluderar olika saker. (Festinger, 1957). Beteendekomponenten hanterar det 
som får oss att bete och agera på ett visst sätt, affekt består av de känslor och emotioner som 
inkluderar både de positiva och negativa känslomässiga aspekter som finns. Den kognitiva 
delen behandlar personens värderingar, tankar och antaganden om samhället (Petty, DeStono 
& Rucker, 2001). 

”Implicit attitudes are introspectively unidentified (or inaccurately identified) traces of past 
experience that mediate favorable or unfavorable felling, thought, or action toward social 
objects (Greenwald & Banaji, 1995, s. 8).”  

Attityder som förekommer i det omedvetna för individen kallas för implicita attityder. 
Tidigare forskning kring detta har ofta handlat om fördomar men på senare år har detta 
studerats för att få en förståelse hur sociala bedömningar och beteende fungerar. (Greenwald 
& Banaji, 1995) Människans hjärna är infiltrerad av dolda nätverk som förprogrammerat dina 
reaktioner för olika intryck i omvärlden. I hjärnan finns ett gigantiskt nätverk av nervceller 
dit 80 procent av hjärnans energi går, denna process är oberoende av ditt medvetande och den 
bestämmer hur du reagerar på din omvärld. Enligt forskning som hjärnforskaren Marcus 
Raichle gjort är ovan en slutsats av det han kommit fram till och det har fått namnet  "default 
mode network" då hjärnan jobbar på högtryck även när vi slappnar av.  

Det finns många forskningar och studier på sambandet mellan de explicita och de implicita 
attityderna. Vid de fall där attityderna ses som en blandning av båda två kan man göra en 
metafor liknande ett isberg, detta då de explicita attityderna finns synliga ovanför ytan då 
man är medveten att de finns och de implicita finns dolda och är undermedvetna. Det finns 
dock studier som tyder på att de explicita och de implicita attityderna ses som två skilda 
komponenter (Karpinski & Hilton, 2001). 

8 



 

2.3 Sociokulturella teorin 

En teori som används inom psykologi är det sociokulturella perspektivet, den används för att 
beskriva hur människor och deras handlingssätt förändras beroende på olika kulturella och 
sociala faktorer (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn (1999). Sociokulturellt 
perspektiv citeras enligt följande av Sanderson (2010)  ”Ett perspektiv som beskriver 
människors beteende och mentala processer, som delvis formas av deras sociala och / eller 
kulturella kontakt, inklusive ras, kön och nationalitet.” Den sociokulturella teorin har en 
betydande roll i allt människor gör, förståelse och kommunikation mellan individer baseras 
på denna teori. Det finns olika forskningar som fokuserar på olika ämnen inom det 
sociokulturella perspektivet, detta för att se vilka kulturella och sociala skillnader som 
påverkar vilka individer. 

En teori som ger förståelse i sambandet mellan anti-fat bias är den sociokulturella teorin 
(Polivy & Herman, 2004) . Denna teori understryker kulturens och samhällets framträdande 
inverkan på människors attityder och tro. Enligt den sociokulturella teorin, betonar de sociala 
idealen och de kulturella normerna vikten av kroppsform och utseende. (Crandall & 
Schiffhauer, 1998) Då överviktiga personer inte följer de kulturella normer som finns, kan det 
uppstå anti-fat bias, detta är extra tydligt i dagens samhälle då människors tolkningar och 
tankar om sig själv påverkas extra tydligt efter allt som visas i media. (Hall, 2007)  

Det går att skilja de socio-kulturella attityderna mot utseende i två delar. Dels de attityder 
som återspeglar medvetenheten om normerna i samhället angående form och vikt samt de 
attityder som återspeglar integrationen av dessa samhällsnormer (Ross and Mirowsky 1984). 
Beslutsfattandet människor tar ligger någonstans mellan kognitiv psykologi och 
socialpsykologi. Eftersom olika valalternativ finns, står människor inför en situation där 
information ska värderas och bedömas. Eftersom beslutet kan påverka andras förväntningar 
och agerande samt även individens egna känslor sker detta i en social miljö. På så sätt blir 
emotioner en grundläggande del i beslutsfattandet. (Lundh, Montgomery & Waern, 1992). 

2.4 Social identity theory  

Social identity theory tyder på att anti-fat bias kan uppstå när människor klassificerar sig som 
tillhörande till specifika sociala grupper (i detta fall personer som inte är överviktiga) och 
genom att jämföra sin egna grupp med andra grupper utvecklas en individs sociala identitet. 
Teorin förutsätter att medlemskap i en särskild social grupp utvecklas genom vilken grupp 
man vill tillhöra och vilken grupp man vill undvika. För att upprätthålla sin positiva sociala 
identitet framställs de andra grupperna på ett negativt sätt för att sätta egna gruppen i högre 
position (Puhl & Brownell, 2003). Människor vill uttrycka sina attityder som passar in med 
den sociala identitet som denne vill uppnå. Skulle individen mot förmodan ta ett beslut eller 
bete sig på ett sätt som inte passar in med attityden, hotar detta den sociala identiteten 
(Solomon, et al., 1999). Vid beslutsfattande försäkrar sig individen om att det var ett bra 
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beslut genom att minska värdet på det bortvalda alternativet och öka värdet på det valda 
alternativet. Människor söker information som stödjer beslutet de tagit för att säkerställa att 
det var det rätta. (Festinger, 1957) 

2.5 Social önskvärdhet 

Inom socialpsykologi finns det vetenskapliga studier som djupare går in på varför och hur 
människor agerar olika runt olika människor. En benämning som används i vetenskaplig 
forskning, framförallt i psykologiska studier är ’’social önskvärdhet’’. (Tracey, 2016) Termen 
används i de fall där individen kan komma att svara på intervjuer och undersökningar utefter 
hur de vill framstå för andra mer än vad de faktiskt tycker och tänker, de vill svara så som 
hen tror är socialt accepterat istället för att vara sann mot sig själv (McCrae & Costa 1983). 
Social önskvärdhet delas enligt Paulhus (1984) in i två delar, dessa är impression 
management och self-deception. Den första innebär att man medvetet svarar på ett visst sätt 
för att det är en teknik för att imponera och den andra innebär att man omedvetet ger en 
alltför idealiserad bild av sig själv.  
 
