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   Sammanfattning 
Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka kausala samband mellan 

internalisering av maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. 

Studiens teoretiska fokus var rollteori, som har använts för att diskutera resultatets 

innebörd. Undersökningen utfördes i form av en enkät i pappersform med forskarna 

närvarande. Två förstudier genomfördes för att tydliggöra frågorna om 

mediekonsumtion, samt ta del av kommentarer om enkäten. Tre slutgiltliga insamlingar 

utfördes med totalt 120 unga män, från tre olika gymnasier i Västra Götaland. Det 

signifikanta resultatet visade att graden av internaliserad maskulinitetsideologi hade en 

negativ påverkan på individens självkänsla. Dock visade sig inte mediekonsumtion ha 

en signifikant positiv påverkan på graden av internaliserad maskulinitetsideologi. 

Studien fann också att mediekonsumtion inte hade en signifikant negativ påverkan på 

graden av självkänsla. Utifrån resultatet kunde slutsatsen dras att mer forskning krävs 

för att undersöka medias påverkan. Framtida forskning behöver öka förståelsen för hur 

internaliserad maskulinitetsideologi påverkar unga män. Mer omfattande studier 

behöver genomföras där internaliserad maskulinitetsideologi, självkänsla och 

kroppskänsla undersöks ytterligare med hjälp av en kvalitativ metod, i form av 

intervjuer.  

Nyckelord: maskulinitetsideologi, media, självkänsla, rollteori 



Abstract  
The purpose of this quantitative study was to explore causal relationships between 

internalization of masculinity ideology, self-esteem, and media consumption. The 

theoretical focus of this study was role theory. Role theory was used to describe the 

meaning of the results. The study was conducted through paper enquète with 

researchers face-to-face-present. Two pilot studies were conducted to clarify the 

questions about media consumption and to receive comments about the survey. Three 

final collections were conducted with 120 young men, from three different high schools 

in Västa Götaland. The results showed that the degree of internalized masculinity 

ideology had a negative influence on the individuals self-esteem. Media consumption 

had no significant positive influence on the degree of internalized masculinity. The 

study also found that media consumption had no significant negative influence on self-

esteem. Based on the results, it could be concluded that more research is needed to look 

at the media's impact and the importance of masculinity ideology. Future research needs 

to increase the knowledge of how internalization of masculinity ideology affects young 

men. Extensive studies in the form of qualitative interviews need to be conducted in 

order to further explore the internalization of masculinity ideology, self-esteem, and 

body-esteem.  

Keywords: Masculinity Ideology, Media, Self-Esteem, Role Theory 
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1. Introduktion 
1.1. Inledning 
Det västerländska samhället blir allt mer digitaliserat. Medier är en del av denna 

digitalisering, och fungerar som medel för information och kommunikation 

(Nationalencyklopedin, 2017). Medier är en stor del av människors vardag. Nordicom-

Sverige (2016) har publicerat statistik som visar att användningen av medier har ökat 

sedan 2015. Ålderskategorin som använder medier mest är 15-24 år. De spenderar i 

genomsnitt 7 timmar och 25 minuter på medier under en dag. 

Ahlberg och de Vries (2010) menar att tidningsbranschen drabbades hårt på 

1950-1960-talet, då tv och radio blev aktuellt. Förändringen gjorde att den sociala 

interaktionen inte längre endast skedde ansikte mot ansikte, utan även på internet eller 

genom stora mediekanaler till folkmassor. 

Det har diskuterats hur kvinnor och män använder sig av medier eftersom det är en 

stor del av vår vardag. Enligt Bishop (2017) finns det en skillnad mellan hur manliga 

respektive kvinnliga personer presenterar sig själva på sociala medier som Youtube. 

Fokuset för kvinnor ligger på skönhet och mode, medan det för män främst handlar om 

teknologi och spel (Bishop, 2017).  

 Knief (2014) menar att individer med auktoritet i media förmedlar attityder om hur 

en människa ska bete sig. Ungdomar känner ständigt att de behöver eftersträva ett ideal 

som samhället byggt upp genom media. Negativa attityder från media påverkar 

ungdomars självkänsla, eftersom de inte kan leva upp till idealet som media förmedlar 

(Knief, 2014). 

Haas (2014) menar att självkänslan formas under uppväxten, och är en viktig del i 

tonåren, eftersom individen granskar sig själv. Självkänslan skiftar beroende på vilket 

stadium i livet individen befinner sig i, och avgör agerandet gentemot sig själv och sin 

omgivning (Haas, 2014). Dock är det inte bara uppväxten som påverkar en individs 

självkänsla. Det har bland annat framkommit att fyra av fem sociala medier har en 

negativ påverkan på områden som är viktiga för ungas självkänsla och välmående 

(Strandberg, 2017).  

Många är överens om att unga kvinnor påverkas av skönhetsideal som framförs i 

media, till den grad att de kan drabbas av ångest eller ätstörningsproblematik 
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(Ternander, 2013). Dock är det inte lika välkänt om eller hur unga män påverkas av 

media.  

Berger och Luckmann (1998, s. 153) nämner att internalisering är en process där 

människan tolkar en objektiv händelse och ger den mening. Det sker ett 

tillkännagivande av en annan människas subjektiva process. Denna subjektiva process 

blir slutligen meningsfull och subjektiv för människan. Internaliseringen är 

betydelsefull i hur människor förstår och uppfattar sin omgivning. Människor väljer att 

agera som andra eftersom de tar del av varandras uppfattningar och ger dem mening 

(Berger & Luckmann, 1998, s.153). 

 Eftersom unga människor lär sig vad som är rätt och fel beteende genom medier, 

vore det rimligt att anta att även män påverkas. Berg (2017) nämner att män är 

överrepresenterade i media. Det är i sig problematiskt för jämställdheten i samhället, 

men gör det också relevant att undersöka män. Detta är för att de i större utsträckning 

ser andra män i media. Skulle konsumtion av medier kunna vara en bidragande faktor 

till upprätthållandet av traditionell maskulinitet? Pleck, Sonenstein och Ku (1993) 

menar att maskulinitetsideologi handlar om mäns godkännande av hur de ska vara enligt 

normerna i en kultur. Detta godkännande kan vara påtvingat för att bli accepterad som 

man och undgå sociala konsekvenser.  

Posey (2015) menar att “machokulturen” i samhället där unga män förväntas vara 

tuffa, både fysiskt och psykiskt, leder till att självmord är den främsta dödsorsaken för 

unga män. När unga män mår dåligt tenderar de att inte diskutera sina känslor med 

andra, utan håller det inom sig eller tar till droger för att hantera sina känslor. Detta är 

ett samhällsproblem som behöver tas på allvar. Unga mäns psykiska välmående 

förminskas genom att människor undviker att prata om mäns känslor. Det leder 

dessutom till en våldskultur. Även om det framkommer att media, maskulinitetsnormer 

och självkänsla påverkar båda könen, har det inte bedrivits mycket forskning med fokus 

på män. Därför valde vi att rikta oss till unga män i vår undersökning.  
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1.2. Syfte och hypoteser 

Studiens syfte är att undersöka kausala samband mellan internalisering av 

maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Kausala samband handlar 

om orsak och verkan, vilket alltså innebär att det är en variabels påverkan på en annan 

som undersöks (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 138). Antaganden för hur 

påverkan ser ut förtydligas i hypoteserna (se Figur 1).  

