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Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett av våra största folkhälsoproblem och särskilt drabbade är 

unga flickor. Vi lever i en tid där den psykiska ohälsan bland unga ökar. Samtidigt finns det i 

media mer budskap än någonsin om hur vi ska se ut och hur våra kroppar ska se ut. Därför vill 

vi undersöka om det finns ett samband. Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur medias 

exponering av den kvinnliga kroppen kan kopplas till psykisk ohälsa hos flickor i åldern 12-

19 år. Metod: Detta är en litteraturstudie, där 12 vetenskapliga artiklar har analyserats och 

sammanställts för att besvara frågeställningen. Resultat: Studierna som granskats visar 

tydligt att tjejer påverkas av media och dess förmedlade ideal. Idealen får tjejerna att känna ett 

större kroppsmissnöje och kan ge sämre självkänsla som kan leda till psykisk ohälsa. 

Slutsats: Eftersom studierna belyser att unga tjejer internaliserar ideal från media i högre 

utsträckning desto mer de exponeras för den, drar vi slutsatsen att det finns ett samband. Detta 

påverkar deras egen kroppsbild och leder till kroppsmissnöje, kroppsövervakning, skam, oro 

och dålig självkänsla, vilket alla är predikatorer för psykisk ohälsa, därför är det av största 

vikt att titta närmare på hur man kan motverka detta problem.  
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Background: Mental illness is one of the biggest public health issues, particularly in young 

girls. While mental illness among young people increases, the use of media are expanding and 

constantly conveys pictures of an ideal that is extremely difficult to live up to, can there be a 

connection? Aim: The aim of this study was to describe how the media exposure of the 

female body may be linked to mental illness among girls aged 12-19 years. Method: This is a 

literature review where 12 scientific articles has been studied, analyzed and compared to 

answer the purpose. Result: It is clear that girls are influenced by the media and the mediated 

ideal, the girls feel greater body dissatisfaction and they experience lower self-esteem and the 

media ideal may lead to mental illness. Conclusion: The results illustrate that young girls 

internalize more from the media, when they are more exposed to it. This affects their body 

image and leads to body dissatisfaction, body surveillance, shame, anxiety and low self -

esteem, which can lead to mental illness, therefore it is important to look at how to counter 

this problem. 
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Inledning 

I takt med att den psykiska ohälsan har brett ut sig i samhället har detta blivit ett stort 

folkhälsoproblem som dessutom kryper allt längre ner i åldrarna (BR 2010:01). Många unga 

lider av ångest, oro, depression, symtom på kronisk värk och har suicidtankar. Det har också 

visat sig att flickor är en mer utsatt grupp än pojkar (Mårdby & Krantz, 2010). Den stora faran 

för unga tjejers välmående är det så kallade kvinnliga idealet. Sedan urminnes tider har de 

funnits en mall för hur kvinnor ska se ut och vara. Detta ideal har idag fått en helt annan kraft 

då det nu även förmedlas genom media, (Mårdby & Krantz, 2010). De unga tjejerna är i en 

känslig fas i livet då de försöker hitta sin egen identitet och sin egen plats i samhället, detta 

gör denna grupp mer lättpåverkad. Idealen och samhällets krav kan leda till oro, 

kroppsmissnöje och nedstämdhet, alla är faktorer som beskriver psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2013). Då vi båda som skriver detta arbetet personligen har fått ta del av de 

psykiska bieffekterna som dessa ideal kan orsaka är detta ett ämne som berör oss. Samtidigt 

som det blivit ett stort samhällsproblem, då den psykiska ohälsan bland unga idag är en stor 

ekonomisk belastning som är uppe på tvåsiffriga miljardbelopp (Luttropp et al., 2013). 

Bakgrund 

I Sverige arbetar vi med folkhälsan från flera håll samtidigt, från staten, landstingen, 

kommunerna och ända ner till den lokala vårdcentralen. För att arbeta med folkhälsan på ett 

effektivt sätt är arbetet till en stor del uppbyggd på elva olika målområden som presenteras 

hos folkhälsomyndigheten, som är sedan början av 2014 en enhet som har det övergripande 

ansvaret för folkhälsofrågor och därmed folkhälsan (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den 

psykiska ohälsan bland unga är baserad på målområdet barn och ungas uppväxtvillkor. Målet 

ligger till grund för barn och ungas psykiska och fysiska välmående för en bra uppväxt 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). För att nå detta krävs de ett flertal resurser, så som 

förskoleverksamhet, skola, skolhälsovård och ungdomsmottagningar. Sedan finns också andra 

insatser som socialtjänst och barn-ungdomspsykiatrin som riktar sig till barn och ungdomar 

med särskilda behov. Alla dessa är i ett led av resurser som bär ansvaret för ungdomarnas 

psykiska välbefinnande. Även om barns och ungdomars psykiska hälsa är högt prioriterat så 

är samhällets resurser begränsade. Därför är det viktigt att lättillgängliga resurser används och 

att varje resurs fungerar (Skolverket, 2004). Den psykiska ohälsan bland unga är ett mycket 
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viktigt ämne och det krävs  insatser som på sikt kan rädda liv, förbättra folkhälsan och minska 

den ekonomiska belastningen på samhället som idag är uppe på tvåsiffriga miljardbelopp, 

(Luttropp et al., 2013). 

Psykisk ohälsa bland unga 

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar allt från känsla av nedstämdhet till psykiska 

sjukdomar som schizofreni eller depression. Psykiska sjukdomar är ett mer allvarligt tillstånd 

som oftast har en diagnos, medan psykiska besvär är något lindrigare och kan yttra sig i form 

av ångest, oro och sömnsvårigheter. Oavsett typ av ohälsa så kan det påverka både välmående 

och hur man fungerar i vardagen och det kan komma att krävas stora hjälpinsatser från 

kommunen och vården. Den psykiska ohälsan är idag ett av våra största folkhälsoproblem, allt 

fler ungdomar rapporterar psykiska besvär som oro eller ängslan. Det är ett varningstecken för 

senare psykisk sjukdom, ökad risk för självmordsförsök eller övriga skador och olyckor. 

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har ökat under 1990- och 2000- talet, och de senaste 

data från 2011 visar på en fortsatt ökning och då är det framförallt depressioner, 

ångestsjukdomar och missbruk som ökar. För barn och ungdomar är det extra viktigt att 

identifiera den psykiska ohälsan tidigt då de kan leda till ännu större psykiska besvär i vuxen 

ålder (Socialstyrelsen, 2013). 

Den psykiska ohälsan är också vanligare bland unga tjejer än bland killar. I 

folkhälsorapporten från Socialstyrelsen 2009 visade det sig att så många som 30 % av unga 

tjejer i Sverige rapporterade ångestsymtom och detta är ett ökande problem med åldern, 

(Mårdby & Krantz, 2010). Så många som 20 % av 13-åringa tjejerna uppgav att de kände sig 

nedstämda minst en gång i veckan och för 15-åringarna hade denna siffra ökat till 28 % 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009). Att unga tjejer mår allt sämre är ett problem som har sin 

grund i hela vårt samhälle och är inte koncentrerat till särskilda kommuner, städer eller skolor 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2011). 

Kroppsideal 

I Västerländska länder sätts det högt värde på vackra individer, då de framställs som lyckade, 

glada, mer socialt kompetenta och intelligenta människor och därför är det inte förvånande att 

unga tjejer strävar efter dessa ideal (Grabe, Shibley Hyde & Lindberg, 2007). Unga tjejer 
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socialiseras in i att värdera sig själva efter utseende, vilket kan påverka kroppsuppfattningen 

negativt och även den mentala hälsan, (Asker & Ötslund, 2009). Forskning visar att i de 

kulturer där den smala kvinnliga kroppen idealiseras mår flickor allt sämre. Depressionerna 

ökar också med åldern i takt med den växande kroppen där det smala idealet visar att deras 

växande kroppar är fel. Samtidigt går stora delar av en kvinnas resurser åt till övervakning av 

sin egen kropp, gällande normer om vad som är attraktivt skapar en oro över det egna 

utseendet. När de sedan misslyckas med att nå upp till de ideal som är, känner de sig 

misslyckade och inte har kontroll över den egna kroppen. Detta kan leda till störande och 

påträngande tankar och skapa skam och oro. Ett kroppsligt misslyckande kan också ge en 

ökad risk för en rad hälsofaror så som depression och ätstörningar. (Grabe, Shibley Hyde & 

Linderberg, 2007).  