Teorin grundar sig inte i att individen vill ljuga, utan handlar i grund och botten om att de är 
rädda för att uttrycka sig med tanke på de krav som finns enligt kulturella och sociala normer. 
(Zerbe & Paulhus, 1987). Vid mer känsliga frågor såsom personliga frågor eller om åsikter är 
personer rädda att uttrycka sig och svara på ett sätt som de tror samhället senare kan komma 
att döma denne för. Beteendet att svara på ett sätt som man tror är socialt accepterat kan ofta 
försvåra arbetet vid insamling av information då personen i fråga egentligen har en annan 
åsikt som hen inte känner är accepterad av samhället. (Mathews, Deary & Whiteman, 2003) 
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer det praktiska tillvägagångssättet att presenteras, det vill säga val av 
test, metod, urvalsgrupp och vilka ställningtaganden som gjorts.  

3.1 Implicit mätmetod 

Implicit association test även kallat IAT, är ett av den psykologiska vetenskapens viktigaste 
redskap för att mäta omedvetna reaktioner som kan färga beteendet. Testet utvecklades för att 
förstå och identifiera fördomar i socialt sammanhang där människor inte vill uttrycka vad de 
egentligen har för åsikt. (Greenwald, McGhee & Schwarts, 1998) För att undersöka hur väl 
resultaten visar hur människor faktiskt beter sig har Greenwald et al. (1998) tillsammans med 
sina kollegor använt metoden i flera studier och experiment. Greenwald et al. (1998) påpekar 
att IAT inte är ett test utvecklat för att avgöra om människor är onda eller goda, snarare för att 
få ett mått på associationer som finns i alla individers huvuden.  

Testets uppbyggnad baseras på associationer. Associationerna varierar beroende på vad som 
ska undersökas. (Greenwald et al. 1998) Ett experiment som Greenwald et al. (1998) utförde 
gick ut på att ta reda på hur vita människors associationer till vita respektive svarta namn såg 
ut. IAT-testet var därmed uppbyggt så att huvudkategorierna var vita och svarta. Under dessa 
två kategorier fanns sedan en rad namn som ansågs associeras med respektive huvudkategori. 
Det finns sedan två huvudkategorier till som inte är direkt kopplade till undersökningens 
syfte utan speglar en positiv och en negativ association. I detta fall pleasant och unpleasant 
som också har ett flertal ord som speglar vardera huvudkategori. Dessa underkategorier ska 
enligt Greenwald et al. (1998) vara antingen 5 eller 25 stycken.  

Respondenterna utför testet på en dator och experimentet består av 5 olika delmoment. Det 
första respondenten ser i moment 1 är en ruta där vit och svart står på varsin sida om rutan 
och de blir tillsagda att trycka på två olika tangenter, en för vit och en för svart, beroende på 
vilket namn som dyker upp i rutan. Varje moment består av 50 stycken ord ur 
underkategorierna som respondenten ska sortera så snabbt och korrekt som möjligt. Moment 
2 ser ut precis som moment 1 bara att huvudkategorierna och underkategorierna har skiftat till 
pleasant/unpleasant istället.  

Moment 3 ser annorlunda ut i förhållande till de två första och är också det moment, 
tillsammans med moment 5, som själva testets resultat utgår ifrån. På grund av att dessa två 
är grundpelarna i testet varieras dessa utan inbördes ordning för de olika respondenterna. 
Detta gör att den eventuella skillnaden som ordningen på dessa moment skulle kunna bidra 
med försvinner. Moment 3 och 5 är därmed uppbyggda på samma sätt men räknas antingen 
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som kompatibel eller icke kompatibel beroende på i vilken ordning de uppkommer. Vi utgår 
ifrån att det i detta fall är det kompatibla momentet som är moment 3. Här finns det istället 
två ord på varje sida av testet och i detta fall vit/pleasant på ena sidan och svart/unpleasant på 
den andra sidan. Denna kombination kallas kompatibel då forskarna i förväg tror att det är 
denna kombination som deltagarna kommer att ha ett positivt bias till och därmed lättast att 
kategorisera. Vit och pleasant har i detta fall samma knapp och svart och unpleasant har 
samma knapp.  I mitten kan nu samtliga av underkategorierna dyka upp och de ska 
fortfarande sorteras till sin huvudkategori.  

Det 4 momentet ser ut precis som moment 1 men huvudkategorierna svart och vit byter sida 
och därav också tangent med varandra. Sedan genomförs samma process som i steg 1. 
Moment 5 är som sagt uppbyggt likadant som moment 3 men även här byter du plats på 
huvudkategorier vit och svart och skapar därmed en icke kompatibel kombination där 
svart/pleasant står på ena sidan och vit/unpleasant står på den andra sidan. Den icke 
kompatibla kombinationen tros ta längre tid för respondenten att processa och kommer 
därmed att generera en högre reaktionstid. Detta beror på att respondenten har svårare att 
associera denna kombination med varandra om ett implicit bias existerar. (Greenwald et al. 
1998) 

När resultatet av testet ska tas fram jämförs resultatet i millisekunder mellan den kompatibla 
delen och den icke kompatibla delen med varandra. Här får man fram ett resultat som visar 
om respondenterna haft enklare att associera någon av delarna. Om resultatet visar att den 
kompatibla eller icke kompatibla delen tagit längre tid för respondenterna att associera än den 
andra så finns det ett implicit bias hos respondenten. När en undersökning görs är det också 
viktigt att välja en specifik målgrupp för att kunna dra en slutsats av testet. I detta fall 
använde sig Greenwald et al. (1998) av enbart vita människor för att se om de hade några 
implicit bias gällande vita och svarta.  

Inom den socialvetenskapliga forskningen har man länge varit oroad över attityder, 
övertygelser och beteenden som är potentiellt anstötliga, omoraliska eller olagliga. Ett ämne 
som rör detta är just rasism. (Charles & Dattalo, 2018) Då detta räknas in som ett ’’känsligt 
ämnen’’  kan frågor komma att ställas där respondenter erkänner attityder och därigenom 
bryter mot de sociala normer som finns i samhället. På grund av social desirability bias kan 
respondenten svara så som hen tror samhället tycker istället för sanningsenligt. Eftersom 
många mätverktyg idag är självrapporter som till exempel intervjuer och enkäter, kan den 
insamlade datan bli felaktig och icke användbar. Dessa insamlingsverktyg kan nämligen ge 
upphov till social önskvärdhet och leda till att deltagarnas svar blir inkorrekta.(Charles & 
Dattalo, 2018) Med detta i åtanke ansåg vi att IAT-testet var lämpligt att använda sig av då 
vår undersökning berör ett känsligt ämne som lätt kan påverka deltagarnas svar.  

