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Abstract

The purpose of the present study was to investigate the effect that exposure to beauty

standards has on body-esteem, body-compassion, and body-comparison. To examine this an

experiment was performed with a 3x2 design where the participants were exposed to one out

of three kinds of stimuli; male beauty standards, female beauty standards and neutral images.

The aim of the experiment was to examine if there was a difference between the three

conditions and if so, if the effect differs between the genders women and men. The data was

collected using quantitative methods - with an online-experiment. The experiment included

180 participants: 92 women (51.1%) and 88 men (48.9%). The results of the study showed

significant correlations between body-esteem and body-compassion, and body-esteem and

body-comparison. There were no significant differences in either body-esteem,

body-compassion or body comparison between the conditions. There was also no effect of the

gender of the beauty ideal or an interaction with participant gender. However the data showed

a significant main effect of participant gender, where women reported higher body

comparison (p = < 0.001) and body-esteem (p = 0.05) than men did. Possible reasons for

these results are discussed in this paper.

Keywords: body-esteem, body-compassion, body-comparison, beauty ideals,

comparison theory, self-discrepancy theory, cultivation theory.
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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att utforska de effekter som exponering för skönhetsideal

har på body-esteem, body-compassion, och body-comparison. För att undersöka detta

genomfördes ett experiment med en 3x2 design där deltagarna var exponerade för en utav tre

typer av stimuli; manliga skönhetsideal, kvinnliga skönhetsideal och neutrala bilder.

Experimentet hade som avsikt att undersöka om det fanns en skillnad mellan de tre

betingelserna och, om detta var fallet, om effekten skiljde sig mellan män och kvinnor. Datan

insamlades genom användande av kvantitativa metoder - med ett online-experiment.

Experimentet inkluderade 180 deltagare; 92 kvinnor (51.1%) och 88 män (48.9). Resultatet

av studien visade signifikanta korrelationer mellan body-esteem och body-compassion, och

body-esteem och body-comparison. Det var inga signifikanta skillnader i varken

body-esteem, body-compassion, eller body-comparison mellan betingelserna. Resultatet

visade inte heller på att könet av skönhetsidealet hade en effekt eller en interaktion med

deltagarnas kön. Däremot visade datan en signifikant huvudeffekt av deltagarnas kön där

kvinnor rapporterade högre body-comparison (p = < 0.001) och body-esteem (p = 0.05)

jämfört med män. Möjliga anledningar för dessa resultat diskuteras i uppsatsen.

Nyckelord: body-esteem, body-compassion, body-comparison, skönhetsideal,

comparison theory, self-discrepancy theory, cultivation theory.
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Att vara eller inte vara idealisk

I alla tider har det funnits skönhetsideal som ändrats i relation till samhällets normer

och företeelser runt om i världen - såsom hög- och lågkonjunktur (Hill et.al., 2012), samt

andra sociala och ekonomiska situationer (Pettijohn & Jungeberg, 2004). Cafri et al. (2005)

spekulerar att de sociokulturella faktorerna som finns i samhället är vad som formar både

kvinnornas skönhetsideal att vara tunna och männens ideal att vara muskulösa. Därmed

agerar skönhetsideal även i modern tid som det oövervinneliga målet som majoriteten av

människor strävar efter, men som även är ouppnåeliga för majoriteten av personer (Levine &

Murnen, 2009). För de som forskar inom detta ämne faller även ögonen på det som i högsta

grad sprider dessa orealistiska bilder av mänsklig skönhet - nämligen massmedia (Levine &

Harrison, 2009; Levine & Murnen, 2009).

Då manipulering av fotografier först blev möjligt användes det för politiska agendor

och propaganda (King, 1997). Idag används det även i stor grad till att förändra utseendet av

individer för att göra de mer estetiskt tilltalande till den grad att de innehar ett utseende som

inte kan uppnås genom naturliga medel (Harrison & Heffner, 2014). Risken ökar för

betraktare att uppleva negativa känslor från dessa bilder då daglig utsättning för dessa ökar,

samt att de ställs upp som “uppnåbara” mål. Negativa emotioner uppstår då skönhetsidealet

visar sig vara ouppnåbart i den grad att det skapar en lucka mellan betraktarens självbild och

massmedias skönhetsideal (Rollero, 2015).

Tidigare forskning visar hur kort exponering för bilder av tunna modeller på kvinnor

har visat sig bland annat kunna skapa oroligheter för vikt (Povasac, Povasac, & Wiegel,

2001), missnöjdhet med sin kropp (Shaw, 1995; Brown & Tiggemann, 2016; Hargreaves &

Tiggemann, 2004), negativt humör (Dittmar & Howard, 2004) och minskad perception av ens

attraktivitet (Thornton & Maurice, 1999). Även om forskning angående påverkan av

skönhetsideal på män är mer begränsad visar även den på liknande negativa effekter, såsom

en minskad tillfredsställelse med sin kropp då de exponeras för barbröstade ‘fitspiration’

bilder (Fett at al., 2019; Tiggemann & Anderberg, 2020).

Det finns även forskning som belyser skyddsmekanismer som kan användas för att

reducera de negativa effekterna som medföljer exponering av skönhetsideal. Ett av dessa

skydd gentemot de negativa effekterna är ‘body diversity’ (Ogden, 2020). Body diversity kan

översättas som kroppsmångfald och innefattar, enligt Ogden (2020), en rörelse med mål att

uppmärksamma alla kroppstyper och inte enbart de som är stereotypiskt vackra.

Kroppsmångfald har onekligen uppmärksammats mer på senare tid, framförallt har företag,

filmindustrin, magasin och flertal sociala medieplattformar på olika sätt gett plats åt diverse
1
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kvinnliga kroppstyper. De har även uppmanat kvinnor att vara mer nöjda med sina egna

kroppar, något som på engelska kallas för “body positivity”. Ogden (2020) fann att personer

som blev exponerade för kroppsmångfald även visade högre body-compassion, vilket innebär

större medkänsla för sin kropp.

Majoriteten av forskningen som genomförts på utsättande av skönhetsideal och olika

effekter på individer har gjorts på kvinnor (Halliwell, 2013; Ogden et al., 2020; Prichard,

2020; Tiggemann, 2018). Ämnet är nytt och även om det ökar i popularitet är endast ett fåtal

studier gjorda på män (Fatt et al., 2019; Tiggemann & Andeberg, 2020) men inte i samma

utsträckning som på kvinnor. Vi har även funnit en avsaknad av uppdaterad forskning som

undersöker skillnaderna i vilken grad själv-identifierade män och kvinnor påverkas av

exponering för skönhetsideal. Samhällets skönhetsideal verkar därmed utgöra en risk mot

människors tillfredsställelse med sina kroppar, och eventuella konsekvenser av detta behöver

därför undersökas.