Att ha stort fokus på utseende och ideal syns även tydligt i undersökningar gjorda i Sverige. 

En studie som presenterades av Statens folkhälsoinstitut visar att unga flickor i allt yngre 

åldrar än tidigare tänker på sitt utseende, vilket de uppmärksammar och känner sig missnöjda 

med. Undersökningen visade också att över hälften av flickorna ville bli smalare och att de 

har försökt gå ner i vikt, vilket tyder på ett högt kroppsmissnöje bland unga flickor. (Jönsson, 

2005). Samtidigt som idealet blir allt smalare blir vi allt större, tjejer ökar i genomsnitt med 

17 kg på bara några år i tonåren, i takt med längd och de underhudsfett som lägger sig på 

höfter, lår och bröst. Detta tar dem längre och längre ifrån de rådande ideal och kan få dem att 

känna sig överviktiga, trots att det bara handlar om kroppens naturliga utveckling (Jönsson, 

2005). De ideal som råder är alltså orealistiska och kan leda till skamkänslor, kroppsmissnöje, 

lägre självkänsla och depression (Asker et al., 2009). 

Media 

I dagens samhälle har kroppen och utseendet fått en enorm uppmärksamhet från media, där 

bilder på vackra individer sätter upp ett ideal om hur vi ska se ut och vara. Det rådande idealet 

visas ofta i form av bilder på slanka, vältränade och inte sällan sexuellt utmanande 

människokroppar som förmedlas via TV, film, internet och tidskrifter (Johansson & Molin, 

2007). 

Media har idag stor möjlighet att förmedla detta ideal och påverka ungdomar som är i en fas i 

livet då de letar efter sin egen identitet och jämför sig med andra. Massmedia och sociala 

medier har haft en stark tillväxt under 2000-talet, vad man kan se på siffrorna som presenteras 
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i barnombudsmannens rapport Upp till 18 ökade den psykiska ohälsan hos unga under samma 

period (BR 2010:01). 

 

Internet är idag den viktigaste informationskällan för ungdomar och de är därför en utsatt 

grupp för de faror som denna snabba utveckling medför. Inom EU förs en debatt om unga och 

sociala medier, där uppfattningen är att unga är mer sårbara, mindre kritiska och mer utsatta 

för påverkan än vuxna. Enligt en undersökning i samarbete med regeringens Projekt Flicka 

med 8 000 deltagare, visade att så många som 68 procent ville efterlikna artister, modeller, 

skådespelare och sportstjärnor som förekom i media (Nordlund, 2013). Den mediaexponering 

som unga utsätts för kan påverka sinnestämningen, leda till kroppsbildsstörningar och 

kroppsmissnöje. Den negativa kroppsuppfattningen bidrar till att kvinnor drivs av att vara 

smala och utvecklar därmed ett lågt självförtroende, som i sin tur kan leda till hälsoproblem 

och mentala sjukdomar (Johansson & Molin, 2007). 

Könsskillnader 

Den psykiska ohälsan är idag mest utbredd bland tjejerna, olika hypoteser som tidigare ställts 

nämner orsaker som rapporteringsbenägenhet, levnadsvanor och socioekonomi, samt de sätt 

som flickor och pojkar agerar på, att maskulinitet är överordnat femininitet. En litteraturstudie 

som studerat flickor och pojkars psykiska ohälsa ur ett genusperspektiv nämner även att 

flickor är mer påverkade av utseendefixering och kroppsvikt än pojkar, vilket troligtvis är ett 

uttryck om att vilja nå ett ideal som publicerats av media. Det kulturella budskapet som ges 

instruerar i att flickor ska se på sig själva som kroppar och detta kan ha en betydande effekt 

för tjejers mående. En nordisk studie visar också hur nordiska tonåringar ser på sitt utseende 

är kopplat till den psykiska ohälsan, särskilt bland flickor (Mårdby & Krantz, 2010). Eftersom 

tjejer är en större riskgrupp så är denna studie mer inriktad till tjejer. 
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Ekonomiskt perspektiv på psykisk ohälsa 

De negativa ekonomiska effekterna av psykisk ohälsa drabbar såväl varje individ som hela 

samhället. Individen kan exempelvis förlora sitt arbete eller drabbas av sjukskrivningar. 

Något som ger direkta effekter hos varje individ och samtidigt genererar en negativ effekt på 

samhällsekonomin. Den psykiska ohälsan kostar redan idag runt 70 miljarder varje år i form 

av hälsofrämjande insatser, vård av de redan sjuka samt förlorade arbetsinsatser. Detta är 

fakta som presenterades i en motion till riksdagen under 2013, där man beskrev allvaret i den 

psykiska hälsans utbredning och kostnader (Luttropp et al., 2013). Då allt fler unga läggs in 

för sluten psykiatrisk vård och att allt fler unga idag mår så dåligt att de vill ta sina egna liv 

gör att vårdkostnaderna kommer att öka och bli en ökad belastning på samhällsekonomin 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Folkhälsovetenskaplig betydelse 

Psykisk ohälsa är som tidigare nämnts ett av våra största folkhälsoproblem och särskilt 

drabbade är unga tjejer. I Sverige har vi ett övergripande mål med folkhälsan som lyder “att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). Att det finns en utbredd psykisk ohälsa bland unga är ett 

stort hinder för att kunna arbeta mot att förverkliga en god hälsa på lika villkor, där en psykisk 

ohälsa skapar olika villkor i livet. När de unga lider av en psykisk ohälsa kan detta drabba 

skolresultaten som i förlängningen ger olika villkor för framgången i arbetslivet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Arbetslivet kan bli en tung börda för individen med 

arbetslöshet och sjukskrivningar och för samhället blir den psykiska ohälsan en börda. Den 

leder till ökade kostnader för sjukdom och arbetslöshet (Folkhälsomyndigheten 2014c). 

Dessutom finns det en ökning av unga som är i behov av sluten psykiatrisk vård, som även 

detta leder till att villkoren kan bli olika. Vården drabbas ständigt av nedskärningar inom 

framförallt psykriatrin som påverkar förutsättningar för god vård och således en god hälsa 

(Folkhälsomyndigheten, 2014d).  

 

Utvecklingen av den psykiska ohälsan hos unga är idag ett hinder för att alla ska kunna ha en 

god hälsa. Den folkhälsovetenskapliga betydelsen för denna studie ligger i att den belyser en 

faktor bakom den ökade psykiska ohälsan bland unga tjejer. Således kan den vara en del i det 
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folkhälsovetenskapliga arbete som behövs från hela samhället, för att utveckla förebyggande 

insatser för denna utsatta grupp. Det kan finnas en intressant koppling mellan den psykiska 

ohälsan och utvecklingen av mediaanvändningen då båda har fått ett uppsving under 2000-

talet, dessutom tillkom de sociala medierna under 2000-talet. Exempelvis uppkom Facebook, 

YouTube och Instagram under tvåtusentalet, vilket har gjort att media blivit otroligt 

närvarande i de flesta människors vardag (Facebook, 2004; Youtube 2005; Instagram 2006). 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur medias exponering av den kvinnliga kroppen kan kopplas till 

psykisk ohälsa hos flickor i åldern 12-19 år. 