Har media en påverkan på unga mäns bild av hur en man ska bete sig? Har 

konsumtion av media en inverkan på mäns självkänsla? Har männens syn på 

maskulinitetsideologi en påverkan på deras självkänsla?  

H₁: Ju mer en ung man konsumerar medier, desto mer har individen internaliserat 

maskulinitetsideologi.  

H₂: Ju mer en ung man konsumerar medier, desto lägre grad av självkänsla har 

individen. 

H₃: Ju mer en ung man har internaliserat maskulinitetsideologi, desto lägre grad av 

självkänsla har individen.  

Figur 1.  

Modell över hypoteserna 
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Not. För att undersöka maskulinitetsideologi används två skalor: MRAS som står för “Male Role 

Attitudes Scale” och AMIRS som är en förkortning av “Adolescent Masculinity Ideology in Relationships 
Scale”. För att undersöka självkänsla användes två skalor: Rosenbergs skala om generell självkänsla och 
en egenkonstruerad om kroppskänsla.  

1.3. Disposition  

I kapitlet med titeln “Teoretiska utgångspunkter” förklaras rollteori, internalisering, 

normer, stereotyper, genus, hegemonisk maskulinitet, maskulinitetsideologi och 

självkänsla. I “Tidigare forskning” presenteras resultat från andra undersökningar som 

berört ämnen som media, maskulinitetsideologi och självkänsla. I kapitlet 

“Avgränsning” diskuteras de avgränsningar som gjorts och anledningarna bakom. I 

kapitlet “Metod” framförs studiens undersökningsdesign, urval, mätinstrument, 

tillvägagångssätt, statistisk analysmetod, validitet och reliabilitet. I kapitlet “Resultat” 

presenteras studiens resultat. I kapitlet “Diskussion” diskuteras studiens svagheter och 

styrkor, samt förslag på hur framtida forskning om ämnet kan utföras. I samma kapitel 

diskuteras även studiens metod, och den tidigare forskningen jämförs med studiens 

resultat. Studien avslutas med kapitlet “Slutsats” där en konklusion av diskussionen och 

studien presenteras.  

2. Teoretiska utgångspunkter  

2.1. Rollteori 

Mead (1934, ss. 254-256) menar att när en individ tar sig an attityden från en annan 

person sker ett rollövertagande. Individen anpassar sig efter attityden med hjälp av 

gester. Genom detta rollövertagande sker en process som möjliggör individens lärande 

om kommunikation och social kontroll. Rollövertagandet gör att individen kan få bättre 

förståelse för vem hen är, eftersom den andra personens reaktion på rollövertagandet 

gör att individen börjar med självreflektion. När en individ tar an en annan roll ökar 

också förståelsen för objekt som existerar i omgivningen, vilket bidrar till individens 
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utveckling. Samhället formar individen, och de roller som hen behöver ta sig an är en 

reflektion av samhällets attityder (Mead, 1934, ss. 254-256).  

I korthet innebär rollteori att de förväntningar som finns på en individs position i 

samhället skapar behovet att agera i enlighet med sin roll (Robertson, 2007, s. 29). Den 

traditionella manliga rollen inkluderar exempelvis att spendera mycket tid på sitt arbete, 

ta risker, hög press att lyckas, och att inte prata om sina känslor, vilket leder till stress 

och sämre hälsa. Även när individen inte lever upp till förväntningarna, kan det leda till 

negativa hälsoeffekter. En individ kan alltså ha internaliserat normerna till den grad att 

hen upplever sig som misslyckad om hen inte når upp till förväntningarna (Robertson, 

2007, s. 29).  

2.2. Normer, stereotyper och genus 

Vår kultur är uppbyggd på värderingar och vad vi väljer att tro på. Denna kultur 

innehåller specifika regler vilket benämns som normer. Det finns olika sorters normer 

beroende på vilken kontext individen befinner sig i, och människor strävar ständigt efter 

att följa dessa normer (Gazzaniga, Heatherton & Halpern, 2016, s. 24). Normer är också 

de sociala regler som avgör vilka beteenden som är förväntade eller acceptabla i den 

specifika kontexten (Holt et al., 2015, s. 18). Det finns normer för allt, från hur du ska 

bete dig när du går på bussen till hur du ska se ut på din profilbild på Facebook. En 

anledning till att folk följer normer är för att de vill undvika att se avvikande ut, eller 

skämma ut sig. Det kan också vara för att inte hamna i våldsamma situationer eller 

någon form av konflikt som kan uppfattas som obehaglig för individen (Gazzaniga et 

al., 2016, s. 502). 

Stereotyper är förväntningar på individens personlighet och beteende baserat på 

vilken grupp eller kategori som hen tillhör (Holt et al., 2015, s. 574). Grupper som 

individen kan tillhöra är exempelvis baserade på kön, utseende eller social klass. 

Individer drar slutsatser baserat på stereotyper, men det går att undvika genom att öva 

på att förstå den andres perspektiv. 
Burr (1998, s. 11) menar att genus är socialt skapat och syftar till de förväntningar 

som finns på könen. Samhället sätter upp regler för vad som är manligt och kvinnligt. 
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Det råder meningsskiljaktigheter kring om det finns biologiska skillnader mellan män 

och kvinnor som påverkar beteendet, eller om det endast är sociala konstruktioner. 

Vilken kultur människan lever i avgör vad som är maskulint och feminint. Redan från 

födseln förväntas flickor och pojkar agera på olika sätt, och skillnader mellan könen kan 

upptäckas vid tidig ålder (Engdahl, 2009, ss. 24-26). Exempelvis förväntas killar vara 

självständiga och bestämda (Smedler & Drake, 2006, ss. 52-54).  

2.3. Internalisering och maskulinitet  

Enligt Berger och Luckmann (1998, ss. 153-154) handlar internalisering om att 

individen blir en del av en verklighet som andra har konstruerat. Det sker genom att 

individen upplever eller tolkar en annan persons åsikter om en objektiv händelse, som 

blir meningsfull även för individen själv.  

Pleck et al. (1993) introducerade begreppet maskulinitetsideologi, vars uppkomst 

inspirerades av rollteori (Robertson, 2007, s. 22). Pleck et al. (1993) menar att 

maskulinitetsideologi handlar om mäns godkännande av hur de ska vara enligt 

normerna i en kultur. Internalisering av maskulinitetsideologi handlar alltså inte bara om 

en individs tankar om hur män är eller hur de ska agera, utan om hur mycket individen 

har internaliserat kulturella normer och förväntningar, samt vikten av att män följer dem 

(Chu, Porchie & Tolman, 2005).  

Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som myntades av Connell (2002, s. 105) 

och handlar om hur individen strävar efter att följa den dominerande maskuliniteten för 

att uppnå makt. Att vara man och följa reglerna för den hegemoniska maskuliniteten kan 

leda till att individen utsätts för mer stress i relation till konkurrens, våld och droger 

(Connell, 2002, s. 143). Hegemonisk maskulinitet refererar till den kulturellt 

dominerande maskuliniteten inom en specifik kontext (Robertson, 2007, s. 33).  

2.4. Självkänsla 

Självkänsla handlar om till vilken grad som individen värderar och uppskattar sig själv 

(Holt et al., 2015, s. 155). Rosenberg (1965) menar att individer som har hög grad av 
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självkänsla är mer attraktiva för sin omgivning, har bättre relationer och är mer 

omtyckta än de med låg grad. Människor med hög grad av självkänsla har också enklare 

för att uttala sina åsikter i grupper (Rosenberg, 1965). Dock är det vanligen först när det 

råder en brist på självkänsla som den är märkbar. Konsekvenserna av en dålig 

självkänsla är det som brukar uppmärksammas och studeras (Lindwall, 2011, s. 28). 