Syfte och hypotes
Experimentet har utformats för att få en bild över hur skönhetsideal påverkar

personerna som konsumerar detta. Syftet med denna studie blir därmed att undersöka

effekten som skönhetsideal har på individens kroppstillfredsställelse och om det finns någon

skillnad mellan kvinnor och män i vilken grad de påverkas. Utifrån syftet har följande

hypoteser utformats:

Hypotes 1 = Exponering för skönhetsideal har en negativ påverkan på individers (a)

body-esteem och (b) body-compassion.

Hypotes 2 = Exponering för skönhetsideal har en positiv påverkan på individers

body-comparison

Hypotes 3 = Effekten som exponering för skönhetsideal har på personers (a)

body-esteem, (b) body-compassion, och (c) body-comparison, skiljer sig mellan män

och kvinnor.

Teoretisk bakgrund
De följande tre avsnitten kommer redovisa tre teorier som kan användas för att förstå

varför personer kan påverkas av skönhetsideal; social comparison theory, cultivation theory

och self-discrepancy theory.

Social comparison theory

Social comparison theory formulerades år 1954 av Leon Festinger. Teorin anser att

individer utvärderar sitt eget sociala och personliga värde genom att jämföra sig själv med
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andra, bland annat med de sociokulturella idealen som presenteras i media (Festinger, 1954).

Utöver det föreslår social comparison theory även att denna jämförelse mellan individer är en

fundamental mänsklig benägenhet som är naturligt närvarande i samtliga områden gällande

psykologiska funktioner hos människor, och att det är genom sociala jämförelser som

människor skapar sitt eget värde (Corcoran et al., 2011; Kemmelmeier & Oyserman, 2001).

Cultivation theory

Cultivation theory utvecklades av George Gerbner och Larry Gross (1976) och inriktar

sig på medias effekt på människor. Teorin föreslår att människor som regelbundet exponeras

för media under längre perioder är mer sannolika att uppfatta världens sociala verklighet

såsom den presenteras i media, vilket därmed påverkar deras attityder och beteenden

(Gerbner & Gross, 1976). Cultivation theory uppger att personer som genomgår upprepad

exponering för skönhetsideal i media till sist accepterar de som representationer av

verkligheten och internaliserar därefter idealet. Konsekvenserna av detta blir att individen kan

utsätta sig själv för starka ansträngningar beteendemässigt för att nå upp till det skönhetsideal

som median porträtterar, trots att skillnaderna mellan idealet och betraktaren av idealet inte

nödvändigtvis behöver vara påtagligt stora (Stein et al., 2021).

Self-discrepancy theory

Self-discrepancy theory grundades av Edward T. Higgins som ansåg att självet är

uppbyggt av tre domäner: ‘borde’ självet, det ‘ideala’ självet och det ‘faktiska’ självet

(Higgins, 1987). Ogilvie (1987) utvecklade teorin genom att lägga till det ‘fruktade’ självet

som han föreslog var ett fjärde domän som utgjorde självet. ‘Borde’ självet utgörs av attribut

som individen i fråga känner att hen borde erhålla. Higgins (1987) ansåg att en persons

‘ideala’ själv består av de attribut som är åtråvärda och personen hoppas kunna besitta. Det

‘faktiska’ självet kan även kallas för det självkoncept som individen har och består av de

attribut som faktiskt finns hos personen. De tre första själven är alla mentala representationer

som varierar mellan olika personer (Higgins, 1987). Den fjärde och sista domänen av självet

är det ‘fruktade’ självet och innefattar flertalet oönskade kvaliteter som personen inte vill veta

av men fruktar över att kanske förvärva (Carver et al., 1999). Teorins grundkärna är idén om

att människor jämför deras ‘faktiska’ själv med deras ‘ideala’ själv och en diskrepans mellan

dessa två resulterar i negativa känslor (Higgins, 1987). I vår studie kommer detta ‘ideala’

självet vara den internaliserade bilden av skönhetsidealet.

Samspelet mellan teori och verklighet

Teorierna som redovisas ovan användes som en grund för utvecklingen av det

experiment som studien bygger på. Utifrån teorierna fann vi kompatibla mätinstrument som
3
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kunde samla in data som sedan kan tolkas med hjälp av teorierna. Under denna rubrik

kommer vi redovisa teoriernas förhållanden med mätinstrumenten och varför vi anser dessa

vara gynnsamma för studien. Mätinstrumenten kommer enbart beskrivas översiktligt här och

rapporteras mer genomgående under metoddelen.

Det mätinstrument som valdes ut för att vara kompatibelt med social comparison theory

är Physical Appearance Comparison Scale (PaCCS) vilket mäter individens tendens att

jämföra sig själv med andra (Schaefer & Thompson, 2014). Tidigare forskning visar att

individer med tendenser gentemot utseende-relaterade sociala jämförelser, samt

internaliseringen av skönhetsideal, har ökad risk för upplevda negativa effekter av medias

skönhetsideal i jämförelse med personer som inte i samma utsträckning deltar i

utseende-relaterade jämförelser (Dittmar & Howard, 2004). Även Tiggemann och McGill

(2004) rapporterade resultat som visade att effekten som skönhetsideal hade på kvinnors

humör och missnöjdhet med deras egna kropp var korrelerad med den rapporterade mängden

social jämförelse. Det var genom detta som Tiggemann och McGill (2004) kunde dra

slutsatsen angående att kvinnorna i studien upplevde en missnöjdhet med sina kroppar

eftersom de jämförde sig själva med skönhetsidealet och ansåg inte att de nådde upp till det.

Det var i bakgrund av denna studie och idé som social comparison inkluderades i studien.

Cultivation theory anser att en upprepad exponering för olika medieformer successivt

anpassar personens världsbild utifrån det som presenteras (Gerbner & Gross, 1976). Då även

denna världsbild inkluderar skönhetsideal som sedan kan ha negativa effekter på

kroppstillfredsställelse vid diskrepans (Stein et al. 2021), blev det av intresse att inkludera

The Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA, Mendelson et al., 1997).

BESAA, som namnet antyder, mäter respondenternas body-esteem. En studie genomförd av

Tan (1979) använde cultivation theory för att analysera engångseffekten av exponering för

skönhetsreklamer. Deras resultat visade att de som exponerades för skönhetsreklam i högre

grad fann fysisk attraktivitet viktigare jämfört med de som blev utsatta för neutralt stimuli -

dock ansåg Tan att det var svårt att dra slutsatser för cultivation med endast en exponering.