Metod 

Design 

Metoden var en allmän litteraturstudie där syftet besvarades genom att tidigare forskning i 

form av olika vetenskapliga studier valdes ut. En litteraturstudie utgår från en tydlig 

frågeställning som ska besvaras genom att analysera och beskriva olika studier av god kvalitet 

för att få fram tillförlitliga resultat. Det här är ett mycket noggrant arbete och det är viktigt att 

de artiklar man valt ut är kvalitetsbedömda, etiskt granskade och personerna i de olika 

studierna liknar varandra (Forsberg & Wengström, 2008). I denna litteraturstudie har 12 

artiklar valts ut och vidare analyserats enligt vår analysmetod. 

Datainsamling och urval 

Insamling av data gjordes till största delen i databasen Pubmed, som är en databas med 

vetenskapliga artiklar inom området biomedicin och hälsa. Det finns även en artikel i 

analysen som kommer från Academic search elite, som är en databas inom ett flertal 

ämnesområden, Samt två från databasen Medline EBESCO som även den är inriktad på hälsa 

och biomedicin. Det framkom att många artiklar vars abstract bara fanns på Pubmed gick att 

finna i fulltext på andra ställen. Efter att ha varit i kontakt med biblioteket via mail den 20/4-

14 fick vi information om hur man använder och får tillgång till WorldCat Local som är 

världens största nätverk av biblioteksmaterial. Där finns bland annat vetenskapliga artiklar i 

fulltext som studenter kan få tillgång till genom skolans inloggningsuppgifter. Då vi hade 3 
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artiklar med mycket intressanta abstract som hittades via Pubmed kunde dessa hittas i fulltext 

via WorldCat Local. Inklusionskriterierna som vi valde är artiklar som belyser ämnet media, 

kroppsmissnöje, psykisk ohälsa och i åldrarna 12-19 år hos tjejer. Några artiklar hade delvis 

killar med och någon hade delvis yngre tjejer med men dessa valdes med då majoriteten av 

artiklarnas urval låg inom våra urvalsramar och innehållet var mycket väl relevant för studien. 

Artiklarna skulle också vara peer-reviewed och ha en kvalitativ eller kvantitativ ansats, finnas 

i full text och skrivna mellan 2000 - 2014 dock gjordes ett undantag för en artikel som var 

skriven 1999. Exklusionskriterierna var till en början bara studier som enbart tittat på pojkar 

och avgiftsbelagda artiklar. Men för att avgränsa ytterligare uteslöts artiklar gjorda i 

utvecklingsländer, Afrika och mellanöstern då dessa länders samhällsstruktur avviker mycket 

från den västerländska strukturen. Dessutom är artiklar som direkt riktar sig åt att testa 

främjande insatser effekt exkluderade då detta inte är vad vi riktar vår studie till. Sökorden 

och utfallet finns att läsa i tabell 1. I tabellen framgår alla sökningar vi gjort, alltså även de 

som gjordes för att hitta artiklar i fulltext. Artiklarna valdes ut baserade på dess titel och sedan 

lästes 32 abstrakt för att sedan göra ett urval av dessa baserat på inklusions och 

exklusionskriterier. Vi tittade också på hur de gått till väga, om artikeln hade ett urval som är 

representativt, var etiskt granskad, samt ifall de hade hög reliabilitet och validitet. Etisk 

granskning gick att läsa sig till i artiklarna då författaren skriver ut det, validitet och 

reliabilitet avgjordes genom att se författarens egna kommentarer om detta och våra egna 

kunskaper om begreppens innebörd. Slutligen valdes 12 artiklar ut för analys. 

Tabell 1. Översikt av sökta artiklar 

Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

Artikel namn/ 

Notering 

Pubmed/medline Mass media AND 

adolescent girl* + 

fulltext available 

85 8 4 2 *Netgirls…I fulltext via 

WorldCat Local 

*Weight information 

label… 

Pubmed/medline Mass media AND 

adolescent girl* + 

free fulltext 

available 

17 4 3 2 *Is dieting advice… 

*How adolescent girls 

interpret… 

Pubmed/medline Mass media AND 

adolescent girl* 

and body 

17 5 2 1 *The impact of thin 

models… I fulltext via 

WorldCat Local 
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dissatisfaction + 

full text available 

Pubmed/medline Mass media and 

weight concerns 

and girls + full text 

available 

15 6 2 1 *Exposure to the mass 

media… 

Pubmed/medline Massmedia AND 

adolescent girls* 

AND body 

dissatisfaction + 

full text available 

12 2 1 1 * Body Dissatisfaction 

in Adolescent Boys and 

Girls: Objectified Body 

Consciousness, 

Internalization of the 

Media Body Ideal and 

Perceived Pressure from 

Media 

Pubmed/medline Massmedia, 

adolescent girls, 

body 

dissatisfaction + 

full text available 

76 15 4 1 * Body dissatisfaction in 

female adolescents: 

extend and correlates 

Academic search 

Elite 

Media exposure 

AND adolescent 

girls + full text 

14 2 1 1 * The role of Media 

exposure in adolescent 

girls` body 

dissatisfaction and drive 

for thinness 

Medline EBSCO Tiggemann + full 

text 

38 4 1 1 * Life and lecture 

activities... 

Medline EBSCO Media exposure 

AND adolescent 

girls + full text 

5 0 1 1 * Predictors of 

vulnerability 

WorldCat local Netgirls 5 1 1 1 *Netgirls… 

Sökning för fulltext 

WorldCat local The internet and 

adolescent girls 

weight satisfaction 

+ peer reviewed + 

Tiggemann 

1 1 1 1 *The internet and 

adolescent girls… 

Fanns i referenslistan på 

Netgirls… 

WorldCat local The impact of thin 

models in music 

videos on 

adolescent 

23 1 1 1               *The impact of thin 

…modelSökning för fulltext 
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Databearbetning och analys 

Artiklarna som valdes ut genom metoden i datainsamlingen gick vidare till bearbetning och 

analys. Ett första steg var att förstå artiklarna som krävde att de lästes igenom flera gånger, 

eftersom de är skrivna på engelska fick vi söka efter svenska översättningar på ord och termer 

som vi inte förstod. Samtidigt markerade vi viktiga enheter i varje artikel för att använda 

dessa i vårt vidare arbete med att formulera ett resultat till denna litteraturstudie. Vad som var 

en viktig enhet baserades på fakta och resultat i respektive artikel som helt eller delvis kunde 

kopplas till vårt syfte med denna studie, exempelvis: information om deltagare, tillväga 

gångsätt, resultatdelar som direkt besvarade artikelns frågeställning eller syfte och 

resultatdelar som forskarna i varje artikel lyfte upp som intressanta. Detta gjordes för att inte 

missa väsentliga enheter och för att finna det som är relevant för vårt syfte som är grunden till 

vårt resultat. Men utöver detta markerades även stycken om etik då detta var av stor vikt när 

deltagarna till allra största del är minderåriga och för att stärka denna studiens etik. 

För varje artikel gjordes sedan en sammanfattning baserad på enheterna. I 

sammanfattningarna såg vi framförallt en stor likhet och det var att unga påverkas av media. 