Personer med låg självkänsla har mindre kunskap om sig själva, och därför även mindre 

resurser att värja sig från hot mot självbilden (Lindwall, 2011, ss. 90-91). De har också 

en tendens att förvänta sig misslyckanden och har en känsla av att de inte är tillräckliga 

(Lindwall, 2011, ss. 91-92).  

Kroppskänsla är en viktig aspekt som bör räknas in i den generella självkänslan 

(Hobza & Rochlen, 2009). Kroppskänsla handlar endast om individens känslor 

gentemot den egna kroppen.  

  

3. Tidigare forskning  

3.1. Media och maskulinitetsideologi 

Tidigare forskning är ense i frågan om hur mycket män konsumerar media påverkar hur 

mycket de har internaliserat maskulinitetsideologi (Giaccardi, Ward, Seabrook, Manago 

& Lippman, 2016; Giaccardi, Ward, Seabrook, Manago & Lippman, 2017; Ward, 

Merriwether och Caruthers, 2006). Det finns även tidigare forskning som visar att 

barnprogram och reklamannonser i herrtidningar präglas av stereotypisk manlighet 

(Kirsch & Murnen, 2015; Vokey, Tefft & Tysiaczny, 2013), vilket kan förklara varför 

mediekonsumtion påverkar graden av internaliserad maskulinitetsideologi. 

I en studie av Giaccardi et al. (2016) var syftet att undersöka sambandet mellan 

mäns konsumtion av TV-program och deras syn på manlighet. För att undersöka 

manlighet använde de sig av instrumentet AMIRS, som mäter åsikter om den 

hegemoniska maskuliniteten i interpersonella relationer. Resultatet visade att unga mäns 

tankar om maskulinitet var mer traditionell om de frekvent tittade på TV. Resultatet är 

relevant för vår undersökning då det framkommer att män påverkas av medier i hur de 

ser på sig själva, och vad de anser är manligt.  
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En till studie som utfördes av Giaccardi et al. (2017) påminner om vår då den 

undersökte sambandet mellan maskulinitetsideologi och medieanvändning. Till skillnad 

från forskarnas tidigare studie användes i den här studien ett annat mätinstrument för att 

undersöka maskulinitet. Det instrument som användes mätte männens egna beteenden 

vad gäller emotionell kontroll, sexuella drift och oro för att framstå som homosexuell. 

Resultatet påvisade att hög konsumtion av TV och film ökade männens godkännande av 

maskulinitetsideologi.  

I en studie av Ward et al. (2006) var syftet att undersöka relationen mellan 

mediekonsumtion, maskulinitetsideologi och mäns värderingar om kvinnors kroppar. 

Studien skiljer sig från vår eftersom vi valt att inte undersöka mäns åsikter om kvinnor. 

I studien undersöktes flera olika sorters medier vilket kan relateras till vår och gör det 

relevant att jämföra våra studiers resultat. Deras definition av maskulinitetsideologi 

inkluderade att se kvinnor som sexobjekt och passiva. Männen ska enligt definitionen 

ha hög sexuell drift och vara den som tar initiativ till sex. Resultatet visade att ju mer 

deltagarna konsumerade tidningar för män och ju mer de var engagerade i TV-program, 

desto mer accepterade de maskulinitetsideologi.  

Eftersom barn konsumerar allt mer media var syftet med en studie gjord av Kirsch 

och Murnen (2015) att undersöka vilka budskap barnprogram förmedlar om genus, 

relationer och sexualitet. TV kan påverka individers beteende och kognition vilket gör 

det viktigt att undersöka. Resultatet visade att det var vanligt med manliga karaktärer i 

programmen som värderade tjejer för deras utseende. Männen förväntades också vara 

de som tog första steget i en dejtingrelation. Homofobiska tendenser gentemot män var 

en vanlig företeelse. Inte i något av programmen som undersöktes presenterades ett 

ickeheterosexuellt förhållande. Även om studien skiljer sig avsevärt från vår studie, är 

den relevant eftersom individer får information om hur män respektive kvinnor ska vara 

genom TV. Till exempel är homofobi en del av maskulinitetsideologi. Det resultat som 

framkom kan vara en förklaring till varför andra studier har visat att konsumtion av TV-

program leder till mer internaliserad maskulinitetsideologi.  

Ytterligare en studie som kan förklara påverkan mellan mediekonsumtion och 

maskulinitetsideologi är utförd av Vokey et al. (2013), som hade syftet att undersöka hur 

förekommande hypermaskulinitet var i reklam i amerikanska herrtidningar. 
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Hypermaskulinitet innefattar emotionell kontroll, fara som något spännande, våld som 

något manligt och hårda attityder gentemot kvinnor och sex. I resultatet framkom att 

56% av de undersökta reklamannonserna inkluderade minst ett av karaktärsdragen för 

hypermaskulinitet. De kom även fram till att medier spelar roll i normalisering vad 

gäller hypermaskulinitet. Vår studie undersöker unga män, och det kan anses vara 

betydande då denna artikel framför att unga män är mest mottagliga för 

hypermaskulinitet.  

3.2. Media, maskulinitetsideologi och självkänsla   

Tidigare forskning är oense i frågan om det finns ett samband mellan maskulinitet, 

självkänsla och media. Enligt Conseur, Hathcote och Kim (2008) finns det ett samband 

mellan maskulinitet, kroppskänsla och mediekonsumtion, medan Hobza och Rochlen 

(2009) visar på att det endast finns ett samband mellan mediekonsumtion och grad av 

kroppskänsla.  

I det västerländska samhället har manlig fåfänga blivit mer socialt accepterat och 

män uppmuntras liksom kvinnor att konsumera exempelvis kläder och 

skönhetsprodukter. I en studie av Conseur et al. (2008) undersökte de vilka faktorer som 

är relaterade till modern maskulinitet. Den moderna maskuliniteten undersöktes genom 

frågor som berörde vikten av mode, kroppsmedvetenhet och intresse i herrtidningar. 

Enligt studiens resultat spenderar män mer tid och pengar på sitt utseende än vad som 

traditionellt ses som manligt. Den moderna maskuliniteten visade sig påverkas av nivån 

av kroppskänsla, men inte av självkänslan överlag. Media var den faktor som starkast 

kunde predicera modern maskulinitet. I likhet med vår studie har de använt sig av 

Rosenbergs skala för att undersöka självkänsla. Trots deras fokus på den moderna 

maskuliniteten, är resultatet relevant för vår studie eftersom den handlar om 

maskulinitetsnormer i det västerländska samhället.  

Hobza och Rochlen (2009) undersökte effekterna på mäns kroppskänsla, viljan att 

vara stark och självkänsla när de fick se bilder på neutrala eller muskulösa män i 

tidningar. Viljan att vara stark undersöktes genom mätningar av deltagarnas attityder 

gentemot muskelstyrka och beteenden som främjar muskelstyrka. De undersökte även 
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deltagarnas attityder gentemot traditionell maskulinitet genom mätningar av åsikter om 

framgång, makt, tävling, emotionell återhållsamhet, begränsad tillgivenhet till andra 

män, konflikt mellan jobb och familj. Män som fick se bilder på andra män med 

muskulösa kroppar rapporterade lägre kroppskänsla än de män som fick se bilder på 

neutrala män. För viljan att vara stark och självkänsla framkom inget signifikant 

resultat. Deras attityder gentemot traditionell maskulinitet hade inte heller någon 

signifikant påverkan på variablerna.  