Forskning utförd av Holmstrom (2004) fann att exponering för media hade positiv effekt på

deltagarnas kroppsbild, ett resultat som motstrider cultivation theory. Cultivation theory som

ett analysverktyg för body-esteem ansåg vi kunde ge möjlighet till intressanta synvinklar på

resultatet och det är en av anledningarna till att BESAA valdes som mätinstrument.

För att få en djupare förståelse angående self-discrepancy theory valde vi

mätinstrumentet Body Compassion and Criticism Scale (BoCCS, Altman et al., 2017). Enligt

self-discrepancy theory kan negativa känslor uppkomma då det uppstår en diskrepans mellan
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en persons ‘faktiska’ och ‘ideala’ själv (Higgins, 1987), samt kunde diskrepansen mellan de

olika själven sammankopplas med känslor av agitation (Carver et al., 1999). Då tidigare

forskning tagit upp compassion, har fokuset legat på ‘self-compassion’. Self-compassion

innebär personers medkänsla gentemot sig själva och sina förmågor, egenskaper och

personlighet, speciellt kring upplevelser av misslyckanden (Neff, 2003). Till skillnad är

body-compassion ännu ett relativt nytt mätinstrument och skiljer sig från self-compassion då

dess fokus är mer begränsad till medkänsla personen har gentemot sin kropp (Murn & Steele,

2019). Tidigare forskning som utförts inom området self-compassion och kön är oeniga i sina

resultat, viss forskning visar att män uppmätts ha högre self-compassion än kvinnor (Yarnell

et al., 2015) medan annan forskning inte fann någon signifikant skillnad mellan de båda

könen (Murn & Steele, 2019). Vi valde att inkludera BoCCS som mätinstrument i studien för

att undersöka om individers känsla av body-compassion kunde agera som skydd gentemot det

internaliserade idealet som ställts upp av media, då vi fann denna mer relevant jämfört med

self-compassion. Detta val gjordes även i bakgrund till en studie genomförd av Siegel et al.

(2019), vilket var en replikation av en studie av Homan och Tylka (2015). Resultatet av

studien visade på att self-compassion hade en skyddande effekt på kvinnors

kroppsuppskattning då de utsattes för hot gentemot kroppsuppfattning.

Metod

Deltagare

Online-experimentet skickades ut genom en länk till författarnas kontaktnät samt till

diverse sociala plattformar online. Det enda kravet för att få delta i studien var att en skulle ha

fyllt 18 år. De som valde att delta uppmuntrades även att skicka vidare enkäten till sitt

kontaktnät för att öka mängden svar ytterligare. Detta resulterade i ett bekvämlighets- och

snöbollsurval, vilket ansågs lämpligt då tiden som data skulle samlas in samt analyseras var

begränsad.

Det var sammanlagt 265 personer som valde att påbörja studien varav 73 av dessa valde

att inte avsluta experimentet. Deras svar raderades därmed innan analyser genomfördes. Det

tidskriterium som sattes för deltagare var 3 minuter då det ansågs som den kortaste tiden att

genomföra studien ordentligt, och av de 192 deltagarna som slutförde hela experimentet var

det 12 av dessa som svarade på orimligt kort tid och de svaren användes inte under analysen.

Därmed samlades totalt 180 svar in till studien, varav 92 var från kvinnor (51.1%) och 88

från män (48.9%). Av de 180 deltagarna blev 55 exponerade för manliga kroppsideal, varav

29 av dessa var kvinnor och 26 antal män. Det var 62 deltagare som fick se kvinnligt

skönhetsideal, av vilka 31 var kvinnor och 31 var män. Resterande 63 deltagare blev visade
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neutrala stimuli därav 32 av dem kvinnor och 31 män. Deltagarnas ålder varierade mellan

18-63 års ålder, med en medelålder på 25.40 år (SD = 7.40).

Procedur/Datainsamling

Data samlades in via en kvantitativ metod - genom utskick av ett online-experiment

som skapats genom Qualtrics. Experimentet bestod av en 3 (exponering: neutralt, kvinnligt

skönhetsideal, manligt skönhetsideal) x2 (deltagarkön: kvinnor, män) design varav ett

moment var att deltagarna blev utsatta för stimuli i form av bilder, där en tredjedel av

deltagarna exponerades för “neutrala” bilder i form av naturbilder medan resterande deltagare

exponerades för bilder av personer som anses tillhöra samhällets skönhetsideal. Hälften av de

som fick se bilder på personer fick se bilder på män och den andra hälften fick se bilder på

kvinnor. De som fick se neutrala bilder betraktades som kontrollgrupp. I vilken ordning

bilderna visades randomiserades för varje deltagare för att reducera risken för störfaktorer.

Efter att deltagarna blivit exponerade för stimuli-materialet blev de ombedda att besvara en

enkät innehållande ett antal påståenden med syfte att självskatta deras body-esteem,

body-comparison samt body-compassion. Efter de besvarat samtliga påståenden rapporterade

deltagare sitt kön och sin ålder i fritext-format.

Utformningen av enkäten bestod av tre stycken redan validerade test som tillförlitligt

mätte body-esteem, body-compassion respektive body-comparison, ordningen i vilken

deltagarna svarade på de tre testen randomiserades för att minska risken för att okända

faktorer hos respondenterna skulle snedvrida studiens resultat, t.ex. eftersom de kan tappa

intresset i frågorna. Originalspråket för de tester som användes är engelska och författarna

valde att inte översätta frågorna till svenska. Anledningen att behålla testens originalspråk är

för att inget skulle försvinna i översättningen som kan påverka testernas validitet.

Nackdelarna med detta är att personer kan ha gjort valet att inte genomföra hela experimentet

då de inte behärskar det engelska språket, eller att de respondenter som genomförde

experimentet tolkade frågorna fel på grund av deras bristande språkkunskaper. Det är vår

uppfattning att den första risken är värd att ta för att säkerhetsställa sig om testens validitet,

den sistnämnda risken anses vara relativt låg då många i dagens samhälle har omfattande

kunskaper i det engelska språket och de som inte har tillräckliga kunskaper förhoppningsvis

väljer att inte genomföra testet.