Genom sex av artiklarna blev det också klart att påverkan kunde skilja sig åt beroende på vad 

det är för slags media och mängden media som de unga exponeras för. Som ett exempel är 

påverkan från text inte alltid den samma, utan innehåll och sammanhang har stor betydelse. I 

skillnaderna föddes vår idé om att forma tre av våra teman efter olika former av media för att 

lyfta fram hur dessa påverkar på olika sätt. Redan vid sökningen av artiklar tyckte vi att det 

var viktigt att få fram artiklar som representerade de tre olika typerna av media. Dessa bildade 

då kategorier inriktade på de psykologiska effekterna av tryckt media, rörlig media i form av 

tv, reklam och musikvideos samt internet och sociala medier. Ett fjärde tema skapades av att 

ett flertal artiklar beskrev sambandet mellan mängden medieexponering och hur de unga 

internaliserar från media. Det här kände vi var viktigt att redovisa för att få fram vad som 

ligger bakom skillnader i mängden påverkan från olika former av media, samt hur de påverkar 

det psykiska välbefinnandet. Det sista temat bygger på de övriga faktorer som vi fann i våra 

studier som kan ha både en negativ och positiv effekt på den psykiska hälsan och tjejers syn 

på sina egna kroppar. Vi såg redan i bakgrunden olika bakomliggande faktorer och några 

återfanns i våra artiklar som var viktiga att lyfta fram, det handlar om socioekonomiska 

skillnader, värderingar hos det unga och bristen på fysisk aktivitet.  
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Etiska aspekter 

I de artiklar som valts ut beskrivs det att de antingen är granskade av en etiskt nämnd eller så 

har noga etiska överväganden gjorts. Eftersom att studierna berör ungdomar i åldrarna 12-19 

år, alltså delvis minderåriga personer, var det viktigt att studierna godkänts av både 

ungdomarna själva samt dess målsman. Alla artiklar som använts finns redovisade i tabell 1 

och vi har gjort ett urval som är representativt för vårt syfte och inte valt bort någon utefter att 

de gett ett annat resultat. Artiklarna har också granskat på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Två av artiklarna i vår studie nämner inte etik, men var ändå så pass relevanta att vi ville ta 

med dem i studien, varför finns förklarat i metoddiskussionen.  

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de teman som identifierades vid databearbetningen genom att 

varje tema representerar en rubrik.  

Internalisering av media 

Flera studier visar på en koppling mellan mängden tv-tid och internalisering, alltså hur unga 

tar in från media och jämför sig med personerna i förhållande till sina egna kroppar. Det 

resultatet presenteras bl.a. av (Durkin & Paxton, 2002) och (Tiggemann, 2001). I Tiggemann 

(2006) studie visade mängden tv-tid ingen koppling med internalisering men däremot hade 

tittande på såpoperor en koppling till att unga internaliserar från media. Att ta in mycket från 

media påverkar graden av kroppsmissnöje och får tjejerna att övervaka sin kropp mer, 

samtidigt som de väcker stor kroppsskam hos dem (Knauss, Paxton & Alsaker, 2008) 

Scneider, WeiB, Thiel, Werner, Mayer & Hoffmann (2012) fann också i sin studie skillnader 

mellan mängden tv-tittande och flickors syn på sina egna kroppar. När de fick göra en 3D 

avatar till sitt önskeideal helt ovetandes om dess vikt och BMI, så hamnade avatarens BMI på 

ett snitt på 16, 84, medan deras egen kroppsbyggnad hamnade på ett BMI på 18,82, vilket i 

kroppsvikt är en skillnad på ca 5.5 kg. Så många som 73 % önskade alltså att de var smalare 

och bara 19 % önskade att de var större. I studien fann man att de tjejer som tittade på tv mer 

än fyra timmar per dag önskade att de hade ett BMI som var 4.50 lägre än sin riktiga BMI, till 

skillnad från de tjejer som inte tittade på tv i samma utsträckning och bara önskade att de hade 

ett BMI 0.59 lägre än sin riktiga vikt, (Scneider et al., 2012). 
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En skillnad som studierna visar är hur påverkan från media varierar beroende på ålder. Durkin 

et al (2002) har studerat tjejer i två olika klasser 7:an och 9:an med en snittålder på 12.9 

respektive 15.5 år. Här visade man bilder ifrån media på idealkvinnan från tidningar som 

vanligtvis vänder sig till denna målgrupp och så fick deltagarna bestämma om bilderna var 

tilltalande eller inte. Genom att man visade bilderna så förändrades deras svar och självbild 

från första gången när de svarat på frågorna utan att ha sett bilder och fick dem att känna ett 

större kroppsmissnöje. Dessa resultat visar i allra högsta grad hur den idealiserade kvinnan i 

media påverkar den synen man har på sig själv. Resultaten skiljde sig dock mellan 

åldersgrupperna, flickorna från årskurs 7 visade ett väldigt svagt samband på endast 0,2 % 

mellan hur man internaliserar från media och kroppsmissnöje. Medan de från årskurs 10 

visade ett ganska starkt samband på 34 %. Samtidigt som konsumtionen av media ökar med 

åldern, ökar också internaliseringen av media, (Durkin et al., 2002).  

Den psykiska påverkan av tryckt media  

Till tryckt media räknas både bild och text. Unga flickor har en tendens att se på sig själva 

från en tredje persons perspektiv, som att kroppen är ett objekt där utseendet får ett väldigt 

stort fokus (Velghuis, Konijn & Seidell, 2011). Bilder från tidningar påverkar i stor 

utsträckning eftersom över två tredjedelar av de som läser tidningar om dieter påverkas 

negativt vad gällande kroppsuppfattning men det är trots detta bara en knapp tredjedel som 

läser denna typ av tidningar minst två gånger i veckan (Field, Cheung, Wolf, Herzog & 

Gortmaker, 1999). Detta resultat visar att påverkan är stor även vid en förhållandevis låg 

konsumtion av tidningar som riktar sig till unga tjejer där innehållet bland annat består av 

kost, träning och mode. Bilderna i tidningar sänder ett idealiserande budskap om att man ska 

vara smal vilket gör att unga tjejer som ser dessa bilder upplever missnöje över sin egen kropp 

och de drabbas även av nedstämdhet. Det är en intressant iakttagelse att tjejer runt 15 år 

lättare påverkas och får symtom på ångest och depression (Durkin et al., 2002) på kort sikt, 

det finns än så länge för lite studier om hur det är i ett längre perspektiv för att det ska gå att 

dra någon slutsats (Van den Berg, Neumark-Sztainer, Hannan & Hained, 2006). Däremot de 

yngre tjejerna runt 12 års ålder uppvisar inte symtom på ångest eller depression (Durkin et al., 

2002) eller andra skadliga psykologiska problem som redan har skadat eller kan komma att 

skada deras självförtroende (Van den Berg et al., 2006). 

De unga tjejerna är mycket sällan nöjda med sin vikt (Scneider et al., 2012) vilket går att 

koppla ihop med läsandet om dieter i tidningar vilket kan resultera i en osund inställning till 
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sin vikt (Van den Berg et al., 2006).  Det är således oroande att det sker en ökning i 

konsumtionen av media i tidningsformat (Van den Berg et al., 2006).  Önskan om att gå ner i 

vikt återfinns hos 47 % av tjejerna i en studie trots att bara 29 % var i behov av det på grund 

av dokumenterad övervikt (Field et al., 1999). Det fanns en skillnad i hur 12 och 15 åringar 

påverkas av media sett till psykologiska faktorer, dock drabbas unga tjejer nere i 12 års ålder 

av en önskan att kontrollera sin vikt, som kan bli ohälsosam i längden (Velghuis, Konijn & 

Seidell, 2011).   

Att de unga tjejerna påverkas mycket av bilder är för att de sänder ett budskap om vad som är 

normalt men det är i själva verket ett kroppsideal som är smalare än normen i samhället 

(Velghuis, Konijn & Seidell, 2011). Men det kan gå att flytta bilden av vad som är normal 

genom exempelvis bildmanipulation och samtidigt påverka tjejernas kroppsuppfattning och 

objektifiering i både positiv och negativ riktning. När en text placeras i en bild på en kvinnlig 

modell med information om modellens vikt, då kan detta ändra hur bilden uppfattas. 