3.3. Maskulinitetsideologi och självkänsla 

Tidigare forskning visar på ett samband mellan maskulinitetsideologi och självkänsla 

(Chu et al., 2005; Burnett, Anderson & Heppner, 1995). Det finns även stöd för att ju 

mer en man har internaliserat maskulinitetsideologi, desto lägre självkänsla har han 

(Chu et al., 2005).  

Som en del av syftet presenterade Chu et al. (2005) en ny skala för att undersöka 

hur mycket unga män har internaliserat maskulinitetsideologi. Eftersom urvalet i vår 

studie består av samma målgrupp är skalan relevant. Skalan AMIRS innefattade 

maskulinitetsnormer som bland annat upprätthålls genom interpersonella relationer. I 

AMIRS definieras maskulinitet som tuffhet, emotionell osårbarhet och heterosexuell 

dominans.  

Skalan MRAS mäter istället attityder gentemot den traditionella mansrollen som 

inbegriper behovet av status, tuffhet och inte vilja framstå som feminin. I studien 

inkluderades även Rosenbergs skala om självkänsla. Individer med hög grad av 

internaliserad maskulinitetsideologi (AMIRS), hade också lägre självkänsla. Studien 

blir relevant då vi använder deras skala vid mätning av maskulinitetsideologi. Studien 

använder Rosenbergs skala om självkänsla, vilket innebär att vi kan jämföra vårt 

resultat med deras.  

Burnett et al. (1995) undersökte interaktionen mellan den sociala pressen på 

maskuliniteten och personlig maskulinitet, samt hur dessa faktorer påverkade individens 

självkänsla. Personlig maskulinitet mättes med karaktärsdrag som självständighet och 

viljan att tävla. Individernas självkänsla undersöktes med Coopersmiths skala som 
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mäter deras generella åsikt om sig själva. Resultatet visade på ett samband mellan 

personlig maskulinitet och självkänsla. De som svarade lågt på personlig maskulinitet 

och högt på press från omgivningen hade också lägst självkänsla.     

En artikel som skiljer sig från vår då de inte tar upp maskulinitetsidelogi är 

Sepúlveda et al. (2017). Studien testade istället en skala om mäns kroppskänsla i 

relation till bland annat självkänsla. Skalan om mäns kroppskänsla innefattade frågor 

angående deltagarnas attityder kring deras kroppsfett, muskelstyrka och längd. 

Resultatet visade på ett negativt samband mellan kroppskänsla och självkänsla.  

4. Avgränsning 

Studien inriktade sig på unga män i åldrarna 15-20 år, eftersom individer i den 

ålderskategorin konsumerar medier mest (Nordicom-Sverige, 2016). Flera faktorer 

spelar in i hur individen bildar sin uppfattning kring genus. Något som är en ny del av 

mänsklig socialisation är medier, vilket gör det intressant att undersöka. Forskning inom 

genus har främst fokuserat på kvinnors perspektiv, men på senare år har det blivit 

aktuellt att undersöka män. Vi har valt att utesluta kvinnor och endast studera män. Av 

bekvämlighet utförs studien i en svensk kontext och med relativt få deltagare. Det kan 

leda till att resultatet ej blir generaliserbart. 

Psykisk ohälsa är en viktig aspekt i relation till konsumtion av medier. Detta 

undersöks inte, då det hade blivit ett för stort studieområde. Tidigare forskning (Ward et 

al., 2006) har undersökt om maskulinitetsideologi påverkar mäns syn på kvinnor, något 

som har utelämnats i vår studie. Vi fokuserade på männens syn på sig själva. Graden av 

internaliserad maskulinitetsideologi påverkar individens självkänsla, enligt tidigare 

studier.  

Eftersom studien har ett socialpsykologiskt perspektiv läggs mer vikt på 

människors interaktion och påverkan än kroppsuppfattning. Därför har mäns kroppsliga 

uppfattning om sig själva inte givits lika stor plats som i tidigare forskning (Sepúlveda 

et al., 2017). En studie av Conseur et al. (2008) fokuserade på den moderna 

maskuliniteten. Den moderna maskuliniteten innebär att män ska spendera mer tid och 

pengar på sitt eget utseende. Detta visar på en annan typ av maskulinitet än den 
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traditionella. Enligt den traditionella maskuliniteten ska en man inte bry sig om sitt 

utseende, åtminstone inte till den grad det är synligt för omgivningen. Vårt fokus är på 

hur aktuell den traditionella maskuliniteten är i dagens samhälle, därför utesluts den 

moderna maskuliniteten. 

5. Metod 

5.1. Metodval 

Syftet med studien är att undersöka kausala samband mellan internalisering av 

maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Därför ansågs en 

kvantitativ metod lämpligast. Kvantitativ metod möjliggör generalisering och utifrån en 

deduktiv metod kan forskaren testa teorier (Creswell, 2014, s. 4).  Maskulinitetsideologi 

är dock ingen teori, men vi använder oss av rollteori och internalisering från 

socialpsykologiska teorier för att förstå begreppet. Det finns också väletablerade 

mätinstrument för att undersöka maskulinitetsideologi, vilket stödjer valet av kvantitativ 

metod (Creswell, 2014, s. 59). Även om kvantitativ metod ger en objektiv syn på 

samhället, bidrar den till en förenklad bild som utelämnar viktiga aspekter. För att förstå 

människans djup vore en kvalitativ metod mer lämplig (Bryman, 2008, s. 172).  

Det ansågs mest fördelaktigt med enkäter som datainsamlingsmetod, eftersom vi 

avsåg studera ett urval individer. Detta ger en beskrivning av hur det ser ut i 

populationen (Creswell, 2014, ss. 155-156). Enkäterna delades ut i pappersform på 

gymnasieskolor. Det var till fördel då deltagarna själva kunde fylla i enkäten, eftersom 

det upplevdes mer anonymt. Lärarna på skolorna motiverade eleverna till att fylla i 

enkäten, vilket ledde till mindre bortfall. Eftersom forskningsledarna medverkade kunde 

de observera miljön och vilka som deltog (Eliasson, 2013, s. 29). Dock finns det en 

nackdel med enkätmetod, då deltagarna kan missförstå frågorna. Det kan i sin tur leda 

till felaktiga svar (Eliasson, 2013, s. 29).  

 Tidigare forskning har visat att konsumtion av medier leder till en högre grad av 

internaliserad maskulinitetsideologi (Giaccardi et al., 2016; Giaccardi et al., 2017; Ward 

et al., 2006; Conseur et al., 2008). Utifrån det konstruerades hypotes ett. 
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Det finns stöd för att konsumtion av medier leder till lägre självkänsla hos män 

(Conseur et al., 2008; Hobza & Rochlen, 2009), vilket ligger till grund för 

formuleringen av hypotes två. I tidigare forskning har de delat upp kroppskänsla och 

självkänsla, där det finns mer belägg för konsumtion av medias påverkan på 

kroppskänslan. Hypotes två rikas eftersom det finns underlag till åtminstone 

kroppskänsla.  