Material och Mätinstrument

Det stimuli-material som användes bestod av sex antal bilder på kvinnor som uppfyller

skönhetsidealet, sex antal bilder på män som uppfyller skönhetsidealet och sex antal bilder på

natur som inte innehöll några personer. För att försäkra oss om att personerna på bilderna var
6
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inom skönhetsidealet fick två män och två kvinnor bedöma attraktiviteten av personerna på

bilderna innan experimentet skickades ut till deltagarna. Samtliga bilder bedömdes då

innehålla mycket attraktiva personer, då pilotdeltagarna värderade de utvalda bilderna över

70 av 100 - med andra ord valdes de bilder som fick högst poäng. Under experimentets gång

fick deltagarna meddela hur attraktiva de ansåg personerna på bilderna vara, detta för att

försäkra oss om deras uppmärksamhet på stimuli-materialet. Deltagarna bedömde personen

på bilden utifrån en skala på noll till hundra, där hundra ansågs vara väldigt attraktiv och noll

motsatsen. Samtliga av de kvinnliga bilderna hade ett medelvärde mellan 70 och 80 vilken är

över hälften av skalan och kan därmed anses tillhöra skönhetsidealet. Bedömningarna på de

manliga skönhetsidealen var lite mer spridda och varierade mellan ett medelvärde på 56

vilket den bild med lägst medelvärde fick och 71 vilket var det högsta medelvärdet en annan

bild hade. Eftersom samtliga bilder hade medelvärden på över 50 kan slutsatsen dras att

bilderna på männen också tillhörde skönhetsidealet - även om inte alla bilder fick lika höga

poäng. Gällande neutrala stimuli fick deltagarna ange hur estetiskt tilltalande de bedömde

bilderna vara för att reducera skillnaden till betingelserna som inkluderade skönhetsideal.

Skalan för de neutrala bilderna var densamma som för skönhetsideal, en skala från noll till

hundra. Där noll var inte alls estetiskt tilltalande och hundra var väldigt estetisk tilltalande.

Samtliga bilder bedömdes vara estetiskt tilltalande, fyra av bilderna hade ett medelvärde över

70 medan resterande två bilder hade medelvärden på 57.

Enkätdelen av experimentet bestod utav tre stycken test. Testet som mätte body-esteem

var The Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA, Mendelson et al., 1997),

body-compassion mättes med Body Compassion and Criticism Scale (BoCCS, Altman et al.,

2017), slutligen mättes body-comparison med Physical Appearance Comparison Scale

(PACS, Schaefer & Thompson, 2014).

The Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults (BESAA) var det mätinstrument

som mätte deltagarnas body-esteem (BE) och består av tre stycken subskalor som mäter

BE-appearance, BE-attribution samt BE-weight. Till experimentet användes endast

BE-appearance då de andra subskalorna inte ansågs vara lika relevanta för att undersöka

studiens syfte. Alla subskalor har uppvisat god intern validitet (Cragun et al., 2013) och

resultatet vid analysen bör inte påverkats av att enbart en subskala användes. BE-appearance

har 13 items där deltagaren ska ange hur ofta den håller med påståendet på en fem poängs

skala. Skalan går från aldrig till alltid, varav aldrig ger noll poäng och alltid ger fyra poäng,

vissa av påståendena har omvänd poängsättning där alltid ger ett poäng och aldrig ger fem

poäng - exempel på ett sådant påstående är “I wish I looked like someone else”. Desto högre
7
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poäng en deltagare får desto bättre body-esteem har hen (Mendelson et al., 1997). Cronbach’s

alfa för de items som användes i studien uppmätts som excellent (ɑ = 0.93).

Det mätinstrument som mätte body-compassion var Body Compassion and Criticism

Scale (BoCCS) vilket även den utgörs av subskalor, i detta mätinstrument finns det fyra

stycken varav tre användes i testet. Den subskalan som inte användes i enkäten är vanlig

mänsklighet (common humanity) och visar på individens förståelse över att en inte är ensam i

att känna på ett visst sätt och att känslorna är vanliga bland alla människor. Den valdes bort

då den inte anses relevant för det studien avser att undersöka. Av de resterande subskalorna

mäter den första kroppsmedkänsla (body compassion) och mäter hur vänligt inställd och

förstående en individ är gentemot dess egna kropp. Den andra subskalan kallas Motiverad

handling (motivated action) och den värderar hur en individ aktivt försöker ändra sin

inställning för att anamma det negativa såväl som det positiva samt hur mycket motivation

individen besitter. Den sista subskalan är kroppskritik (body criticism) och mäter individens

negativa tankar och känslor av kritik gentemot sin kropp. Deltagarna blev ombedda att uppge

hur mycket de höll med påståendena i testet. BoCCS består totalt av 38 påståenden och mäts

på en femgradig skala varav sju items räknas via omvänd poängsättning. Cronbach’s alfa för

skalan var mycket bra (ɑ = 0.89). Skalan går från ett till fem, om en aldrig håller med om

påståendet får en ett poäng och om en alltid håller med tilldelas 5 poäng, exempel på ett

sådant påstående är “I like my body in spite of small inadequacies”. Desto högre poäng

individen fick på testet desto bättre body compassion har hen (Altman et al., 2017).

Physical Appearance Comparison Scale (PACS) mäter hur mycket en individ jämför sig

själv med andra i hens omgivning och består av elva items som även den räknas utifrån en

femgradig skala, noll till fyra. Deltagarna blev ombedda att ange hur mycket de håller med

påståendena från aldrig som ger noll poäng, till alltid som ger fyra poäng. Inga påståenden

räknas utifrån omvänd poängsättning, höga poäng innebär att individen i fråga jämför sig

mycket med andra (Schaefer & Thompson, 2014). Cronbach’s alfa för testet uppmättes vara

mycket god (ɑ = 0.92).

Dataanalys

Datan analyserades i programmet Jamovi, analysen som utfördes var en ANOVA.

Totalt utfördes tre stycken ANOVAs med en 3x2 design, där variablerna kön samt de olika

betingelserna (kontroll stimuli, kvinnligt skönhetsideal och manliga skönhetsideal)

undersöktes utifrån de olika testerna deltagarna fick svara på. Variablerna kön och betingelse

var fasta faktorer under samtliga analyser och endast den beroende variabeln blev utbytt

mellan de olika ANOVA-analyserna för att analysera samtliga testers resultat i förhållande till
8
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de nominala variablerna. En korrelationsanalys gjordes även för att se hur de tre testen förhöll

sig till varandra.

Etik

Då en studie genomförs är det viktigt att förhålla sig till ett antal etiska aspekter. Den

första av dessa är informerat samtycke, vilket är deltagarens godtagande till att medverka i

studien och att denne har förståelse över dess innebörd. Innan experimentet påbörjades blev

deltagarna även informerade om att de kunde avsluta studien när de ville och därmed ta

tillbaka sitt samtycke, att svaren var anonyma, och väsentlig information angående syftet för

studien.

De etiska problem som vidare diskuterades i samband med studien var huvudsakligen

att experimentet hade en manipulation med en förväntad negativ effekt (SFS, 2003:460).