(Velghuis, Konijn & Seidell, 2011). Säger information att en modell är normalviktig fast att 

hon är underviktig ökar tjejernas missnöje över sin egen kropp och detta gäller även 

objektifiering. Reaktionerna blir den motsatta om en bild på en normalviktig modell adderas 

med en text som säger att hon är normal viktig (Velghuis, Konijn & Seidell, 2011) Det är ett 

klent underlag av studier som visar de långsiktiga konsekvenserna men de finns. Och även i 

längden kan man se att tidningsläsande kan associeras med utvecklande av ett ohälsosamt 

eller extremt ohälsosamt förhållande till hur vikten regeleras när detta pågår under flera års 

tid. Med extremt ohälsosamt förhållande menas långtids fastande, laxerande medel och 

bulimiska symtom, ett ohälsosamt förhållande således att utesluta måltider, hetsätning och att 

få dåligt samvete för maten som äts. Det är 3,2 gånger högre risk att drabbas av ett ohälsosamt 

eller extrem ohälsosamt beteende kring viktreglering vid regelbundet hög konsumering av 

tidningar om dieter i jämförelse med de som aldrig läser denna typ av tidningar (Van den 

Berg et al., 2006). Det finns en linjär utveckling mellan hur ofta tjejerna läser om dieter och 

hur ofta de har provat nya dieter, tjejer som läser om detta är 2-3 gånger mer benägna att 

prova en diet. Samma mönster finns för hur de influeras negativt av bilderna i tidningar och 

artiklar (Field et al., 1999).  

Den psykiska påverkan från TV, reklam och musikvideo 

Den totala tv-tiden ökar under tonåren och det är framförallt konsumerandet av såpoperor som 

ökar. Det råder inga tvivel om de budskap som dessa såpoperor sänder ut, att de skapar en 
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känsla av äkthet till det verkliga livet, samtidigt som de länkar samman idealet att vara smal 

och vacker till lycka och status (Tiggemann, 2006), den smala kroppen glamouriseras också 

genom musikvideos (Bell, Lawton & Dittmar, 2007). Tjejer kopplar skönhet till framgång i 

allt större utsträckning när de ofta ser på såpoperor. Däremot går det inte med säkerhet säga 

att det finns en direkt koppling mellan kroppsmissnöje och medieexponeringen i detta fall 

(Tiggemann, 2006) vilket går emot vad flertalet andra studier visat. 

Även om inte serier på TV är reklam så finns reklam i pauser och mellan program och denna 

är till stor del baserade på olika övertalningsprinciper och tidigare forskning visar att över 

hälften av reklamerna som undersöktes hade falska påstående om huruvida en produkt 

fungerar eller inte (Hobbs, Broder, Pope & Rowe, 2006). Enligt lag får inte reklam om 

bantningspiller riktas till personer under 18 år men dolda budskap kan finnas som ändå fångar 

intresset hos unga. En så hög siffra som 57 % av unga tjejer är medvetna om att utlovande 

snabba resultat ofta är bluff på grund av sina egna erfarenheter, samt 48 % kan genomskåda 

påståenden om bestående resultat utan vare sig diet eller träning (Hobbs et al., 2006). 

Det har skett en kraftig ökning av musikvideos från 2000-talets början som har visat sig 

påverka unga människor på flera olika sätt. Tidigare studier har visat att mängden videos unga 

ser påverkar deras kroppsuppfattning, vilket kan bero på att många modeller (20 %) är 

underviktiga och detta skapar ett skadligt ideal. När det gäller musikvideos blir det inte lika 

tydligt att produktionen kan tänkas spela på tjejernas känslor, men de påverkas då kroppen är 

en central del i deras liv (Bell, Lawton & Dittmar, 2007). Reklamen som sänds via TV verkar 

dock vara lättare att genomskåda då 90 % av de tillfrågade tjejerna kunde avgöra om det fanns 

en baktanke om att spela på tittarens känslor för att sälja en produkt (Hobbs et al., 2006). Hur 

unga påverkas av den rörliga visuella bilden av smala tjejer har testats genom att man valde ut 

87 tjejer, 16-19 år med ett normalt BMI. De fick veta att de skulle medverka i en studie som 

testade deras minne. Efter att i grupper ha sett musikvideos, lyssnat på musik eller lärt in en 

lista ord kunde man se en signifikant skillnad i hur tjejerna jämför sig på ett negativt sätt med 

modellerna i musikvideos. De som hade fått lyssna på musik eller lärt in ord visade inga 

signifikanta skillnader. Skillnader i hur tjejerna ser på sig själva i förhållande till de modeller 

och artisterna i musikvideos mättes fram genom frågeformulär och skalor där man samtidigt 

kunde förklä syftet med studien så tjejerna trodde de deltog i ett test om deras minne (Bell, 

Lawton & Dittmar, 2007). I en musikvideo är det inte övertalningsprinciper som är en fara 

utan det är den visuella bilden av artisterna och modeller. Den visuella bilden framkallar en 

jämförelse mellan artistens kropp och den egna som kan vara direkt skadlig för unga tjejer 
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(Bell, Lawton & Dittmar, 2007).  När det gäller övertalningsprinciper går det att identifiera en 

stor fallgrop för unga tjejer då en knapp femtedel av 42 tillfrågade tjejer ser en läkarklädd 

person som en övertalningsprincip. Även om personen med läkarrock är en betald 

skådespelare eller läkare så ser personen tillräckligt förtroendeingivande ut för att kunna 

övertala unga om ett bantningspreparats eller metods extrema effekt.  Detta sker trots att 71 % 

av de unga kan genomskåda dramatiska före och efter bilder som en ren övertalningsteknik. 

Samtidigt är riskerna med olika preparat stora då tjejer inte ser faran med olika kemikalier så 

som efedrin vilket ändå är en förhållandevis känt. Produkter som marknadsförs via Tv-reklam 

är således lätta att sälja till unga även om reklamerna inte är direkt riktade till denna 

målgrupp, då de inte känner till riskerna med kemikalier och lätt luras av en person i 

läkarkläder oavsett om det är en riktig läkare eller skådespelare (Hobbs et al., 2006). 

Internet och sociala mediers påverkan 

Internet är ett förhållandevis nytt begrepp i jämförelse med Tv:n och tidningar. Internet är 

också en social plats genom sociala medier, som har visat sig påverka de ungas 

kroppsfixering mer än exempelvis en sökmotor (Tiggemann & Miller, 2010). I dagens 

samhälle blir internet ett vanligt verktyg i skolan dock spenderas i snitt 1,5 timme utöver 

skolarbete på internet i moderna västländer som Australien och USA (Tiggemann & Slater, 

2013). Internet kan bli en fara för unga flickor då det finns tusentals sidor som visar upp 

smala och ibland farligt smala ideal sedan är källor bakom informationen på internet ofta 

tvivelaktiga vilket unga tjejer inte uppmärksammar. De sociala medierna som har en stark 

tillväxt och också en stark negativ påverkan på unga tjejer i förhållande till andra webbsidor 

som Google, Youtube och MSN. I de sociala medierna är användaren integrerad i det som 

händer och konversationer mellan olika människor kräver ett väldigt aktivt deltagande som 

inte finns på sidor som Google. Utseendet kan här bli ytterst viktigt så personligheten bakom 

en bild inte syns och att döma andras utseende på nätet, exempelvis facebook är både lätt och 

vanligt förekommande som i sin värsta form blir nätmobbing (Tiggemann & Miller, 2010).  

Andra faktorer 

Men det viktigaste för tjejer behöver inte vara utseendet eller behovet av att vara smal, i 

Tiggemanns, (2001) studie så ser man att de viktigaste för unga tjejer är att ha en akademisk 

framgång, intelligens och fysisk attraktionskraft.  Men det var också viktigt för tjejerna att ha 

en smal kropp. De som kände oro över sin kroppsstorlek var den faktor som var starkast 
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kopplat till kroppsmissnöje och ätstörningar. Viljan att vara smal och timmarna som 

spenderades framför tv:n var också unika predikatorer för dålig självkänsla. Tjejer som oroade 

sig över sin vikt fick negativa följder på självkänslan och synen på sina egna kroppar. De tv-

program som nämndes i studien var mestadels olika såpoperor. (Tiggemann, 2001). 