Internalisering av maskulinitetsideologi påverkar också individens självkänsla. 

Detta för Chu et al. (2005) och Burnett et al. (1995) fram, och ligger till grund för 

formuleringen av hypotes tre.  

I enkäten användes både öppna och slutna frågor (se enkäten i Bilaga 3). Öppna 

frågor gör det möjligt för respondenten att svara med ett svar de konstruerat själva. 

Denna möjlighet finns inte hos slutna frågor, då de väljer utifrån en skala i vilken grad 

de håller med (Dawson, 2009, ss. 30-31). För mer specifika svar användes en 

kombination av båda. Detta för att respondenten skulle kunna fylla i sin ålder och 

konsumtion av media, på ett obesvärat vis. Valet av ålder och konsumtion av media som 

kvotskalor, möjliggjorde mer avancerade tester i relation till hypoteserna.  

5.2. Urval 

Urvalet bestod av unga män i åldrarna 15-20 år på tre olika gymnasieskolor i Västra 

Götaland. Totalt deltog 120 män. Det varierade i vilka gymnasieprogram deltagarna 

gick. Dock var majoriteten inriktade på yrkesförberedande gymnasieprogram. De 

program som förekom bland deltagarna var: bygg, hantverk, handel och administration, 

fordon och transport, samhäll, ekonomi, teknik, el och energi.  

Avsikten för studien var att uppnå ett klusterurval, som innebär att forskaren har 

fokus på olika existerande enheter. Beroende på hur enheterna väljs ut har eleverna 

olika chans att komma med i urvalet (Djurfeldt et al., 2010, ss. 126-127). Detta var för 

vi ville möjliggöra generalisering. Det ansågs lämpligt med ett klusterurval eftersom vi 

valde klassrum på olika gymnasier, dock blev detta inte möjligt.  

Eftersom undersökningsledarna valde städer som var mest lättillgängliga för dem, 

blev urvalet istället ett bekvämlighetsurval (Borg & Westerlund, 2012, s. 26). Ett 
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sannolikhetsurval hade varit fördelaktigt för ett representativt resultat, men utelämnades 

då studien inriktade sig på endast unga män i åldrarna 15-20 år. För ett 

sannolikhetsurval krävs det att alla i populationen har samma chans att medverka i 

studien, något som vi inte kunde uppnå. Det utelämnas alltså en lika stor möjlighet för 

undersökningsenheterna att komma med i urvalet (Djurfeldt et al., 2010, s. 103).  

Insamling av enkäter i klassrummen förenklade generalisering eftersom vi hade 

möjligheten att kontrollera miljön. Vid insamling ett var detta dock inte ett alternativ. På 

grund av tidsbrist ansåg rektorn att lektionerna var för korta för genomförandet av en 

enkätstudie under lektionstid. Därför delades enkäterna istället ut i korridorerna. 

Eftersom manliga elever befann sig i korridorerna, tillfrågades de om sitt deltagande i 

studien. Detta gjorde att ytterligare ett steg fastställdes för ett bekvämlighetsurval. 

Av de elever som tillfrågades i insamling ett, valde cirka var tredje person att delta i 

enkätundersökningen. Vid insamling två, som utfördes i klassrum, deltog alla elever 

som var närvarande. Insamling ett, som utfördes i korridorerna, utgjorde 35 

respondenter. I insamling två deltog 62 unga män och i insamling tre medverkade 24 

unga män. En enkät togs bort på grund av många interna bortfall, därför blev det totalt 

120 besvarade enkäter. Insamling tre utfördes på samma vis som insamling två i 

klassrummen, trots det förekom internt bortfall.  

3,7 % av svaren på frågorna var bortfall, och frågor som det var mest bortfall på var 

frågorna 21 (“Jag skulle kunna vara kompis med en kille som är homosexuell”), 28 

(“Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över”), 30 (“Jag känner att jag är en 

person av värde, i alla fall lika mycket som andra”) och 31 (“Jag önskar att jag kunde ha 

mer respekt för mig själv”).   

5.3. Etiska överväganden 

För att respondenterna skulle skyddas från fysisk eller psykisk skada togs de 

forskningsetiska huvudkraven i åtanke. Deltagarna ska informeras om sina villkor enligt 

informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det tillämpades i studien genom att 

deltagarna fick en översiktlig förklaring av syftet, samt att medverkandet var frivilligt. 

De kunde också när som helst avsluta sitt deltagande. Informationen gavs skriftligt samt 
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muntligt. Enligt samtyckeskravet kunde respondenterna välja att inte svara på vissa 

frågor, eller inte delta alls, utan att det fick några följder för dem (se informationsbrevet 

i Bilaga 2). 

Forskarna har tystnadsplikt gällande information om specifika individer, enligt 

konfidentialitetskravet. Vid rapportering ska inte heller deltagare kunna identifieras och 

utomstående ska inte få tillgång till materialet (Vetenskapsrådet, 2002). Vid utformandet 

av enkäten konstruerades den så att informationen inte gick att härleda till individer. 

Ingen utomstående kunde få tillgång till de besvarade enkäterna. Nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2002). Information som framkommer från studien kommer inte användas i kommersiellt 

syfte, och kommer inte leda till att enskilda individer utsätts för negativa konsekvenser. 

5.4. Mätinstrument 

5.4.1. Media 

Syftet och hypotes ett samt två inkluderade hur mycket män konsumerar media. Utifrån 

det konstruerade vi frågan för att mäta media: “Hur mycket tid uppskattar du att du 

spenderar om dagen på följande medier? Svara i timmar och minuter. Om du inte 

spenderar någon tid på medieformen svara med 0”. Studien avsåg inte att jämföra 

graden av konsumtion mellan de olika medieformerna. De medieformer som fanns med 

i enkäten var: Tv/internet-tv, datorspel, sociala medier, bok/ljudbok, film, tidningar och 

webb-/poddradio. Att valet föll på dessa medieformer var för att mediebarometern 

visade att det är frekvent använda medier i dagens svenska samhälle (mediebarometern, 

2016). Tidningar och tv var också något som kunde ses i tidigare forskning och blev 

därför relevant att ha med (Conseur et al., 2008; Giaccardi et al., 2016; Giaccardi et al., 

2017; Vokey et al., 2013). 
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5.4.2. Maskulinitetsideologi 

Syftet inkluderade att undersöka maskulinitetsideologi, vilket är en del av hypotes ett 

och tre. Mätinstrumentet som användes för mätning av maskulinitetsideologi var 

uppdelad i två delar. Den första bestod av åtta frågor, och hette Male Role Attitudes 

Scale (MRAS). Exempel på frågor som förekommer i MRAS är: “En kille kommer 

förlora respekt om han pratar om sina problem” och “Jag tycker inte att en man ska 

behöva göra något hushållsarbete”. Del två innefattade 12 frågor och benämndes som 

Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale (AMIRS). Exempel på detta är 

“Det är okej för en kille att säga nej till sex” och “Jag skulle kunna vara kompis med en 

kille som är homosexuell”. I mätinstrumentet hade Chu et al. (2005) använt sig av en 

likertskala som gick från 1 (håller inte alls med) till 4 (håller helt med) på både MRAS 

och AMIRS, vilket även användes i den här studien.  