Studien hade som syfte att undersöka huruvida deltagarnas tillfredsställelse med deras egna

kropp påverkades av exponering för skönhetsideal. För att minimera risken att deltagarna blir

påverkade av social önskvärdhet undvek vi att direkt berätta syftet med experimentet och bad

deltagarna besvara frågorna utifrån deras egna uppfattning av sig själva. Det var först när

experimentet avslutats som deltagarna blev informerade att bilderna inte var desamma för

samtliga deltagare samt tog del av experimentets sanna syfte - därav använde vi oss av en

mild form av vilseledning, men fortfarande inom etikens ramar (SFS, 2003:460). Hypotesen

var att en negativ effekt gällande deltagarnas body-esteem och body-compassion skulle ske

till följd av exponering av skönhetsideal. Argumentet gentemot den negativa effekten är att

den var inom en ‘minimal risk’ då exponeringen i sig inte översteg den som deltagarna

upplevde under en daglig basis genom reklamer, filmer, sociala medier, etcetera.

Experimentet avslutades även med en debriefing för att reducera risken ytterligare att

deltagarna avslutar experimentet med negativa känslor. Debriefingen innehöll en text som

förklarade varför testet kunde ge upphov till negativa känslor samt en bild på en panda för att

neutralisera de eventuellt negativa känslorna ytterligare.

Resultat

Beskrivande data över BESAA, PACS och BoCCS

Den deskriptiva datan från The Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults

(BESAA) visar att medelvärdet för samtliga deltagare hamnade på 37.40 poäng utav 52

möjliga och standardavvikelsen uppmättes som 4.26. Det lägsta medelvärdet av body-esteem

återfanns hos männen (M = 35.90, SD = 4.25) som blev exponerade för det neutrala stimulit

och det högsta medelvärdet fanns bland de kvinnliga deltagarna (M = 38.50, SD = 4.01) som

också fick titta på det neutrala stimulit. Angående den deskriptiva datan för Physical
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Appearance Comparison Scale (PACS) var medelvärdet för samtliga deltagare 27.0, det

högsta poängen en individ kunde få på testet var 44.0, och standardavvikelsen uppmättes vara

8.95, se total deskriptiv data i Tabell 1. De deltagare som fick lägst poäng på PACS var män

som blivit exponerade för manliga skönhetsideal (M = 23.70, SD = 8.44). De som värderade

sig högst på PACS hade blivit exponerade för neutralt stimuli och identifierade sig själva som

kvinnor (M = 32.0, SD = 9.58). Den data som ger en övergripande beskrivning av resultaten

från PACS visar att av 130 möjliga poäng för en individ sammanställdes samtliga deltagares

medelvärde till lite mer än hälften av de poängen (M = 73.90) och standardavvikelsen

uppmättes vara 12.80. Gällande den deskriptiva datan för Body Compassion and Criticism

Scale (BoCCS) var det lägsta medelvärdet 71.10 (SD = 14.10) och kom från de män som blev

exponerade för neutralt stimuli. Det högsta medelvärdet (M = 76.50, SD = 11.10), och

därmed den grupp som har högst självskattad body compassion var de kvinnliga deltagarna

som blev exponerade för neutralt stimuli.

Tabell 1
Deskriptiv data från samtliga utfallsvariabler uppdelat på betingelser och deltagarnas kön

Deltagarnas kön

Betingelse och
mätning - M (SD) Kvinnor Män Total

Kontroll (n = 63)

Body-esteem 38.5 (4.01) 35.9 (4.25) 37.2 (4.31)

Body-compassion 76.5 (11.1) 71.1(14.1) 73.8 (12.8)

Body-comparison 32.0 (9.58) 24.7 (7.99) 28.4 (9.50)

Kvinnliga skönhetsideal (n = 62)

Body-esteem 37.9 (3.57) 36.8 (4.01) 37.4 (3.80)

Body-compassion 76.3 (12.4) 73.0 (14.1) 74.6 (13.3)

Body-comparison 29.6 (8.99) 24.6 (7.35) 27.1 (8.53)

Manliga skönhetsideal (n = 55)

Body-esteem 37.6 (3.87) 37.6 (5.62) 37.6 (4.73)

Body-compassion 73.6 (12.8) 73.0 (12.6) 73.3 (12.6)

Body-comparison 26.5 (8.73) 23.7 (8.44) 25.2 (8.63)
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Note: Body-esteem och body-comparison variablerna varierade mellan 0-4, Body

compassions variabler gick på en skala mellan 1-5.

Korrelationsanalys

För att undersöka utfallsmåttens relation till varandra utfördes även en

korrelationsanalys. Samtliga test korrelerade signifikant med varandra (se tabell 2). BESAA

korrelerade i positiv riktning med de övriga två testen, korrelationen var något starkare med

BoCCS testet. Utöver de positiva korrelationerna fanns det även en negativ korrelation

mellan PACS och BoCCS som var signifikant.

Tabell 2

Korrelationer mellan body-esteem, body-compassion, body-comparison

BESAA PACS

BESAA Pearson's r —

p-value —

PACS Pearson's r 0.22 —

p-value 0.004 —

BoCCS Pearson's r 0.42 -0.16

p-value < .001 0.04

Body-esteem

För att testa hypotesen om deltagarnas body-esteem blir påverkat negativt genomförde

vi den första ANOVAn som analyserade sambandet mellan resultatet på BESAA. Testen för

antaganden av varianshomogenitet (p = 0.14) samt normalitet (W = 0.99, p = 0.12) var

icke-signifikanta och uppfyllde därmed kraven för en ANOVA. ANOVAn utfördes för att

undersöka hur BESAA integrerade med deltagarnas kön respektive vilken betingelse de blev

utsatta för. Det fanns en signifikant skillnad gällande faktorn kön och body-esteem (F (1,

174) = 3.95, p = 0.05, η2 = 0.02), vilket innebär att beroende på kön skattade sig deltagarna

olika i body-esteem. Kvinnorna (M = 38.0, SD = 3.80) hade högre självskattad body-esteem

än männen (M = 36.70, SD = 4.62) (se tabell 1). Resultatet visar att över alla betingelser

fanns det en skillnad i hur de båda könen som deltog i studien skattar sin body-esteem.

Angående betingelsernas påverkan på body-esteem återfanns ingen signifikant effekt (F (2,
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174) = 0.11, p = 0.89, η2 < 0.01) vilket innebär att betingelserna inte influerat deltagarna i

tillräckligt stor utsträckning för att skapa en signifikant förändring mellan exponeringarna.

Utöver det undersöktes även om det fanns en interaktionseffekt mellan kön och betingelser.