Att tjejer känner missnöje över sitt utseende visade även på andra faktorer så som tydliga 

socioekonomiska skillnader, där barn till låginkomsttagare upplever ett högre kroppsmissnöje 

än de barn till höginkomsttagare. Men samtidigt kan en god ekonomi ge förutsättningar för 

större utbud av tidningar i hemmet (Van den Bergs et al., 2006) Även de tjejer som röker och 

de som är mindre fysiskt aktiva, samt föräldrars kommentarer om barnens vikt var starkt 

förknippat med ett högre kroppsmissnöje. Men timmarna som spenderades framför tv:n 

återkommer även som en faktor i Schneiders et al. (2012) studie. Värt att nämna är även 

träning som skyddande faktor, då de tjejer som var mer fysiskt aktiva var nöjdare med sina 

kroppar än de som inte var det. (Schneider et al., 2012). Träning nämns även av Tiggemann, 

(2001), som beskriver att deltagande i organiserad sport gav en högre självkänsla hos tjejerna 

och kan därmed fungera som en skyddande faktor mot kroppsmissnöje.  

Sammanfattning  

Resultatet av våra 12 artiklar visade en tydlig bild av att unga påverkas av media. 

Idealbilderna från media tar tjejerna med sig och jämför med sina egna kroppar och utseenden 

(Paxton et al. 2002) och de ser på sig själva som ett objekt ur en tredje persons synvinkel 

(Velghuis et al. 2011). Tjejer är den mer utsatta gruppen i samhället när det kommer till 

kroppsmissnöje, kroppsövervakning, självkänsla och således psykisk ohälsa och detta är 

också något som ökar med åldern, särskilt mellan åldrarna 12 - 15 år, (Paxton et al. 2002).  

 

Mängden media som konsumeras ökar, inte minst mängden tidningar om dieter, vilket unga 

tenderar att läsa mer idag än för några år sedan. De som regelbundet läser om dieter och ser 

bilder på smala tjejer löper närmare tre gånger högre risk att drabbas av negativa effekter vad 

gällande den psykiska hälsan och kroppsfixering än de som inte har en frekvent konsumtion 

av denna medietyp (Field et al., 1999) och (Van den Berg et al., 2006). Unga som redan innan 

upplever en oro över sin vikt, får lägre självkänsla och ett högre kroppsmissnöje efter att ha 

exponerats för media idealen, (Tiggemann, 2001). Tjejer vill över lag vara smalare än de 

är (Scneider et al., 2012) och en önskan om att kontrollera sin vikt kan resultera i användandet 

av rent farliga metoder för att uppnå sin önskan (Van den Berg et al., 2006).  
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Tjejer i tonåren är lättpåverkade och söker sin identitet vilket kan bli en fälla för hur de tror att 

man ska vara då bland annat TV-serier kan förmedla en bild av att vara smal är en garanti för 

lycka och status (Tiggemann, 2006) Det här kan delvis förklaras med att unga förknippar sig 

med förebilder eller idoler som de försöker efterlikna, exempelvis påverkas unga av artisters 

utseende i musikvideos men ingen påverkan ses av att enbart höra musiken (Bell, Lawton & 

Dittmar, 2007). Unga tjejer har inte en fullt utvecklad förmåga att genomskåda vad som 

påverkar dem och bristen på detta, även om de kan se baktankar och budskap i Tv-reklam så 

kan en läkarklädd person eller skådespelare, övertyga en ung tjej om ett bantningspreparats 

effektivitet trots att flertalet har kunskaper om hur en viktnedgång egentligen går till (Hobbs 

et al., 2006). Sammanfattningsvis är de unga tjejerna en mycket utsatt grupp (Tiggemann, 

2006) i samhället som trots kunskaper om dieter, viktnedgång och träning (Hobbs et al., 2006) 

påverkas av media till den grad att de provar på dieter och mer där till i unga åldrar (Van den 

Berg et al., 2006). Exponeringen av den kvinnliga kroppen i media ger ett negativt utslag på 

både kroppsuppfattning (Field et al., 1999) och den psykiska hälsan (Van den Berg et al., 

2006). 

I tabellen på nästkommande sidor visas en sammanställning av artiklarna som resultatet 

baseras på. 
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Tabell 2. Sammanställning av artiklar 

Författare och 

år 

Plats  Antal 

deltagare 

Studiedesign/metod Resultat Slusats 

Tiggerman och 

Slater, 2013 

(fulltext via 

WorldCat) 

Australien 1087 tjejer Kvantitativ design 

Frågeformulär om 

deras internet 

användning och 

förhållande till sina 

kroppar 

95,5% av flickorna har internet, 75% 

har facebook. Alla med internet 

visade en större drivkraft att anamma 

ett smalt kroppsideal, de med 

facebook visade allra högst 

benägenhet. 

Internetanvändande och speciellt sociala 

medier har en relevant påverkan på flickors 

kroppsideal. 

Veldhuis, 

Konijn och 

Seidell, 2011 

Holland 184 tjejer Kvantitativ design 

Bilder på modeller med 

olika kroppstyper med 

information om deras 

vikt som var rätt el fel  

De olika viktinformations- 

etiketterna på bilderna påverkade 

flickornas synsätt på deras egna 

kroppar, hur de jämför sig med media 

och objektifiering av den egna 

kroppen 

 information om en modells vikt spelar roll i 

hur tjejer ser på modellen som normalviktig, 

underviktig eller överviktig. Och därmed hur 

de ser på sina egna kroppar. 

Van den Berg, 

Neumark-

Sztainer, 

Hannan och 

Haines, 2006 

USA, 

Minnesota 

1386 tjejer Kvantitativ design 

Uppföljning på en 5 år 

gammal studie om 

ungdomars vanor att 

läsa tidningar om 

dieter.  

Av de personer som återkontaktades 

från första studien visade tjejerna 

signifikanta skillnader i hur de ser på 

sina kroppar, hur de äter och i hur 

stor utsträckning de försöker 

kontrollera sin vikt. Pojkarna visade 

inte några signifikanta skillnader. 

Frekvent läsning av tidningar som fokuserar 

på dieter ökar risken för ett ohälsosamt 

förhållande till dieter och kontrollera sin vikt 

hos tjejerna 
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Hobbs, Broder, 

Pope och Rowe, 

2006 

USA, 7 

olika 

städer 

42 tjejer Kvalitativ design 

I grupper om tre tjejer 

fick de se sju 

viktminsknings- 

reklamklipp från TV 

och tidningar.  

Flickorna kunde avgöra om det var 

reklam för snabb eller långvarig 

viktminskning. Men de hade svårare 

för att avgöra dolda budskap som 

ekonomiska motiv. 

Flickorna är vanligtvis insatta i dieter och 

vad reklamerna försöker sälja. Det som de 

inte känner till något om är farorna bakom 

produkterna eller att minska mycket i vikt. 

Vilket tyder på ett glapp i kunskap och en 

fara för flickorna att gå på en diet efter 

upprepad marknadsföring. 

Bell, Lawton 

och Dittmar, 

2006  

England 87 Kvantitativ design 

Tjejerna fick läsa en 

lista med ord, höra tre 

låtar och se tre 

musikvideos. Före och 

efter undersökningar 

gjordes på 

kroppsuppfattning och 

självförtroende. 

De tjejer som fick se på musikvideos 

visade högre poäng på vilja efterlikna 

tjejerna i filmerna och visade ett 

större missnöje med sina kroppar än 

de som fick läsa ord och lyssna på 

musiken. Självförtroendet påverkades 

inte i en någon signifikant 

utsträckning.  

Studien stödjer tidigare studier om att tjejer 

påverkas av hur tjejer ser ut i musikvideos. 

Man ser att bara tre klipp har en påverkan 

men att tjejer påverkas lika mycket avsett 

om de har högt eller lågt självförtroende 

sedan tidigare.  