12 



 

3.2 Urval 

Denna studie gjordes under begränsad budget gällande både tid och kostnad därför var ett 
bekvämlighetsurval passande, då det är billigt, snabbt och enkelt. Detta urval grundar sig i 
vad som är passande för forskaren samt vilka objekt som ligger närmast och enklast till 
hands. (Denscombe, 2014) Vår undersökning genomfördes på högskoleelever runt om i 
Sverige. Det var 60 deltagare totalt uppdelat på 30 tjejer och 30 killar där åldern varierade 
från 20-30 år. För att få tag på studenter som kunde göra undersökningen gjorde vi ett inlägg i 
en Facebook grupp med endast studenter och förde sedan en konversation med dessa där vi 
förklarade hur processen gick till. Vi fick även ta kontakt med vänner och bekanta som 
studerade på andra högskolor för att fylla ut kvoten. 

3.3 Hypotetisk-deduktiv metod 

Redan existerande teorier ligger till grund för den här studien och därför har vi använt oss 
utav en hypotetisk-deduktiv metod. Med hjälp av denna metod går det att testa om teorierna 
som valts för denna studie stämmer. Genom att utgå ifrån tidigare forskning och teorier om 
fenomenet har hypoteser skapats och därefter prövats.  

3.4 Kvantitativ 

Uppsatsens syfte är att studera och beskriva attityder hos en grupp människor, i detta fall 
studenter, och baseras därför på en kvantitativ metod. Kvantitativ metod var aktuell då den 
studerar olika beteenden i form av siffror, använder sig utav statistiska och kvantifierbara 
resultat, enkätundersökningar och randomiserade försök. För att få fram mätbara resultat 
utgick vi från forskarnas frågor samt den objektiva verkligheten vilket man också vill få fram 
information om. Genom att använda denna metod distanserar vi oss och kan på så sätt minska 
undersökningseffekten vi kan ha på respondenterna, vilket i sin tur kan leda till ökad 
reliabilitet. (Eliasson, 2018) 

3.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet står för att det som vi avsett att mäta verkligen är det som mäts och  reliabiliteten 
beskriver användbarheten och tillförlitligheten av det mätinstrument som vi använt oss utav. 
(Graziano & Raulin, 1989) Vid rapportskrivande och annan forskning är det viktigt att den 
data och information som vi får fram är korrekt, om inte kommer resultatet i slutet av vår 
rapport att sakna reliabilitet. När datan ha tagits fram har det krävts stor noggrannhet, då vi 
strävar efter att undersökningen ska ha hög reliabilitet gäller det att mätningen är genomförd 
på ett korrekt sätt (Rosengren & Arvidson, 2002) För att försäkra oss om att det inte finns 
några ogranskade fel som försvårar kunskapsutvecklingen och för att försäkra oss om att den 
kunskap som kommer fram är skapad på ett trovärdigt sätt har vi lagt stort fokus på 
reliabiliteten. En annan term som är viktig vid denna mätningens kvalitet är replikerbarhet, 
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med vilket man menar att vi och våra respondenter ska kunna uppnå samma eller liknande 
resultat vid upprepade mätningar. Detta gäller även om det är flera andra som gör mätningen. 
(Rosengren & Arvidson, 2002)  

Inom kvantitativ forskning vilket denna studie faller under, betyder reliabilitet lika med 
reproducerbarhet vilket ofta kan betraktas och ges i siffermått. (Denscombe, 2014) Då denna 
studie bland annat innefattar en enkätundersökning, var det viktigt att tydliggöra för 
deltagarna att alla har så likvärdiga förutsättningar som möjligt för att svara på frågorna. IAT 
testet vi gav ut gick endast att göra på datorn och därför fick alla respondenter sätta sig i lugn 
och ro och göra testet när de själva kände att tiden fanns. Vore det möjligt att göra testet på 
telefonen skulle förmodligen fler vara mindre insatta och koncentrerade och det hade 
möjligtvis försämrat resultatet och reliabiliteten. Överförandet och sammanställningen av 
siffror och resultat från enkät och test gjordes manuellt. Sammanställningen gjordes med stor 
noggrannhet eftersom det kan finnas en risk vid manuell överföring av data att felaktig data 
överförs och att fel begås. (Denscombe, 2014) 

För att vår rapport ska ha hög validitet har den data som tagits fram varit relevant för 
uppgiftens syfte. Vi har arbetat för att ha en bra metodologi för att säkerställa att det som ska 
mätas är det som mäts. Det finns alltid hot och svårigheter när det kommer till validiteten och 
därför har vi varit väl medveten om dessa för att förhindra eller minska dem. (Graziano & 
Raulin, 1989) Validiteten har varit viktig vid tillfället när själva undersökningen utformats, i 
alla moment som ingår i utredningsprocessen, men också när vi bedömt hela utredningen. 
(Denscombe, 2014) För att studien ska hålla hög validitet kommer läsaren få tydlig 
information om hur många som varit med i undersökningen, vad för frågor som ställts, hur 
materialet analyserats mm.  

3.6 Bortfall 

IAT testet resulterade i ett bortfall på tre deltagare på grund av för hög error procent. Två 
tjejer och en kille. Vi ansåg att en felmarginal på över 15 procent var för mycket och uteslöt 
därför tre respondenter. De höga error procent kan bero på flera anledningar. Vi tror att den 
främsta anledningen är att respondenterna ej läst instruktionerna ordentligt innan de startade 
testet. Det kan även bero på att respondenterna försökt vara snabba samtidigt som de har ett 
väldigt stort bias vilket gör det svårt att kategorier rätt i ett högt tempo. 

3.7 Källkritik 

För att ständigt jobba med tillförlitliga källor har den information som tagits från litteratur 
kritiskt granskats innan användning. För att hitta källor som är av hög kvalitet användes en 
norsk hemsida (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside) som mäter både kvantitet 
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och kvalitet genom att ta hänsyn både till publiceringskanaler och till publiceringsvolymen. 
Varje skrift får en viss poäng med hänsyn till om den är publicerad i en vetenskaplig kanal 
(nivå 1),  eller (nivå 2) vilket innebär en vetenskaplig kanal som anses ledande inom fältet. 
Först och främst har publiceringar med rank 1 använts, de har även kompletterats med rank 2 
samt nyare artiklar publicerade i mindre kontroversiella förlag för att få en bredare syn på 
saken. Eftersom de vetenskapliga artiklar som använts genom den norska hemsidan är på 
engelska, kan det lätt ske misstag vid översättning och tolkning och då har eventuella 
funderingar och svårigheter diskuterats. 