Interaktionseffekten mellan kön och betingelse för body-esteem var även den icke-signifikant

(F (2, 174) = 1.47, p = 0.23, η2= 0.02). Avsaknaden av en signifikant interaktionseffekt

indikerar att det inte fanns någon utmärkande skillnad mellan könen i de olika

betingelsegrupperna.

Body-comparison

De analyser som utfördes för deltagarnas uppskattade värden på PACS var två icke

parametriska one-way ANOVAs som även kan kallas för Kruskal-Wallis test då antagandet

för normaliteten inte uppfylldes (p < 0.01) för en standard ANOVA, däremot kränktes inte

antagandet för varianshomogenitet (p = 0.60). Kruskal-Wallis testet med faktorn kön och de

självskattade värdena på body-comparison visade på en signifikant skillnad (

p = < 0.001, ), som indikerar att kvinnor (M = 29.50, SD =χ 2 1( ) = 15. 5,  ε 2 = 0. 09

9.30) jämför sig mer med andra människor än män (M = 24.40, SD = 7.80). Analysen för

betingelsernas samband med deltagarnas självskattade värden på PACS visade inga

signifikanta skillnader mellan grupperna ( p = 0.14, ) - resultatetχ 2(2) =  4, ε 2 = 0. 02

innebär att vilken betingelse deltagarna blev exponerade för inte påverkade deras poäng på

PACS. Det gjordes ingen interaktionsanalys med Kruskal-Wallis testet då det inte går att

genomföra, men en kompletterande ANOVA analys (dock utan uppfyllt antagande av

normalitet) visade ingen skillnad mellan de olika könen över diverse betingelserna (F (2, 174)

= 0.99, p = 0.37, n2 = 0.01).

Body-compassion

Slutligen utfördes en ANOVA som undersökte deltagarnas värden på BoCCS. Analysen

uppfyllde både kraven för varianshomogenitet (p = 0.83) samt normalitet (W = 0.99, p =

0.54). ANOVAn genomfördes på deltagarnas självskattade värden i relation till deras kön

samt vilken betingelse de utsattes för. Ingen signifikant effekt kunde urskiljas på deltagarnas

värden på BoCCS gällande faktorn kön (F (1,17) = 2.51, p = 0.12, n2 = 0.01) eller betingelse

(F (2, 174) = 0.16, p = 0.86, n2 = < 0.01). Avslutningsvis analyserades interaktionen mellan

de båda faktorerna där återfanns inte heller någon signifikant skillnad mellan könen inom och

mellan de olika betingelserna (F (2, 174) = 0.52, p = 0.59, n2 = 0.01).
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka den effekt som exponering för skönhetsideal

har på individers body-esteem, body-comparison, och body-compassion, samt om effekten

skiljer sig mellan kvinnor och män. För att göra detta genomfördes ett online-experiment i

enkätform där vi exponerade deltagarna för kvinnligt skönhetsideal, manligt skönhetsideal

eller neutrala bilder på diverse landskap för att se om de skulle ha en effekt på deras

rapporterade värden på BESAA, BoCCS och PACS. De som fick se neutrala bilder

betraktades som kontrollgrupp.

Body-esteem

Resultatet av studien visade inte på några signifikanta skillnader mellan

betingelse-grupperna och kontrollgruppens självskattade body-esteem. Det innebär att

hypotes 1a om att betingelserna skulle ha negativa effekter på body-esteem inte kunde

bekräftas. Den bristande skillnaden mellan grupperna motstrider tidigare forskningsresultat

vars resultat visar på att bilder på skönhetsideal har en negativ effekt som går att observera

direkt efter exponering genom att deltagarna får skatta deras tillfredsställelse med sina

kroppar (Tiggemann & Anderberg, 2020; Tiggemann & Zaccardo, 2015).

Den analys som gjordes mellan könen visade däremot på en signifikant skillnad i

deltagarnas självskattade body-esteem och body-comparison, oavsett betingelser. Analysen

visade att de kvinnor som deltog i studien rapporterade signifikant högre body-esteem än

männen, ett resultat som går emot tidigare genomförd forskning angående den negativa effekt

som exponering för skönhetsideal har på kvinnors body-esteem (Tiggemann & McGill,

2004). Genom att exponera deltagarna för bilder på personer inom skönhetsidealet

exponerades de även för ett utomstående “idealt” själv. Utifrån forskning genomförd av

Dittman och Howard (2004) kan en individs internalisering av det utomstående ‘ideala’

självet skapa negativa känslor hos individen eftersom det uppstår en diskrepans mellan

personens ‘faktiska’ själv och det ‘ideala’ självet (Higgins, 1987). Det var även Dittmar och

Howards (2004) uppfattning att en internalisering av skönhetsidealet i högre grad skapade

negativa känslor jämfört med en social jämförelse med skönhetsidealen som en utomstående

entitet. Men frågan består; varför rapporterade kvinnor högre body-esteem än männen?

Tidigare forskning som genomförts visar att kvinnor är självkritiska och har risk för

negativa känslor då de exponeras för skönhetsideal (Dittmar & Howard, 2004; Frederick et

al, 2017; Halliwell, 2013; Brown & Tiggemann, 2016), men även att flertal faktorer kan

reducera effekterna av exponering för skönhetsideal och massmedia (Ogden et al., 2020;

Posavac et al., 2001; Rollero, 2015). Exempel på ett sådant skydd är kroppsmångfald som
13



Att vara eller inte vara idealisk To be or not to be ideal

kan minska de negativa effekterna (Ogden, 2020), och detta tillsammans med en ökad

medvetenhet om fotomanipulering skapar ett skydd hos kvinnor då de exponeras för

skönhetsideal (Rollero, 2015). Gällande männens press från sociala medier har den haft mer

fokus på ett vältränat utseende som skönhetsideal, jämfört med kvinnornas ‘tunna’

skönhetsideal, och studier som har utförts inom ämnet visar att uppmaningen att uppnå det

vältränade idealet kan ha en negativ påverkan på både kvinnor (Prichard et al., 2020;

Tiggemann & Zaccardo, 2015) och män (Fatt et al., 2019; Tiggemann & Anderberg, 2020).

Forskning som har gjorts med huvudfokus på män inom ämnet media och det vältränade

idealet visar att männens ‘body satisfaction’ minskar när de blir exponerade för män med bar

överkropp, men inte när de ser samma män med kläder på (Tiggemann & Anderberg, 2020).