Ett högt värde på AMIRS reflekterar hög internalisering av hegemonisk 

maskulinitet inom interpersonella relationer. Ett högt värde på MRAS indikerar istället 

traditionella eller konservativa attityder gentemot den manliga rollen. Skillnaden mellan 

mätinstrumenten är att AMIRS fokuserar mindre på det absoluta behovet av makt i 

relationer, och istället mer på skenet av att ha makt. MRAS mäter däremot i större grad 

dominans och kallsinnighet, som bidrar till mindre närhet i relationer (Chu et al., 2005). 

Graden av internaliserad maskulinitetsideologi mättes med dessa mätinstrument då de är 

beprövade instrument som använts i tidigare forskning, och är specificerat för 

åldersgruppen unga män. 

5.4.3. Självkänsla 

Syftet att undersöka självkänsla specificerades i hypotes två och tre. För att mäta 

självkänsla användes Rosenbergs skala för självkänsla som är ett välanvänt 

mätinstrument. Frågorna kunde lyda: “Överlag är jag nöjd med mig själv” och “Ibland 

tänker jag att jag inte alls duger” (Rosenberg, 1965). Likertskala användes och gick från 

1 (håller inte med) till 4 (håller helt med).  

För att få med männens kroppskänsla som var en underkategori till självkänsla, 

användes tre frågor utöver Rosenbergs skala. Frågorna kunde lyda “När jag ser bra ut 
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mår jag bra över mig själv” och “Jag tycker det är viktigt att lägga tid på sitt utseende”. 

En kontrollfråga skapades av oss, och användes för att ytterligare få en bild av 

individens självkänsla, denna löd “Allmänt sett, hur är ditt självförtroende?” och gick 

från 1 (mycket dåligt) till 4 (mycket bra).  

5.5. Tillvägagångssätt 

För att få tag på respondenter användes Googles sökmotor för att få kontaktuppgifter till 

gymnasieskolor i två städer i Västra Götaland. Därefter kontaktades rektorer på 

skolorna genom mejl där studien förklarades ytligt och informationsbrevet bifogades. 

Efter mejlkontakt ringdes rektorerna upp för ytterligare information om studiens syfte 

och genomförande. Sedan bestämdes tid och plats för att dela ut enkäterna, som 

antingen blev skolkorridorerna eller klassrummen.  

5.5.1. Förstudie 1 
Den 1:e februari 2018 utfördes en pilotstudie utifrån ett bekvämlighetsurval. Förstudie 1 

genomfördes eftersom vi ville se hur lång tid det tog för respondenterna att fylla i 

enkäten. En till anledning var att vi ville undersöka om eleverna förstod frågorna 

eftersom de var översatta från engelska till svenska.  

En kvinnlig bekant som var i samma ålder som målgruppen kontaktades för 

möjligheten att dela ut enkäter till en klass gymnasieelever. 14 män deltog i 

pilotstudien. En lärare och två kvinnor deltog inte i studien, men var med i 

klassrummet. Deltagarna satt med ungefär en meters mellanrum. Vi informerade 

deltagarna om studien kortfattat innan informationsbrev och enkät delades ut. 

Majoriteten av deltagarna verkade inte läsa informationsbrevet utförligt, utan gick 

snabbt över till enkäten. Det var helt tyst i klassrummet förutom en mobiltelefon som lät 

vid några få tillfällen. Det var en stor spridning i hur lång tid det tog för respondenterna 

att svara på enkäten. Som kortast tid tog det 5 minuter och längst 16 minuter, men 

majoriteten blev klara efter 8-9 minuter. Utöver de frågor som tillhörde 

mätinstrumenten fanns det utrymme för respondenterna att kommentera hur de 
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upplevde enkäten, och vad som skulle kunna förtydligas. Deltagarna tackades och fick 

ingen ersättning för sin medverkan.  

5.5.2. Förstudie 2 
För att ta reda på vilket utformande av mediefrågorna som var enklast för deltagarna att 

fylla i, utfördes en till pilotstudie den 16:e februari 2018. Fyra manliga studenter på en 

högskola deltog. Studenterna fick fylla i enkäten och komma med kommentarer om 

frågor som berörde hur många minuter, respektive timmar, de spenderade på olika 

medieformer. Det tog ungefär 8-10 minuter för deltagarna att fylla i enkäten. De 

manliga studenterna satt i ett studieområde i skolan och nära varandra, vilket kan ha 

påverkat deras svar. Dock var den andra förstudiens syfte att undersöka respondenternas 

åsikter om mediefrågorna, de berörde inte lika känsliga ämnen som resterande frågor. 

De manliga studenterna ansåg det lätthanterligt att tänka ut timmar och minuter som de 

spenderat på olika medieformer. De såg det inte heller som ett problem för studien, eller 

något som kunde ha bidragit till mer bortfall. Respondenterna tackades för deltagandet 

och blev inte tilldelade någon ersättning för medverkandet. 

5.5.3. Insamling 1 
Vid det första insamlingstillfället den 22:e februari 2018 deltog 35 manliga elever i 

olika årskurser på en gymnasieskola i Västra Götaland. På gymnasieskolan fanns 

ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogram, dock samlades 

inte information om vilket program som deltagarna studerade. Respondenterna 

tillfrågades i korridorerna där de kort informerades om undersökningens syfte. Av de 

elever som tillfrågades valde cirka två tredjedelar att inte delta i studien. Enkäterna 

besvarades i olika studieområden på skolan och forskningsledare var närvarande för att 

kunna besvara frågor om enkäten. Det tog ungefär 5-10 minuter för respondenterna att 

besvara enkäten.  

Att enkäterna besvarades i korridorerna medförde att människor som inte deltog var 

närvarande när de unga männen fyllde i enkäten, vilket kunde upplevas distraherande. 

Det förekom småprat under respondenternas deltagande, och de blev tillsagda av 

forskningsledaren att besvara enkäterna i tystnad. Dock förekom det ljud i form av prat 
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och rop från andra elever, samt lärare och mobiltelefoner. Enkäten lämnades in 

självmant av respondenterna, eller blev inhämtad av forskningsledare. Till sist tackade 

den närvarande forskningsledaren respondenten för deltagandet och ingen ersättning 

delades ut.  

5.5.4. Insamling 2 
Vid det andra insamlingstillfället den 9:e mars 2018 besvarades 62 enkäter i 

klassrummen på ett gymnasium i Västra Götaland. I klassrummen närvarade endast män 

och en lärare i vardera klassrum. Forskingsledarna informerade först om studien och 

bad eleverna att sitta tysta med mellanrum när de fyllde i enkäten. Det tog cirka 5-10 

minuter för respondenterna att fylla i enkäten. Alla elever som var närvarande i 

klassrummen deltog i studien. Vid vissa tillfällen ville ett fåtal elever inte följa 

instruktionerna, utan gav ifrån sig ljud och orsakade störningsmoment för de övriga 

deltagarna. Vissa elever upplevde också frågorna som svåra. Störningsmoment i form av 

ljud förekom från lärare och musik från mobiltelefoner. Efter enkäten utförts samlade 

forskningsledarna in enkäterna med hjälp av lärarna. Respondenterna tackades slutligen 

för deltagandet och ingen ersättning delades ut.   

5.5.5. Insamling 3  
Insamling 3 ägde rum den 4:e april 2018 och 24 enkäter besvarades av unga män i ett 

klassrum på ett gymnasium i Västra Götaland. Två  lärare och en rektor var på plats i 

klassrummet och rektorn hjälpte till att presentera studien kortfattat. Utförligare 

beskrivning av studien utfördes av forskningsledarna, och eleverna blev tillsagda att 

sitta tysta med mellanrum. Det tog ungefär 5-8 minuter för respondenterna att fylla i 

enkäten, och alla elever som närvarade i klassrummet valde att delta i studien. Två 

deltagare kom in efter enkätstudien börjat, vilket kan ha varit ett störningsmoment för 

de andra deltagarna.  