3.8 Kritik av IAT 

Inom socialpsykologin har IAT setts lite som ett fenomen men har också mötts av en del 
kritik. Som svar på den kritik testet fick gjorde (Greenwald et al, 2009) forskning om de 
studier som använt IAT i sin undersökningsmetodik. De kom fram till att i kombination med 
självuppskattningstester är IAT ett test som på mest tillförlitliga sätt kan jämföras med 
beteenden. Vid  ”socialt känsliga ämnen” vilket denna studie innefattar var tillförlitligheten 
hos IAT hög, till skillnad från självuppskattningstesterna. (Greenwald et al, 2009) 
 
Testet har använts i många studier det senaste decenniet där många av studierna studerat 
tänkbara hot mot validiteten i testet. Ett argument mot IAT är att testet inte mäter individuella 
sammankopplingar utan snarare kulturella och att de påverkande faktorer runt omkring 
möjligtvis kan snedvrida resultatet. På de punkter där svagheter har påvisats har testet 
vidareutvecklas och det visar sig nu ha god validitet. Det går att undvika de fällor och 
svårigheter som kan hota validiteten genom att följa de senaste rekommendationer som finns. 
(Lane et al., 2007). Det har alltid varit svårt att mäta implicita attityder och implicita 
mätmetoder har i allmänhet sämre reliabilitet jämfört med med andra tester inom psykologin. 
IAT har trots det visat sig ha godtagbar reliabilitet på r > 0.6 vid test- återtest (Fazio & Olson, 
2003) och en intern reliabilitet på genomsnitt r = 0.79 (Hofmann et al., 2005). Trots att IAT 
har något sämre reliabilitet än vad andra psykologiska tester visar rent generellt, anses IAT 
allt som allt ha väldigt hög reliabilitet för att vara ett implicit mått. (Lane et al., 2007) 

3.9 Etiska överväganden 

IAT har möjlighet att avslöja besvärande aspekter av mänsklig inlärning och därför finns det 
stora risker att testet missbrukas. Fördomar gentemot överviktiga människor överlag är ett 
känsligt ämne och även då mot överviktiga modeller. Det finns några etiska riktlinjer som 
studien har tagit hänsyn till vilket är följande. Nyttjandekravet, avser den empiri som skapats 
enbart används till studien vars syfte deltagarna informerats om innan de påbörjade testet. 
(Olsson & Sörensen, 2011) Informerat samtycke, innebär att deltagarna deltar frivilligt, och 
att varje deltagare har informerats om studiens syfte. (Kvale & Brinkmann, 2014) Vi ställde 
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en lös fråga till de som tillfrågades och var de inte intresserade gick vi vidare med aktuella 
respondenter. Konfidentialitet, handlar om att medverkan inte ska kunna identifieras när 
resultatet presenteras, med det menas att respondenten är anonym för läsaren av denna studie 
(Kvale & Brinkmann, 2014) Deltagarna i studien är fria att ha vilken åsikt som de själva vill 
utan att den ska komma till offentligheten och därför publiceras inga namn i studien, de är 
anonyma efter alla svarsresultat skickats över.  

3.10 Utförande 

Undersökningen bestod av totalt två delar, ett implicit association test och en explicit del i 
form av enkätundersökning. 

3.10.1 Utformandet av enkäten 

Enkätundersökningen mäter de explicita attityderna i ämnet och vid framtagningen av 
frågorna använde vi oss av information från Project Implicit (1998) som grundades av bland 
annat Greenwald själv. Enkäten berör frågor som förklarar hur respondenterna tycker att 
omvärlden ser på smala och överviktiga kvinnliga modeller samt deras syn på sig själv och 
sin kroppsvikt. Enkäten var bifogad i det mail vi valde att kommunicera till respondenterna 
och när vi fått in samtliga svar sammanställde vi resultaten. Vi valde att presentera resultaten 
i form av diagram för att göra resultatet överblickbart. Varje fråga har ett eget diagram och 
diagrammen är uppdelade efter kön för att kunna mäta skillnaderna däremellan. I enkäten 
efterfrågade vi även deltagarnas ålder, kön, samt vilken högskola de studerade på. 

3.10.2 Utformandet av IAT-TEST 

För att kunna genomföra ett IAT test utgår testet ifrån ett färdigprogrammerat system som 
sedan fick kodas om för att anpassas till studiens syfte. Det färdigprogrammerade systemet 
och hemsidan Psytoolkit.org som använts som bas i undersökningen är båda framtagna av 
Gijsbert Stoet Professor at University of Essex (UK) (Psytoolkit, 2019). IAT testet som Stoet 
tagit fram är baserat på Greenwald et al. (1998) experiment (Psytoolkit, 2018) och vid 
genomgång av kodningen i programvaran har det konstaterats att det ser ut att följa samtliga 
moment, både i tider och antal per set. Programvaran var dock inte anpassad efter denna 
undersökning och där har förändringar i kodningen gjorts för att anpassa testet till vårt syfte. 
Kategorierna Pleasant och Unpleasant fick vara kvar men orden under kategorierna har bytts 
ut till ord som är valda från Belezza et al. (1989) undersökning kring ords pleasantness. De 
ord som valdes var de som rankats som mest pleasant och minst pleasant och var följande; 
Cuddle, Romantic, Love, Cheer, Adorable, Slaughter, Vomit, Ugly, Execution och Hurt. 
(Belezza et al. 1989) Totalt använder studien fem ord ur respektive kategori i enlighet med 
Greenwald et al. (1998) undersökning. Vi valde att byta ut de två andra kategorierna till 
Skinny model samt Obese model för att testet skulle spegla vårt syfte. Under dessa kategorier 
valde vi också att använda oss av bilder (Bilaga 1 & 2) istället för text. Bilderna vi har använt 
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är samma som användes i Aagerup et al. (2018) undersökning och är därför redan 
kontrollerade utifrån värdena skinny samt obese. Nedan kan ni se en bild som enklare 
förklarar hur testet ser ut och är uppbyggt samt vilka ord vi har valt att använda. Ordningen 
på orden slumpas och är därför inte förutsägbara. Även ordningen på del 3 och del 5 varierar 
för att resultatet inte ska påverkas av ordningen på dessa två.  

 
Då själva testet är byggt och tillgängligt online gjorde det processen att distribuera testet 
enklare. Vi har därför sammanställt ett mail med detaljerad förklaring över processen och hur 
de gör för att få åtkomst till testet då denna process är aningen mer komplex än en 
enkätundersökning. Då våra kodningskunskaper är väldigt begränsade går testet enbart att 
göra en person åt gången vilket har inneburit mycket planering och organisering under 
insamlingen av empirin. I mailet fanns även en enkätundersökning vilken beskrivs ovan som 
respondenterna fick fylla i och maila tillbaka tillsammans med sitt test ID.  