Där uppstår skillnader mellan könen då forskning som utförts med kvinnor visar att de blir

negativt påverkade av bilder med skönhetsideal på andra oavsett vilka typer av klädesplagg

de har på sig (Brown & Tiggemann, 2016; Tiggemann et al., 2018). Kvinnornas negativa

påverkan av det ‘omöjliga’ skönhetsidealet som råder är mer omtalat än de utseendekrav som

männen har att uppnå och kan vara en anledning till att kvinnorna som deltog i studien hade

högre body-esteem än männen. Samhället arbetar aktivt för att få en mer accepterande bild

för diverse kroppstyper med huvudfokus på kvinnor detta kan ha utrustat de kvinnliga

respondenterna med nödvändiga strategier för att inte bli påverkade av de betingelser som de

blev exponerade för under experimentet. Det skulle därför kunna vara att samhället inte

uppmuntrar männen att älska sina egna kroppar på samma vis som de gör med kvinnor och

därmed blir männen bristande i de nödvändiga strategier som behövs för att skydda sig själva

för det kroppsideal som presenteras för dem.

Body-comparison

Den analys som utfördes gällande könens självskattade värden på body-comparison

visade en signifikant skillnad mellan könen i den rapporterade mängden comparison, där

kvinnor i högre grad än män jämför sig själva med andra. Att jämföra sig själv med andra,

och att bedöma ens eget värde utifrån denna jämförelse är enligt social comparison theory en

del av den mänskliga naturen (Festinger, 1954). Men ännu en gång uppkommer frågan om

varför resultatet skiljde sig mellan könen? Tidigare genomförd forskning inom området

könsskillnader med fokus på kropp-jämförelse har fått lite utrymme i diskussionen om social

jämförelse, och benämns endast i fåtal studier (Hargreaves & Tiggemann, 2004).

Forskningsresultat av Hargreaves och Tiggemann (2004) visar på liknande tendenser till

utseenderelaterade jämförelser mellan könen, men med en större risk för negativa känslor hos

kvinnor. Vi kan endast spekulera angående varför tendenser till jämförande skiljer sig mellan
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män och kvinnor, men tankarna dras till skillnader i hur kvinnor jämfört med män förhåller

sig till skönhetsideal. Endast det faktum att majoriteten av forskning som genomförts inom

ämnet “skönhetsideal” har ett urval av kvinnor visar på att kvinnors kroppsbild och det

feminina skönhetsidealet är i allmänhet mer omtalad än män. Vi har därför tron att kvinnorna

i studien rapporterade en högre tendens för jämförelser eftersom de konstant blir påminda om

andra kvinnors attityder kring kroppsbild.

Body-compassion

För body-compassion visade datan ingen signifikant skillnad mellan könen, något som

säger emot hypotes 3b. Då tidigare forskning tagit upp compassion, har fokuset legat på

‘self-compassion’ och resultatet från sådana studier har visat på oeniga resultat (Murn &

Steele, 2019; Yarnell et al., 2015). Resultatet från vår studie är i linje med Murn och Steele

(2019) utfall där även dem inte fann en signifikant skillnad mellan män och kvinnor. Deras

tankar kring studiens resultat var att det vinklats då urvalet inkluderade en större mängd

kvinnor, och dominerades av kaukasier, de spekulerade därmed att ett signifikant resultat

hade kunnat uppstå från ett större och mer jämt fördelat urval. Till skillnad från Murn och

Steele (2019) hade vi i vår studie inte någon information angående nationalitet eller etnicitet

hos deltagarna, däremot hade vi en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Trots detta

liknade resultatet av vår studie den genomförd av Murn och Steele (2019). Vi kan spekulera

angående liknande nivåer av body-compassion mellan män och kvinnor är ett resultat av

försök till body-diversity i massmedia, som en följd av allmänhetens kritik och

uppmärksammande av orealistiska krav.

Relationen mellan body-compassion, body-esteem och body-comparison

Resultatet av forskningen visade på en positiv korrelation mellan body-compassion och

body-esteem samt mellan body-comparison och body-esteem. En korrelation mellan

compassion och body-esteem stärks av tidigare forskning då de som visar på högre nivåer av

self-compassion även rapporterade högre body-esteem (Siegel, 2020). Den positiva

korrelationen mellan body-esteem och body-comparison går istället emot tidigare genomförd

forskning vars resultat visar på ökade negativa effekter hos kvinnor som jämför sig själva

med andra, jämfört med kvinnor som inte gör det (se Dittmar & Howard, 2004; Tiggemann &

McGill, 2004). Social comparison theory argumenterar för att människor evaluerar deras

egna sociala och personliga värde genom jämförelser med andra (Festinger, 1954). Då denna

jämförelse sker med personer inom massmedia, personer som anses vara ideala i deras

utseende, uppstår en klyfta mellan den man anser sig vara och den man önskar sig vara och

från denna klyfta uppstår negativa känslor (Higgins, 1987; Stein, 2021). I detta experiment
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rapporterade deltagarna att även de jämförde sig själva med andra, men ändå visade resultatet

inte på en minskad body-esteem hos deltagarna som exponerades för skönhetsideal. Istället

visade datan på en positiv korrelation mellan comparison och body-esteem som säger att

personerna som rapporterade hög nivå av jämförelse med andra även rapporterade högre

grader av body-esteem. Anledningen bakom detta resultat kan bero på att personerna

jämförde sig själva med personerna i bilderna, men det uppstod ingen diskrepans mellan

skönhetsidealet och personens upplevda faktiska själv. Detta skulle innebära att deltagarna

inte fann sig mindre attraktiva än personerna de såg på bilderna. En annan möjlig förklaring,

om vi utgår från Holmstrom (2004), kan vara att deltagarna istället blev inspirerade av

skönhetsidealen, vilket i sin tur inte ledde till en minskning i body-esteem.

Den negativa korrelationen mellan body-compassion och body-comparison innebär att

desto högre body-compassion en respondent uppmätte desto lägre body-comparison. Vi

spekulerar angående två möjliga orsaker till denna korrelation. Den första möjliga orsaken är

baserad på social comparison theory, som säger att personer skapar sitt värde utifrån

jämförelser med andra (Festinger, 1954). Det känns rimligt att anta att personer med hög

body-compassion inte har behovet av att använda body-comparison som medel för att skapa

deras värde, eftersom de är nöjda och förstående gentemot sina kroppar. Den andra möjliga

orsaken bakom denna korrelation är istället förankrad i self-discrepancy theory, där teorin

visar på känslor av negativitet som ett resultat av diskrepans mellan ideala och faktiska

självet (Higgins, 1987). En person med höga tendenser av body-comparison jämför sig själv

ofta med andra. Om jämförelserna riktas gentemot personer inom skönhetsideal innebär detta

en kontinuerlig utsättning för ‘ideala’ själv som sedan ställs i relation med ens uppfattade

‘faktiska’ själv. Vid de tillfällen då det uppstår en diskrepans i jämförelsen ökar risken för

negativa känslor, gentemot sig själv och sin kropp. Detta kan rimligen skapa svårigheter hos

personen och försvåra positiva känslor av till exempel nöjdhet och förståelse mot dess kropp.