Field, Cheung, 

Wolf, Herzog, 

Grotmarker och 

Colditz, 1999 

USA, 

Boston 

548 tjejer Kvantitativ design 

Frågeformulär om 

kroppsvikt, 

kroppsuppfattning, 

kroppsform i 

förhållande till bilder 

från media.   

Mediabilder har en stark påverkan på 

tjejernas syn på vikt och kroppsform. 

hälften sa sig vilja gå ner i vikt efter 

att ha sett bilderna. Det fanns en 

linjär ökning av att vilja gå ner i vikt 

och regelbundet försöka i förhållande 

till frekvensen av tidningsläsande. 

Media i bildform har en stor påverkan på 

tjejer, detta har redan tidigare studier visat. 

De som läser oftast är de som påverkats 

mest, det oroande är att problem kryper lägre 

i åldrarna. Det är svårt att komma runt 

problemet då man samtidigt vill uppmuntra 

överviktiga tjejer att börja träna. 
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Tiggerman, 

Miller, 2010 

Australien 156 tjejer Kvantitativ design 

Frågeformulär och 

regressionsanalys om 

vanor på nätet och 

tidningar 

Tidningar och internet leder till att 

tjejerna jämför sig med vad de ser. 

Internet har en mycket stor inverkan. 

Det är fler som sitter timmar på 

internet per dag än som läser 

tidningar. 

Internet är en stor källa för att sprida ett 

budskap om att vara smal, det ökar unga 

tjejers längtan efter att vara smal.  

Schneider, 

Weib, Thiel, 

Werner, Mayer, 

Hoffmann & 

Diehl (2013) 

Tyskland 144 tjejer Kvantitativ design Tjejers önskar att de vägde ungefär 

5.5 kg mindre än deras normala vikt, 

utifrån att själva få designa en 3D 

avatar i ett dataprogram. Faktorer 

som påverkade kropps och 

viktmissnöje var låg socioekonomisk 

status samt timmar spenderade 

framför tv:n. 

Att tvtittande påverkar tjejers syn på sina 

egna kroppar, samt sätter upp omöjliga ideal 

att uppnå, vilket påverkar kroppsmissnöje 

och hur man mår psykiskt.  

Knauss, Paxton, 

D. Alsaker 

(2008) 

Schweitz  819 pojkar 

och 791 

flickor  

Kvantitativ design Tjejer hade högre kroppsskam och 

kroppsövervakning än pojkar, samt 

påverkades mer av media.  

Tjejer känner större press och engagerar sig 

mer i sitt utseende utifrån rådande ideal än 

pojkar och påverkas mer av media.  

Durkin & 

Paxton (2002) 

Australien, 

New 

Zealand  

116 från åk. 

7 och 125 åk 

10 

Kvantitativ design  bilder på den smala idealiserade 

kvinnan kan orsaka lägre kroppsnöje,  

känsla av välmående,  

Bilder på smala ideal som vänder sig till 

unga tjejer ökar definitivt den psykiska 

ohälsan bland dem. 
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Tiggemann 

(2001) 

Australien 306 flickor Kvantitativ design Akademisk framgång och intelligens 

var viktigare för tjejerna än att vara 

smal, även om det också var en viktig 

del. Viljan att vara smal visade 

starkast koppling till kroppsmissnöje 

och självkänsla. 

Önskan av att vara smal gav tjejerna större 

kroppsmissnöje och dålig självkänsla. Samt 

hur mycket man tittade på tv var starkt 

kopplat till dålig självkänsla.  

Tiggemann 

(2006) 

Australien 214 tjejer Kvantitativ design Visar inget direkt samband mellan 

mediaexponering och kroppsmissnöje 

men visade att de flickor som 

upplever att utseendet är kopplat till 

framgång internaliserade mycket från 

såpoperor. 

Även om det just i denna studie inte visade 

på samband mellan mediaexponering och 

kroppsmissnöje, så visade de ändå på att de 

som tittar på mycket såpoperor förknippade 

ett vackert utseende med framgång.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden genererade många träffar vilket är positivt då vi såg hur stort ämnet är och hur 

mycket fakta det fanns att tillgå. Dock är detta samtidigt en nackdel eftersom det blev många 

sidor med artiklar att titta igenom. I någon kombination av sökord fanns över 80 träffar och 

detta gjorde att vi inte gick igenom alla sidorna med artiklar av tidsbrist. Sedan hade flera 

bättre kombinationer av sökord som gav ett betydligt mer hanterbart antal träffar. 

Ämnet psykisk ohälsa är ett brett begrepp som innefattar många olika slags sjukdomar som 

man hade behövt titta närmare på för att få en bättre helhetsbild. Media kändes också som ett 

stort område då det innefattade så många olika områden som tv, tidning, internet och sociala 

medier som alla kan ha olika påverkan på flickors psykiska hälsa, detta gjorde det svårt att 

riktigt gå in på djupet i varje del. Svårigheten var också att få den rätta översättningen från 

engelska till svenska, då de studier som lästes innefattade många ovanliga ord som nog hade 

behövts förklaras närmare även för läsaren. 

Överlag har artiklarna som vi valt varit bra, de har beskrivits tydligt och visat på hög validitet 

och reabilitet och alla utom en har tydligt nämnt de etiska aspekter som behövts i förhållande 

till den studie som gjorts. En av de som inte nämnde etik i sin studie var Tiggemann, men 

eftersom att det här ämnet verkade vara hennes huvudområde, då vi hittade många intressanta 

artiklar av henne utifrån våra sökord och i referenslistor till andra artiklar, gjorde att vi valde 

att ta med den ändå. Men överlag kändes alla våra valda studier välgjorda och genomtänkta 

med en tydlig struktur. 

Svagheter med denna litteraturstudie var just att ämnet kändes stort och det var svårt att täcka 

alla olika områden från ett djupgående perspektiv.  

Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturstudien visar att media påverkar i allra högsta grad den psykiska 

ohälsan bland unga tjejer, då den bilden som media förmedlar ger unga dålig självkänsla, 

högre kroppsmissnöje, samt att de övervakar sina kroppar mer (Knauss et al. 2008). Dessa 

känslor är beskrivande för just psykiska besvär, som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa, 

(Socialstyrelsen, 2013).  
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Internalisering av media 

Ett flertal studier visar att tjejer i tonåren tar in mycket från media och tar med sig det ut i 

verkligheten. En bild som de sedan jämför med sig själva och försöker efterlikna, så kallat 

internalisering. Unga tjejer som tittar på såpoperor förknippar att vara vacker med lycka och 

framgång. (Tiggemann, 2006). Bilder från tidningar förmedlar smala, vackra ideal som unga 

tjejer vill efterlikna. (Knauss et al., 2008) Vi kunde också se kopplingen mellan mängden tv-

tid och internalisering. (Schneider et al., (2012) och kopplingen mellan såpoperor och en ökad 

internalisering. (Tiggemann, 2006). Samt ju större konsumtion av media både från tv och 

tidningar visade en ökning på ungas internalisering. (Durkin et al., 2002). I Knauss et al., 

(2008) studie ser vi också att tjejer internaliserar från media. Som konsekvens av detta får 

tjejerna ett högre kroppsmissnöje, större kroppsskam och kroppsövervakning. Därför är det 

otroligt viktigt att arbeta för att stärka unga flickors självkänsla och ge dem empowerment att 

stå emot de ideal som förmedlas. Medias objektifiering av kvinnor kommer tyvärr inte 

förändras idag men skolor tillsammans med föräldrar kan arbeta för att ge bättre kunskap i 

detta relativt nya fenomen.  