Resultatet från testet analyserades automatiskt utifrån Greenwald et al. (1998) undersökning. 
Programmeringen är förinställd på att sammanställa resultatet på ett korrekt vis och gör detta 
genom att använda statistical software programmet R. Utifrån sammanställningen systemet 
genererade plockade vi ut medelvärdet för varje respondent för set 3 och set 5. Vi använder 
denna information enligt Greenwald et al. ( 1998)  för att se till tidsskillnaderna mellan seten 
för att undersöka om ett implicit bias existerar. För att presentera detta och få en bra överblick 
skapade vi ett stapeldiagram som ger enkel överblick över huruvida ett implicit bias existerar 
eller inte.  
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4 Empiri 

4.1 Explicit bias 

Vi kommer att börja med att presentera resultatet från vår explicita enkätundersökning för att 
först få en inblick i vad våra respondenter anser i sociala sammanhang. När vi fått en 
förståelse kring de explicita värdena kommer de implicita värdena IAT-testet genererat att 
presenteras. Fråga 1 i undersökningen var följande och bestod av 7 svarsalternativ.  

Vilket påstående beskriver dig bäst? 

1) Jag föredrar smala kvinnliga modeller  framför överviktiga i stor utsträckning 
2) Jag föredrar smala kvinnliga modeller  framför överviktiga i ganska stor utsträckning 
3) Jag föredrar smala kvinnliga modeller  framför överviktiga i viss utsträckning 
4) Jag tycker om smala och överviktiga kvinnliga modeller  lika mycket 
5) Jag föredrar överviktiga kvinnliga modeller  framför smala i viss utsträckning 
6) Jag föredrar överviktiga kvinnliga modeller  framför smala i ganska stor utsträckning 
7) Jag föredrar överviktiga kvinnliga modeller framför smala i stor utsträckning 

 
När vi ser på diagrammen och könens 
olika resultat kan vi direkt se en skillnad 
i hur respondenterna svarat. En klar 
majoritet av killarna har svarat att det 
mer eller mindre föredrar smala 
kvinnliga modeller framför överviktiga 
kvinnliga modeller. Tjejernas diagram 
däremot visar att en stark majoritet 
tycker lika om båda kroppsformerna. 
När vi ser till diagrammen kan vi också 
utläsa att det är väldigt få av båda könen 
som föredrar överviktiga framför smala 
kvinnliga modeller. Genom detta kan vi 
konstatera att killar har ett positivt 
explicit bias gentemot smala kvinnliga 
modeller medan kvinnor har ett mer 
neutralt explicit bias om än svagt 
positivt gentemot smala kvinnliga 
modeller. 

18 



 

Fråga 2 i undersökningen var följande och 
bestod av  2 delar där respondenterna skulle 
skatta mellan 1-10.  

Vänligen skatta hur du känner inför 
följande grupper (0 = Svalast möjliga 
känslor, 5 = Neutralt,  
10 = Varmast möjliga känslor) 

a) Överviktiga kvinnliga modeller = 1-10 
b) Smala kvinnliga modeller = 1-10 

 
På diagrammen 2a kan vi konstatera att både 
tjejer och killar generellt är väldigt neutrala i 
sina känslor kring överviktiga kvinnliga 
modeller. Tjejer är mer neutrala än killar som 
är aningen mer uppdelade och spridda i sina 
känslor men ändå verkar vara aningen mer 
positiva till överviktiga kvinnliga modeller.  
 
Diagrammen för 2b visar desto mer skilda 
resultat mellan könen. En majoritet av tjejerna 
är även här neutrala även om en stor del också 
uppvisar betydligt starkare känslor mot smala 
kvinnliga modeller än mot överviktiga. Om vi 
ser till killarnas diagram kan vi tydligt se att de 
är betydligt mer positivt inställda till smala 
kvinnliga modeller än de var mot överviktiga. 
Ca 80% av killarna visar upp att de har starkare 
känslor än neutralt för smala kvinnliga 
modeller.  
 
När vi ser till samtliga delar av fråga 2 kan vi 
konstatera att killar generellt har en mer positiv 
känsla till kvinnliga modeller oavsett 
kroppsform och att tjejer generellt är neutrala. 
Vi kan även se att det finns ett klart positivt 
explicit bias från killarnas sida när vi ser till 
smala kvinnliga modeller där hela 80% ansåg 
sig ha varma känslor. Tjejer visar sig även 
denna gång vara neutrala kring storleksfrågan. 
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Fråga 3 i undersökningen var följande och bestod av 5 svarsalternativ.  

Hur stor kontroll uppfattar du att andra har kring sin vikt? 

1) Fullständig kontroll 
2) Stor kontroll  
3) En del kontroll  
4) Liten kontroll  
5) Ingen kontroll 

 
Majoriteten av både tjejer och 
killar anser att varje person 
besitter stor till en del kontroll 
över sin vikt. Däremot kan vi se 
att killar generellt anser att 
människor besitter en större 
kontroll över sin egen 
kroppsvikt än det motsatta 
könet. Tjejer anser i viss 
utsträckning att människor har 
en liten och ibland ingen 
kontroll över sin egen vikt vilket 
väldigt få om inga killar ansåg.  
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Fråga 4 i undersökningen var följande och bestod av 7 svarsalternativ.  

Föredrar folk i allmänhet Överviktiga eller Smala kvinnliga modeller?  

1) Tydlig preferens för Överviktiga framför Smala modeller 
2) Ganska stor preferens för Överviktiga framför Smala modeller 
3) Viss preferens för Överviktiga framför Smala modeller 
4) Överviktiga och Smala modeller är lika omtyckta 
5) Viss preferens för Smala framför Överviktiga modeller 
6) Ganska stor preferens för Smala framför Överviktiga modeller 
7) Tydlig preferens för Smala framför Överviktiga modeller 

 
När vi ser till diagrammen kan 
vi direkt se att den svenska 
normen är att det finns starka 
preferenser för smala kvinnliga 
modeller framför överviktiga 
kvinnliga modeller. Trots att 
tjejer tidigare visade sig vara 
neutrala kring kvinnliga 
modellers storlek visar detta att 
de ändå tror att en stark 
majoritet av allmänheten 
föredrar smala kvinnliga 
modeller framför överviktiga 
kvinnliga modeller. Om vi ser 
till skillnaderna mellan könen 
kan vi se att båda diagrammen 
som sagt visar på tydliga 
preferenser mot smala 
kvinnliga modeller däremot 
skiljer de sig i fördelningen. 
Killar tro att allmänheten 
föredrar smala kvinnliga 
modeller i större utsträckning 
än vad tjejer gör. Om vi sammanställer diagrammen i explicita biases så tror en stark 
majoritet av respondenterna att det finns en starkt positivt explicit bias mot smala kvinnliga 
modeller i förhållande till överviktiga kvinnliga modeller.  
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Fråga 5 i undersökningen var följande och bestod av 6 svarsalternativ.  

Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig att gå ner 2-4 kg om du vill det? 

1) Mycket lätt  
2) Lätt  
3) Ganska lätt  
4) Ganska svårt  
5) Svårt  
6) Mycket svårt 

 
När vi ser till dessa diagram kan 
vi se att det är en ganska spridd 
fördelning mellan många av 
alternativen, både hos killar och 
tjejer. Det båda könen har 
gemensamt är att en stark 
majoritet anser att det skulle 
vara någon grad av lätt för dem 
att förlora ett par kilon i vikt. 
Detta resultat passar ihop med 
tidigare presenterat resultat som 
menar att båda könen också 
anser att varje människa har 
någon form av kontroll över sin 
egen vikt. Det resultatet visade 
också att killar generellt tror att 
människor har större kontroll 
över sin egen vikt än tjejerna 
gjorde och detta kan vi även se i 
detta diagram. Killarna anser 
även att det skulle vara generellt 
lättare för dem att förlora ett par 

kilon än vad tjejer menar på.  
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Fråga 6 i undersökningen var följande och bestod av 5 svarsalternativ.  

Hur stor kontroll upplever du att du har över din egen vikt?  

1) Fullständig kontroll 
2) Stor kontroll  
3) En del kontroll  
4) Liten kontroll  
5) Ingen kontroll 

 

Även denna fråga är kopplad till 
kontroll kring vikt och kan 
jämföras med tidigare 
presenterade resultat. Om vi ser 
till killarnas diagram kan vi 
tydligt se att de håller kvar vid 
det de ansett tidigare. En stark 
majoritet av killarna anser 
nämligen, precis som de antytt 
tidigare, att de har en stor 
kontroll över sin egen vikt. 
Även en majoritet av tjejerna 
anser att de har kontroll över sin 
egen vikt. Dock inte lika stor 
kontroll som killarna anser att de 
har. Dessa tre frågor om vikt 
visar alla ett gemensamt resultat. 
Samtliga kön anser att man kan 
påverka sin vikt och att 
människan har någon form av 
kontroll över sin vikt. Den visar 
också generellt att killar anser att 

de har än större kontroll än var tjejer anser att de har.  
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Fråga 7 i undersökningen var följande och bestod av 7 svarsalternativ.  

7. Hur viktig är din vikt för din självbild?  

1) Mycket oviktig 
2) Oviktig  
3) Ganska oviktig 
4) Varken viktig eller oviktig 
5) Ganska viktig  
6) Viktig 
7) Mycket viktig 

 

Vi kan tydligt se att hur viktig 
vikten är för personer, av båda 
könen, skiljer sig från individ 
till individ. Däremot kan vi se 
att det finns vissa mindre 
skillnader. Tjejer visar till 
exempel att vikten är aningen 
viktigare för dem än vad 
diagrammet visar att den är för 
det motsatta könet. Även för 
killar är vikten viktig för 
majoriteten men diagrammen 
visar att det är fler killar än 
tjejer som inte anser att vikten 
inte spelar någon roll för deras 
självbild. I det stora hela kan vi 
konstatera att båda könens 
självbild påverkas av deras vikt.  
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4.2 Implicit bias 

Nu har vi redogjort för de explicita värden vår undersökning genererat och det är dags att 
kolla närmre på de implicita värden våra respondenter bidragit med. Hemsidan vi byggde 
IAT-testet på är förprogrammerat för att sammanställa resultatet av testet och nedan ser ni två 
diagram som på ett enkelt presenterar tjejer och killars medelvärden på del 3 och del 5 av 
testet för att se om ett implicit bias existerar. Staplarna är baserade på medelvärdet av antalet 
millisekunder varje respondent hade på den kompatibla delen respektive den icke kompatibla 
delen. Den högsta stapeln visar den kombination som tog längst tid och därav var svårast för 
respondenterna att placera. Skillnaderna på dessa staplar är det som visar huruvida ett implicit 
bias existerar eller inte hos våra respondenter. Desto större tidsskillnad, desto större implicit 
bias.  

Som vi kan se i diagrammen så uppvisar både tjejer och killar ett implicit bias. Killarnas bias 
är starkare än tjejernas. Då det är de icke kompatibla staplarna, det vill säga kombinationen 
obese/pleasant och 
skinny/unpleasant, som är 
högst hos båda könen 
innebär detta att 
respondenterna 
undermedvetet föredrar en 
smal kvinnlig modell framför 
en överviktig kvinnlig 
modell. Båda könen uppvisar 
ett bias på över 100 
millisekunder vilket är en 
förhållandevis hög siffra. Det 
visar att det finns en tydlig 
skillnad i svarstiden kring de 
olika momenten testet 
innefattar och att det i 
nästintill samtliga fall funnits 
ett bias hos våra 
respondenter.  
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Vid användande av ett IAT-test finns det alltid risk för error då respondenterna svarat för 
snabbt, inte hunnit processa vad de ser korrekt och därigenom svarar fel. Vi valde som sagt 
att utesluta tre kandidater från testet då vi ansåg att de hade för hög error procent. I 
diagrammen ser ni resterande respondenters error procent och vi ska ta en närmre titt på hur 
dessa kan skilja sig åt. Om vi jämför tjejer och killar i de kompatibla diagrammet kan vi se att 
error procenten ser ungefär jämbördig ut för båda könen. Det är ingen större skillnad och 
detsamma gäller när vi ser till de icke kompatibla diagrammen mellan könen. De icke 
kompatibla error procenten skiljer sig aningen mer än de kompatibla men det är inga tydliga 
skillnader mellan könen. Däremot blir det betydligt mer spännande när vi jämför könen var 
för sig mellan de kompatibla och icke kompatibla diagrammen. Vi kan på båda könen se att 
mängden error ökat vid den icke kompatibla delen av testet. 4% error eller mindre har gått 
från  71% till 53% för tjejer och 71% till 58% hos killar. Att error procenten ökar i icke 
kompatibla delen styrker att det finns ett bias hos båda könen gentemot överviktiga kvinnliga 
modeller. Det vill säga, respondenterna har helt enkelt svårare att göra rätt när kombinationen 
Skinny/Unpleasant och Obese/Pleasant visas.   
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5 Analys 