Vilket av de två alternativ som redovisas ovan som är orsaken bakom resultatet kan vi inte

vara säkra på och det behövs mer forskning inom ämnet body-compassion i relation till

body-comparison.

Något som dock går att se i tidigare forskning, till skillnad från våran, är att forskarna

för studien valde bilder som tydligt framför “thin-ideal” eller “fitspiration” (Dittmar &

Howards, 2004; Frederick et al., 2017; Halliwell, 2013; Tiggemann & Anderberg, 2020;

Tiggemann & Zaccardo, 2015). Då vårt fokus låg på body-esteem är det därmed möjligt att

stimuli med större kropp-fokus skulle varit fördelaktigt för experimentet (se Tiggemann &

Anderberg, 2020). På grund av författarnas val av påklädda stimulin kan man vidare
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spekulera om att avsaknaden av effekt är ett resultat av deltagarnas habituering av liknande

stimulin, och med det menar vi att människor kanske bara vant sig. Som vi nämnt tidigare

finns det ingen avsaknad av vackra personer i massmedier (Levine & Harrison, 2009;

Harrison & Heffner, 2014) och genom valet av påklätt stimuli i experimentet var det inte

utanför vardagen för majoriteten av människor. Varje dag ser vi “vackra” personer; på tv,

sociala medier, reklamer, och självklart ute i världen. Bilder såsom de som visades i

experimentet avgör kanske därmed ingen stor risk mot individens kroppstillfredsställelse

eftersom de inte är mer extrema än de bilder personer möter på daglig basis. Detta resultat

behöver däremot inte vara någonting positivt då det endast visar att engång exponering inte

förändrar body-esteem. Risken, trots liten, är därmed kvarliggande att den dagliga

exponeringen har permanent minskat individers body-esteem.

Begränsningar och framtida forskning

Det finns några problem med denna studie som bör lyftas fram. För det första var det

författarna som valde bilderna av stimuli, och valet av att personerna som skulle bedöma

bilderna gjordes genom ett bekvämlighetsurval. Trots att samtliga bilder i fråga blev bedömda

över 50/100 av alla deltagare, kan valet av stimuli varit vinklat då personerna som valde

stimuli-materialet innefattade två svenska kvinnor och två svenska män mellan 18-23 års

ålder. Uppfattningen av attraktiviteten av personerna på bilderna kan därmed vara vinklad

eftersom det utgår från dessa personers omdöme av skönhet. För det andra begränsades inte

deltagarna något, med undantag av att de behövde vara över 18 år och identifiera sig som

‘man’ eller ‘kvinna’ samt vara bekväma med det engelska språket. Denna nackdel stärks av

den problematik som först togs upp då “skönhet” ofta skiljer sig mellan olika samhällen och

kulturer (Cafri et al. 2005; Pettijohn & Jungeberg, 2004). Det är därmed svårt att vara säkra

på att alla deltagare ansåg personerna i bilderna som “vackra” eller inom vad de anser vara

skönhetsidealet trots bildernas höga medelvärden i attraktivitet. Det tredje, och sista,

problemet som behöver lyftas är att den miljö som deltagarna utförde experimentet i inte

kunde övervakas. Detta innebär att även de som tillhörde kontrollgruppen kan ha blivit

exponerade för skönhetsideal medan de utförde experimentet då de kan ha haft en TV-apparat

eller datorn på med personer som tillhör skönhetsidealet på skärmen. Detta kan även gälla för

de resterande två betingelserna att de som skulle enbart blivit exponerade för kvinnor

samtidigt kollade på en reklam med män och vice versa. Vi kan inte heller utesluta

möjligheten att vår kontrollgrupp skrollade igenom Instagram någon minut innan

experimentets start vilket kan ha resulterat att de exponerades för liknande stimuli som våra

betingelse-grupper.
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Även om resultatet från denna studie på många sätt skiljde sig från tidigare forskning

finns fortfarande möjligheter för den att bidra till forskning angående skönhetsideal och

media, men även ny media såsom Instagram och Facebook. Författarna är dock medvetna om

att vidare forskning måste genomföras för att undersöka orsakerna bakom detta resultat och

varför resultatet skiljde sig från tidigare forskning. Vi anser att vidare forskning bör

genomföras med fokus på skillnader mellan kvinnor och män med syfte att få större

kunskaper angående hur män och kvinnor påverkas av skönhetsideal och hur skadligt det kan

vara för individers mående. Vi skulle även vara intresserade av att se vidare forskning

angående faktorer som skyddar mot de negativa effekterna, speciellt i ny media. Det hade

varit intressant att se om resultatet hade varit annorlunda om deltagarna hade utfört

experimentet i en kontrollerad miljö. Framförallt för att säkerhetsställa att de som tillhörde

kontrollgruppen inte blev exponerade för skönhetsideal och är något vidare forskning kan ha i

åtanke. Vi tror även att det hade varit gynnsamt för framtida forskning att inkludera

kvalitativa inslag. Detta då det kan ge en bättre insikt i hur respondenterna tycker och tänker

om och kring sig själva.

Slutsats

Den slutsats vi kan dra från denna studie är att engångsexponering för kvinnliga och

manliga skönhetsideal inte hade en signifikant effekt på varken body-esteem,

body-comparison, eller body-compassion. Detta resultat går emot majoriteten av tidigare

forskning med liknande metod, vars resultat visar på hur exponering för skönhetsideal har en

negativ effekt på studiens deltagare. Detta kan bero på flera möjliga aspekter men den mest

troliga är att skönhetsideal finns på de flesta ställen och även de i kontrollgruppen kan ha

blivit exponerade för skönhetsideal kort innan de utförde experimentet. I vårt arbete kunde vi

däremot se hur deltagarnas könstillhörighet spelade roll då kvinnorna i studien rapporterade

signifikant högre grad av body-comparison och body-esteem. Gällande body-comparison kan

resultatet bero på att samhället har större fokus på kvinnors kroppsbild än vad de har på

männens. Kvinnor blir därmed konstant påminda om andras kvinnors attityder till sina egna

och andras kroppar vilket vi tror ökar kvinnors tendens att jämföra sig själva med andra.

Resultatet för body-esteem kan nästintill bero av samma anledning, kvinnors kroppshälsa är

mer omtalad och att älska sin egna kropp är något som uppmuntras mer gentemot kvinnor än

män.
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