En elev ropade ut att han inte förstod undersökningens syfte eftersom han kom in 

senare. Det gjorde att flera elever tittade sig omkring istället för att fokusera på att 

utföra enkäten. Lärarna sade till eleverna vid flera tillfällen när de upplevde att det blev 

!21



för mycket prat i klassrummet. Efter studien genomförts valde flera elever att själva 

komma fram med enkäten till oss forskningsledare, vilket gjorde att det blev en del 

rörlighet i klassrummet. Resten av enkäterna samlades in av lärare när eleverna satt vid 

bänken. Slutligen tackades respondenterna för sin medverkan och fick ingen ersättning. 

5.6. Reliabilitet och validitet 

Bryman (2008, ss. 160-163) nämner att reliabilitet handlar om pålitligheten hos 

mätinstrumentet. I vår studie användes två mätinstrument för att se på mäns syn på 

maskulinitetsideologi, och två för att bedöma deltagarnas självkänsla. Den interna 

reliabiliteten handlar om mätinstrumentets följdriktighet, det vill säga om frågorna i 

instrumentet mäter samma sak. För att beräkna studiens interna reliabilitet genomfördes 

ett Cronbachs alfa test för varje mätinstrument. I Bryman (2008, s. 162) framkommer 

det att ett godtagbart värde i ett Cronbachs alfa test skiljer sig beroende på vad 

forskaren anser. .6 upprepas som ett godtagbart värde och .7 samt .8 som acceptabla 

nivåer. MRAS (Male Role Attitudes Scale) interna följdriktighet låg på .63, vilket kan 

anses vara ett godkänt värde. 

 AMIRS (Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale) visade istället 

ett acceptabelt värde på .7. Värdet bevisar att den interna reliabiliteten är högre i 

AMIRS mätinstrument än MRAS. Rosenbergs skala om självkänsla låg också på en 

acceptabel nivå med .83, vilket utgjorde det högsta värdet av samtliga mätinstrumentets 

interna följdriktighet. De tre frågorna för att mäta kroppskänsla med hjälp av Cronbachs 

alfa låg på .67 i intern följdriktighet.  

Frågorna om mediekonsumtion ansågs inte relevanta för ett Cronbachs alfa test då 

det är inte meningen att frågorna ska mäta specifikt samma sak. Detta är för att de 

ämnar att mäta olika typer av medieformer som sedan adderas ihop för att få en generell 

bild av deltagarnas mediekonsumtion. Att ha en reliabilitet som brister kan bero på 

frågornas kvalité. Är frågorna lättförståeliga för respondenterna, förbättras studiens 

reliabilitet. Eftersom studien använde sig av tre beprövade instrument ansågs 

mätinstrumenten ha godtagbart hög reliabilitet. 
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Går det inte replikera studiens resultat, det vill säga om andra forskare kan använda 

samma metoder och utföra en liknande studie, påverkas validiteten och objektiviteten. 

Eftersom studiens metod noggrant har förklarats, går det åtminstone att uttala sig om 

möjligheterna till replikering. Dock är det besvärligt att uttala sig om till vilken grad det 

går att replikera studien. Detta är enklare att få en förståelse för när en annan forskare 

utfört en liknande undersökning (Bryman, 2008, s. 169). Eftersom ett 

bekvämlighetsurval användes är det antagligen besvärligt med replikation av studien. 

Detta är på grund av att vi forskare valde respondenter utifrån platser som var mest 

tillgängliga för oss. 

Validiteten handlar om att det som avses mätas faktiskt är det som mäts (Borg & 

Westerlund, 2012, s. 244). Intern validitet gäller om det verkligen är den oberoende 

variabeln som påverkar den beroende variabeln (Borg & Westerlund, 2012, s. 18). 

Exempelvis vad gäller hypotes ett, som lyder “ju mer en man konsumerar medier desto 

mer har individen internaliserat maskulinitetsideologi”, är den oberoende variabeln 

konsumtion av medier och den beroende maskulinitetsideologi. Finns det problem med 

den interna validiteten kan det bero på att hypotesen är felriktad, att det egentligen är 

maskulinitetsideologi som påverkar konsumtion av medier, eller att det finns någon 

annan bakomliggande faktor som påverkar variablerna (Borg & Westerlund, 2012, s. 

18-19). Eftersom hypoteserna är grundade i tidigare forskning, bör det finnas skäl för att 

hypoteserna är riktade åt rätt håll. Dock finns det svårigheter i att kontrollera om det 

finns en bakomliggande faktor som påverkar sambandet, då det skulle kräva att studien 

utfördes som ett experiment (Borg & Westerlund, 2012, s. 20). 

Den externa validiteten syftar på om det går att generalisera resultatet (Borg & 

Westerlund, 2012, s. 20). För att kunna göra en giltig generalisering av sambandet som 

framkommer mellan den oberoende och beroende variabeln, krävs det att den interna 

validiteten är acceptabel. Eftersom ett bekvämlighetsurval användes går det inte att 

generalisera till populationen utifrån resultatet. Det är på grund av att alla individer från 

populationen inte representeras i urvalet (Bryman, 2008, s. 194).  

Begreppsvaliditet handlar om hur väl det begrepp som avses mäta definieras och 

täcks upp av mätinstrumentet (Borg & Westerlund, 2012, s. 245). För att uppnå en bra 

begreppsvaliditet är det vanligt att använda triangulering, det vill säga att begreppet 
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studeras med hjälp av flera olika metoder (Borg & Westerlund, 2012, s. 245). Chu et al. 

(2005) som konstruerade mätinstrumenten för maskulinitetsideologi, använde sig av 

observationer, intervjuer och enkätundersökningar för att avgöra hur begreppet ska 

mätas, vilket tyder på god begreppsvaliditet.  

5.7. Statistisk analysmetod 

För att mäta variablerna självkänsla, kroppskänsla, MRAS och AMIRS användes 

intervallskalor. Mediekonsumtion mättes med en kvotskala. Detta möjliggör enkla och 

multipla regressioner. Eftersom syftet var att undersöka kausala samband, som 

innefattar orsak och verkan, var det lämpligt att utföra regressionsanalyser. Med 

regressionsanalyser är det möjligt att se hur mycket av variansen i en variabel som kan 

förklaras med hjälp av en annan (Djurfeldt et al., 2010, s. 262).   

För att se om undersökningens medelvärde gav ett representativt mått på resultatet 

och om antagandena för regressionsanalys uppfylls blev ett normalitetstest relevant. 

Testet utfördes med hjälp av programmet SPSS för att se normalfördelning i det 

signifikanta resultatet som ses i Bilaga 4, Figur 1 och 2 (Djurfeldt et al., 2010, s. 60). 

Enligt testet var endast skalan som mätte variabeln självkänsla normalfördelad med ett 

värde över .05, skalorna MRAS och AMIRS hade båda värdet 0.35.  

Ytterligare ett problem som kan påverka medelvärdet är extremvärden. Endast en 

respondents svar som ligger antingen mycket högre eller lägre på en skala än 

majoriteten, kan göra att hela undersökningens svar förflyttas. Studien hade två 

extremvärden för skalan AMIRS, men inga för varken självkänsla eller MRAS.  