Genom vår undersökning kan vi konstatera att i fråga 4 får vi veta att en stark majoritet av 
våra respondenter, av båda könen, tror att allmänheten föredrar smala kvinnliga modeller 
framför överviktiga kvinnliga modeller. Killar anser att allmänheten föredrar smala framför 
överviktiga i en större utsträckning än tjejerna gör men de var i helhet överens om att det i 
samhället existerar ett negativt explicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller. Till grund 
för detta kan vi koppla den sociokulturella teorin vilket ger en förståelse i sambandet mellan 
anti-fat bias (Polivy & Herman, 2004). Eftersom överviktiga personer inte följer de normer 
som finns i samhället kan det lätt uppstå anti-fat bias (Hall , 2007) och i detta fall mot 
överviktiga kvinnliga modeller. Detta bias kan också förklara varför resterande av de 
explicita svar våra respondenter levererade var som de var. Till exempel visade enkäten att 
vikten är viktig för båda könen. I olika utsträckning men ändå väldigt viktig för självbilden 
för en stark majoritet av våra respondenter. Detta kan möjligtvis bero på just detta bias 
samhället byggt upp då det är vanligt att svara enligt teorin om ’’social önskvärdhet’’ vid 
känsliga ämnen såsom övervikt. (Tracey, 2016)  

Folk upplever att det finns ett negativt bias mot överviktiga kvinnliga modeller och lägger 
även detta på sig själva och sin vikt. När vi ser till fråga 3, 5 och 6 som alla behandlar frågor 
om vikt och självkontroll ur olika perspektiv kan vi också konstatera att en stark majoritet av 
vårt urval anser att var person besitter någon form av kontroll över sin egen vikt. Social 
identity theory grundar sig i att anti-fat bias kan uppstå när människor klassificerar sig som 
tillhörande till specifika sociala grupper vilket kan vara fallet i denna situation. Då människor 
vill hålla uppe sin positiva sociala identitet framställs andra grupper, i detta fall de 
överviktiga, på ett negativt sätt för att sätta egna gruppen i högre position (Puhl & Brownell, 
2003). Det finns en stor möjlighet att man ser på överviktig som brist på självkontroll och 
detta skulle eventuellt kunna bidra till ett än större bias i frågan. När vi ser till fördelningen 
på könen kan vi se att killar anser att varje person har en större påverkan på sin egen vikt än 
vad tjejer anser. Tjejer är alltså aningen mildare i sitt ställningstagande och lägger inte fullt 
lika mycket ansvar på individen som killar generellt gör. Varför tjejer inte verkar ha lika stark 
åsikt i denna fråga kan ha att göra med den sociala normen som infunnit sig i samband med 
body positive trenden och liknande. Möjligtvis vill de uttrycka sina attityder som passar in 
med den sociala identitet som vill uppnås. Skulle tjejer mot förmodan ta ett beslut eller bete 
sig på ett sätt som inte passar in, hotar detta den sociala identiteten (Solomon, et al., 1999). 
Skulle en tjej i dagens samhälle mot förmodan påstå att alla kroppar inte är lika vackra är det 
möjligt att de inte längre är med i den sociala grupp de vill tillhöra.  
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Vi undersökte också vad våra respondenter själva föredrog, smala eller överviktiga kvinnliga 
modeller. Killar som visat sig lägga mycket ansvar på individen gällande dess storlek uttalade 
också att de i en stor utsträckning föredrog smala framför överviktiga kvinnliga modeller. 
Tjejer som redan tidigare visat en ödmjukare sida än killarna menade att de i stor utsträckning 
tyckte lika om båda modellerna. Dessa ställningstaganden mellan könen speglade i stort sätt 
hela den explicita undersökningen och det gick tydligt att se när vi lät dem ranka sina känslor 
kring smala och överviktiga kvinnliga modeller. Tjejerna fortsatte vara neutrala och ansåg sig 
ha lika varma känslor kring både smala och överviktiga kvinnliga modeller. Killarna däremot 
uppvisade ett starkt positivt bias mot smala kvinnliga modeller där hela 80% uppvisade 
varma känslor. Detta är de explicita bias vår undersökning visade och det är vad våra 
respondenter vill att vi ska se och inte har problem med att uttala sig kring då de explicita 
attityderna finns synliga ovanför ytan och de är medvetna om att de finns (Karpinski & 
Hilton, 2001). 

Vi ska nu koppla våra explicita resultat till våra implicita och se huruvida våra individer har 
ett implicit bias som de inte vill att omvärlden ska veta om eller om de helt enkelt är väldigt 
öppna generellt med vad de faktiskt tycker, även undermedvetet. Det som är allra mest 
spännande här är att delar av de explicita bias som påvisats stämmer överens med de 
implicita men inte alla. Att killar har ett starkt explicit bias har vi redan konstaterat och det är 
också precis vad den implicita undersökningen visade. Killarna uppvisade ett stort gap mellan 
de kompatibla och den icke kompatibla delarna vilket bekräftar att även ett implicit bias 
existerar. Att de i genomsnitt tog hela 142 millisekunder mer tid på sig att svara på den icke 
kompatibla delen innebär att killarna har svårt att associera denna kombination. Detta 
uppvisar ett positivt implicit bias mot smala kvinnliga modeller och ett negativt implicit bias 
mot överviktiga kvinnliga modeller. Då forskning påstår att män tenderar att dras till kvinnors 
utseenden (Berscheid et al., 1974)  och att de har en negativ inställning till övervikt (Hansson 
et al. 2014) kan även denna studie påvisa att män har en tendens till fatshaming. Killar kan 
anses vara tydligare med deras åsikter vare sig de är socialt accepterade eller ej samt de är 
mer ytliga och ser ner på tjocka då de kopplar samman det med lathet. Med facit i hand 
stödjer både vår explicita och implicita undersökning denna syn.  

Tjejerna däremot uppvisade explicit att övervikt är någonting som kan påverkas i viss 
utsträckning och att vikten var viktig för deras självbild. De uppgav även att de inte tog parti 
för eller emot en modell på grund av dess storlek. Tjejerna visade sig vara mycket neutrala 
och uppvisar därför inget explicit bias gällande överviktiga och smala kvinnliga modeller. 
Däremot håller inte deras undermedvetna med om denna åsikt. I vår implicita undersökning 
uppvisade tjejerna visserligen ett mindre bias än killarna, men långt ifrån lika neutralt som i 
den explicita undersökningen. Hela 117 millisekunder skiljde det mellan den kompatibla och 
icke kompatibla delen. Vilket ger även tjejerna ett starkt implicit bias, även här positivt mot 
smala kvinnliga modeller och negativt mot överviktiga kvinnliga modeller. I detta fall där 
individen antagligen valt att svara på undersökningen utefter hur de vill framstå för andra mer 
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än vad de egentligen tycker handlar inte om att de vill ljuga. (Zerbe & Paulhus, 1987) De är 
snarare rädda för att uttrycka sig med tanke på de krav som finns enligt kulturella och sociala 
normer (McCrae & Costa, 1983) och  speciellt tjejer med tanke på den kropps positivism som 
finns i dagens samhälle. Det skulle inte vara socialt accepterat att svara att de tycker olika 
kroppar är olika fina trots det är vad de egentligen tycker och deras implicita attityder visar 
oss.  