Media 

Över två tredjedelar av de som läser tidningar påverkas negativt vad gäller kroppsuppfattning, 

även vid förhållandevis låg konsumtion, (Field et al., 1999). Bilder på vackra individer i 

tidningar påverkar unga tjejers känsla över sina egna kroppar då både kroppsmissnöjet och 

nedstämdheten ökade, (Durkin et al., 2002). Vad man också kunde se är hur de tjejer som fick 

se en extremt smal modell med information om att hon var normalviktig ökade tjejernas 

missnöje med sin egen kropp och ökade även objektifiering av sig själva i före och efter 

tester, (Velghuis et al., 2011). Detta går att jämföra med studien som använde sig av en 3D 

avatar utan vetskap om BMI och vikt gjorde avartarens till ett BMI på endast 16,84, vilket är 

en vikt av en undernärd (Schneider et al., 2012). Detta bekräftar att många unga tjejer 

påverkas av de ideal som media förmedlar och får dem att öka kontrollen över sin kropp, samt 

att må sämre när de inte kan nå upp till de rådande ideal. Idag är våra kroppar mer än bara en 

kropp det är våra reklampelare för vem vi är och detta är även unga flickor medvetna om.  

Det är nog svårt som det är att växa upp idag, den kroppsliga förändringen och allt det som 

pågår runt omkring, att gå från barn till vuxen är en stor process och kan därför inte skjutas 

bort.  
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Som vi sett i resultatet av den här studien är mängden medieexponering en faktor som ökar 

internaliseringen och försämrar det psykiska välmående (Durkin et al., 2002). Tonårstjejen 

idag tittar på en TV serie, blir matade med reklam i pausen, hon kan ha en modetidning 

framför sig, samtidigt som mobilen ligger i knät där se sociala medierna gör sig ständigt 

påmind. Att påverkan är enorm blir således inte konstigt då upprepningen finns där och 

eftersom de unga blir påverkade bara av att läsa tidningar och se bilder vid enstaka tillfällen 

som vi sett av bl.a. Field et al, (1999) då är det inte svårt att förstå hur en konstant exponering 

kan ge psykiska problem.  

Åldersskillnader 

Det vi kan se är att detta är ett ökande problem med åldern, särskilt mellan 12 - 15 år då 

internaliseringen av media liksom depressionerna ökar. En högre känsla av ångest och 

depression kunde utmärkas på tjejerna i 15-års ålder, samtidigt som de var mer påverkbara av 

bilder från tidningar än flickorna i tolv års ålder. (Durkin et al., 2002). Ungdomar i Sverige 

känner sig också mer nedstämda i 15-års ålder än i 12-års åldern. (Statens folkhälsoinstitut, 

2009).  

Här ser vi tydligt utifrån våra resultat att förändringen är stor mellan dessa två åldersgrupper 

och detta är definitivt något som skulle behöva studeras vidare. Det vi kan se som faktorer i 

denna studie är att media användandet och internaliseringen ökar med åldern. (Durkin et al., 

2002). Men under denna period sker också en stor kroppslig förändring, där det smala idealet 

som media förmedlar visar att deras växande kroppar är fel, detta skapar en känsla av 

misslyckande och att de inte är i kontroll över sina egna kroppar, vilket i sin tur kan leda till 

både skam och oro. (Grabe et al., 2007).  
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Socioekonomiska skillnader 

Det har framkommit socioekonomiska skillnader i Schneider et al., (2012) studie, där ett 

högre kroppsmissnöje syns tydligare hos de barn till föräldrar som är låginkomsttagare, detta 

kan korrelera med att de barn som lider av övervikt oftare har föräldrar med låg 

socioekonomisk status. (Björkroth & Lundgren, 2010) och att de p.g.a. övervikten har ett 

större kroppsmissnöje. Samtidigt som de med sämre ekonomi har svårare att leva upp till de 

rådande ideal, eftersom det kostar pengar att följa dagens modetrender och skönhetsideal, 

vilket kan skapa en känsla av orättvisa och missnöjdhet över den egna situationen. Men ett 

annat perspektiv är att de med hög och medelinkomst har en större tillgång till media och då 

främst tidningar, nya filmer, fler Tv-kanaler etc. Denna effekt visar sig i Van den Bergs et al., 

(2006) studie där man såg att fler unga från familjer med medel och hög inkomst 

konsumerade mer tidningar. Det krävs större insatser mot den psykiska ohälsan i olika 

grupper då det inte går att dra någon definitiv slutsats om att problemet är större hos 

låginkomst familjer. 

Skyddande faktorer 

I våra valda studier fann vi också träning som skyddande faktor, som nämns både av 

Schneider et al., (2012) och av Tiggemann, (2001). Att involvera unga tjejer i olika 

fritidsaktiviteter kan få dem att koppla bort fokus från sina kroppar som objekt och istället 

fokusera på deras styrkor och som användbara redskap i olika träningssammanhang. Det är 

skolan, kommunen och föräldrarnas roll att se till att inspirera barnen och erbjuda möjligheter 

till olika former av fritidsintressen då detta inte bara gynnar den psykiska ohälsan utan även 

den fysiska. Övervikt hos barn är enligt WHO en av vår tids största utmaningar (Bergström, 

2011). Detta är även en faktor som också kan leda till psykisk ohälsa, så att satsa mer på 

kostnadsfria aktiviteter till barn och ungdomar skulle gynna på flera plan.  

Man kunde också se att det viktigaste för unga tjejer visade sig vara att ha en akademisk 

framgång och intelligens, (Tiggemann, 2001). Detta är dock bara resultatet av en studie som 

gjordes på olika Katolska skolor och man vet inte hur resultaten sett ut om man tittat på andra 

grupper och religioner. Men det ger ändå en indikation på att, om man ger ungdomarna 

chansen att vara duktig på andra saker i livet kan detta vara ett sätt koppla bort fokus från den 

egna kroppen och få unga tjejer att sluta se på sig själva som objekt.  
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Slutsats 

Litteraturstudiens syfte var att se hur medias exponering av den kvinnliga kroppen kan 

kopplas samman med den psykiska ohälsan bland unga tjejer. Litteraturstudiens resultat har 

belyst hur unga tjejer internaliserar från media, påverkar deras egen kroppsbild och leder till 

kroppsmissnöje, kroppsövervakning, skam, oro och dålig självkänsla, vilket alla är 

predikatorer på psykiska besvär. Dessa besvär kan på sikt leda till allvarligare former av 

psykisk ohälsa, så som depression och ätstörningar. Studien visade också att media är vanligt 

förekommande i unga tjejers vardag i form av tv, tidningar, internet och sociala medier, och 

det man tydligt kunnat se är att de som konsumerar media mest också är mest påverkbara för 

de ideal som förmedlas av media och att de mår sämre i förhållande till sina kroppar. Som 

slutsats av denna studie kan vi se att kopplingen mellan media och unga tjejers psykiska 

ohälsa är ett stort problem som behöver arbetas vidare med.  

Ett stort arbete behövs på politisk nivå, då vi måste lagstifta mot könsdiskriminerande reklam 

i media, detta har man redan sett fungerar i övriga nordiska länder som har en sådan reglering. 

Man kan exempelvis lagstifta om riktlinjer för BMI på modeller. Vi behöver också arbeta mer 

i skolorna för att öka ungdomars förståelse av media och dess påverkan, samt arbeta för att 

stärka ungdomars självkänsla och ta bort fokus från utseendet genom att hitta andra intressen 

och saker i deras liv som de är bra på och kan utveckla vidare. Tjejerna behöver lära sig att se 

kroppen utifrån vad den är kapabel till istället för hur den ser ut och på så sätt lära sig 

uppskatta sin kropp istället för att kritisera den. Kommuner behöver också arbeta för att det 

ska finnas ett brett utbud av fritidsaktiviteter till unga som ska vara kostnadsfritt och 

lättillgängligt. De ska också finnas samtalsgrupper för tjejer i anknytning till skolan där man 

arbetar för att stärka individerna och ge dem tillräckligt med empowerment för att kunna stå 

emot.   
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