När vi ser till undersökningens error procent kan vi även där styrka respondenternas påvisade 
implicita bias. Det är en tydlig skillnad mellan error procenten för den kompatibla delen och 
den icke kompatibla delen. Antalet errors ökade rejält när respondenterna genomförde den 
icke kompatibla delen. Detta beror med största sannolikhet på att respondenterna hade svårare 
att associera dessa med varandra och trycker då fel när de processar. Då undersökningen 
sätter tidspress på respondenterna tvingas de svara det de associerar med varandra ganska 
snabbt vilket vid ett bias lätt kan leda till error.  
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6 Slutsats 

Det är nu dags att acceptera eller förkasta hypoteserna och detta gör vi genom de slutsatser 
empiri och analys har hjälpt oss att dra. Vår första hypotes;  

H1: Killar har ett positivt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller  

förkastas då vår undersökning tydligt visade att så inte är fallet. Slutsatsen vi drar är att killar, 
precis som tidigare forskning visar, har ett negativt implicit bias gentemot överviktiga 
kvinnliga modeller. Ett bias som förefaller både implicit och explicit. Vår andra hypotes;  

H2: Tjejer har ett negativt implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller 

accepteras då vårt resultat av IAT-testet visade att även tjejer har ett negativt implicit bias 
mot överviktiga kvinnliga modeller. Det implicita resultat som tjejerna uppvisade visade sig 
inte vara detsamma som det explicita resultat vår undersökning och tidigare forskning visat 
på. Detta resultat visade på motsatsen till det explicita men samtidigt hade tjejerna ett lägre 
implicit bias än vad killarna hade vilket fortfarande styrker den forskning som visat att tjejer 
inte dömer lika mycket efter storlek som killar gör.  Vår tredje hypotes; 

H3: Implicit bias mot överviktiga kvinnliga modeller skiljer sig mellan könen 

förkastas då det visade sig att båda könen har ett negativt implicit bias mot överviktiga 
kvinnliga modeller. Hur starkt biaset är skiljer sig mellan könen, men det existerar ett tydligt 
bias hos både killar och tjejer.  
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6.1 Framtida forskning 

Då denna undersökning är den första i sitt slag behövs fler undersökningar av samma slag för 
att bekräfta dess resultat. Vårt urval är ett bekvämlighetsurval och har vissa begränsningar. 
Därav finns det stora möjligheter till mer djupgående undersökningar och kompletterande 
undersökningar i ämnet. Att använda IAT kopplat till marknadsföring och 
varumärkesbyggande är i sig ett oexploaterat område med stora framtida 
forskningsmöjligheter.  

6.2 Kunskapsbidrag 

Vår undersökning bidrar med ny information inom ett aktuellt område. Vi hoppas att vårt 
resultat och våra slutsatser kan hjälpa framtida forskare och även bringa en större förståelse 
kring tidigare forskning. Vi har bidragit med information som även är intressant för 
varumärken och vi hoppas att vårt resultat kan hjälpa olika varumärken att göra välgrundade 
beslut i sina val av modeller.  
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7 Bilagor 

Bild Obese (Bilaga 1)  
https://www.emeraldinsight.com/na101/home/literatum/publisher/emerald/journals/content/jfmm/201
8/jfmm.2018.22.issue-4/jfmm-07-2017-0065/20180829/pdfimages_v02/master.img-001.jpg 

Bild Skinny (Bilaga 2)  
https://www.emeraldinsight.com/na101/home/literatum/publisher/emerald/journals/content/jfmm/201
8/jfmm.2018.22.issue-4/jfmm-07-2017-0065/20180829/pdfimages_v02/master.img-000.jpg 

FRÅGEFORMULÄR (Bilaga 3)  

Kön? 

Ålder?  

Högskola? 

Fråga 1. Vilket påstående beskriver dig bäst? 

1) Jag föredrar smala kvinnliga modeller  framför överviktiga i stor utsträckning 
2) Jag föredrar smala kvinnliga modeller  framför överviktiga i ganska stor utsträckning 
3)  Jag föredrar smala kvinnliga modeller  framför överviktiga i viss utsträckning 
4)  Jag tycker om smala och överviktiga kvinnliga modeller  lika mycket 
5) Jag föredrar överviktiga kvinnliga modeller  framför smala i viss utsträckning 
6) Jag föredrar överviktiga kvinnliga modeller  framför smala i ganska stor utsträckning 
7)  Jag föredrar överviktiga kvinnliga modeller framför smala i stor utsträckning 

 

Fråga 2. Vänligen skatta hur du känner inför följande grupper (0 = Svalast möjliga 
känslor, 5 = Neutralt, 10 = Varmast möjliga känslor) Lägg din siffra efter = från 1-10 

a) Överviktiga kvinnliga modeller =  
b) Smala kvinnliga modeller =  

 

Fråga 3. Hur stor kontroll uppfattar du att andra har kring sin vikt? 
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1) Fullständig kontroll 
2) Stor kontroll  
3) En del kontroll  
4) Liten kontroll  
5) Ingen kontroll 

 

Fråga 4. Föredrar folk i allmänhet Överviktiga eller Smala modeller?  

1) Tydlig preferens för Överviktiga framför Smala modeller 
2) Ganska stor preferens för Överviktiga framför Smala modeller 
3) Viss preferens för Överviktiga framför Smala modeller 
4) Överviktiga och Smala modeller är lika omtyckta 
5) Viss preferens för Smala framför Överviktiga modeller 
6) Ganska stor preferens för Smala framför Överviktiga modeller 
7) Tydlig preferens för Smala framför Överviktiga modeller 

Fråga 5. Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig att gå ner 2-4 kg om du vill det? 

1) Mycket lätt  
2) Lätt  
3) Ganska lätt  
4) Ganska svårt  
5) Svårt  
6) Mycket svårt 

 

Fråga 6. Hur stor kontroll upplever du att du har över din egen vikt?  

1) Fullständig kontroll 
2) Stor kontroll  
3) En del kontroll  
4) Liten kontroll  
5) Ingen kontroll 

Fråga 7. Hur viktig är din vikt för din självbild?  

1) Mycket oviktig 
2) Oviktig  
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3) Ganska oviktig 
4) Varken viktig eller oviktig 
5) Ganska viktig  
6) Viktig 
7) Mycket viktig 
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