Ett till sätt för att testa antagande för möjligheten att göra regressionsanalys är att 

se till hetero- och homoscedasticiteten, dock har vårt resultat visat på heteroscedasticitet 

för både MRAS och AMIRS. Detta menar att ju högre värden x variabeln visar desto 

högre spridning.  

Antagandet om normalfördelade residualer uppfylls därför inte för dessa variabler, 

detta ses i Bilaga 4, Figur 3 och 4 (Borg & Westerlund, 2012, s. 363). Dock uppfylls 

homoscedasticiteten för kroppskänsla och självkänsla, ses i Bilaga 4, Figur 5 och 6. 

Eftersom residualerna ligger mer kurvlinjärt än på en linje för variablerna MRAS, 
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AMIRS och självkänsla, kan man också uttala sig om att antagandet för linjärt samband 

inte är uppnått, detta ses också i Bilaga 4 och tydligast i Figur 9, 13 och 17.  

Ett till antagande som blir relevant då vår studie har använt två multipla 

regressionsanalyser är multikollinearitet. Antagandet handlar om att de oberoende 

variablerna i den multipla regressionsanalysen korrelerar med varandra (Djurfeldt et al, 

2010, ss. 365-366). Variansen i b-koefficienterna avgörs beroende på hur de oberoende 

variablerna korrelerar med varandra. I VIF-factor som syftar på variansen får inte värdet 

i en multipel regression överstiga 2.5. För våra två variabler MRAS och AMIRS hamnar 

värdena på 1.5, vilket anses vara en acceptabel nivå. Värdena gör att den statistiska 

signifikansen blir giltig för testet och de oberoende variablerna påverkar inte varandra i 

för hög utsträckning (Djurfeldt et al., 2010, ss. 365-366).  

För test av hypotes ett, om den oberoende variabeln mediekonsumtion påverkar 

variablerna MRAS och AMIRS, utfördes två enkla regressionsanalyser. För att 

undersöka hypotes två, om den oberoende variabeln mediekonsumtion påverkade 

variablerna självkänsla och kroppskänsla, användes två enkla regressionsanalyser. 

Slutligen användes två multipla regressionsanalyser för att testa hypotes tre, om de 

oberoende variablerna MRAS och AMIRS påverkade variablerna självkänsla och 

kroppskänsla. MRAS och AMIRS separerades eftersom de mäter två olika aspekter 

inom begreppet maskulinitetsideologi. 

6. Resultat 

Nedanför presenteras först studiens beskrivande statistik för respektive medelvärden 

och urval för de olika variablerna. Därefter presenteras resultatet från de olika 

regressionsanalyser som genomfördes. Resultatet för hypoteserna presenteras i 

nummerordning, där hypotes ett presenteras först och hypotes tre sist.  
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6.1. Beskrivande statistik 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för alla variabler i studien  

6.2. Regressionsanalys H₁ 

Tabell 2.1  

Enkelt regressionstest för H₁ 

Not. *p < .05. R²: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SEB: Standardfel. β: Betavärde 

Tabell 2.2 

Enkelt regressionstest för H₁ 

Not. *p < .05. R²: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SEB: Standardfel. β: Betavärde 

Variabler M SD N

Mediekonsumtion 594.72 372.81 118

MRAS 2.54 .53 103

AMIRS 1.9 .54 94

Självkänsla 3.2 .56 93

Kroppskänsla 2.81 .77 112

B SE B β

MRAS   2.42 .1

Mediekonsum
tion 

.00 .00 .14

R² .01

B SE B β

AMIRS 1.74      .11

Mediekonsumtion .00 .00 .17

R² .02
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Två enkla regressionsanalyser genomfördes för att se om unga mäns mediekonsumtion 

hade en positiv påverkan på variabeln maskulinitetsideologi. Mätinstrumentet MRAS 

fokus var på konservativa tankar om den maskulina rollen, och AMIRS fokuserade på 

hög internalisering av hegemonisk maskulinitet inom interpersonella relationer. Justerad 

R² = .01 för MRAS, Justerad R² = .02 för AMIRS, detta visar på 1% och 2%, vilket kan 

anses vara en låg förklaringsgrad i de beroende variablerna. Resultatet visade ingen 

signifikans och hypotesen förkastades. Mediekonsumtion mot MRAS (β=.14, F=2.1, 

t=1.45, p=.15) och med AMIRS (β=.17, F=2.77, t=1.67, p=.09) 

6.3. Regressionsanalys H₂ 

Tabell 3.1 

Enkelt regressionstest för H₂ 

Not. *p < .05. R²: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SEB: Standardfel. β: Betavärde 

Tabell 3.2 

Enkelt regressionstest för H₂ 

Not. *p < .05. R²: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SEB: Standardfel. β: Betavärde 

B SE B β

Självkänsla 3.3      .11

Mediekonsumtion .00 .00 -.12

R² .00

B SE B β

Kroppskänsla 2.9      .14

Mediekonsumtion .00 .00 -.07

R² .00
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Två enkla regressionsanalyser genomfördes för att se om mediekonsumtion hade en 

negativ påverkan på variabeln självkänsla (mätinstrumenten Rosenbergs skala om 

självkänsla och kroppskänsla). Justerad R²=.00 visade 0% i variansen för de båda 

beroende variablerna. Ingen signifikans framkom i något resultat, vilket gjorde att 

hypotesen förkastades. Mediekonsumtion mot självkänsla (β=-.12, F=1.32, t=-1.15, p=.

26) och mot kroppskänsla (β=-.07, F=.55, t=-.74, p=.46).  

  

6.4. Multipel regressionsanalys H₃ 

Tabell 4.1 

Multipelt regressionstest för H₃ 

Not. **p < .01. ***p < .001. R²: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SEB: Standardfel. β: 
Betavärde 

Tabell 4.2 

Multipelt regressionstest för H₃ 

Not. *p < .05.  R²: Justerad förklaringsgrad. B: B-koefficient. SEB: Standardfel. β: Betavärde. 

B SE B β

Självkänsla  3.05     .3

MRAS .4 .14 .37**

AMIRS -.46 .13 -.44***

R² .12

B SE B β

Kroppskänsla .26 .41

MRAS .32 .19 .22

AMIRS -.32 .19 -.22

 R² .02
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Två multipla regressionsanalyser gjordes för att undersöka om internalisering av 

maskulinitetsideologi påverkade individens grad av självkänsla negativt. Justerad R² för 

Rosenbergs skala om självkänsla var .12 vilket är 12% i förklaringsgrad av variansen i 

variablerna som mätte maskulinitetsideologi (MRAS och AMIRS). Resultatet visade på 

signifikans för båda mätinstrumenten, MRAS (β=.37, t=2.91, p=.005) och AMIRS 

(β=-44, t=-3.41, p=.001). Resultatets frihetsgrad F=6.48. Dock visade självkänsla en 

stark positiv påverkan, ju högre MRAS respondenterna hade, desto högre var 

självkänslan. Testet med AMIRS visade en stark negativ påverkan där graden av 

självkänsla gick ner när AMIRS gick upp. Detta bekräftar hypotes tre, att ju mer en 

individ internaliserat maskulinitetsnormer, desto lägre grad av självkänsla för 

mätinstrument AMIRS. MRAS var signifikant mot självkänsla, men visade istället 

motsatsen till AMIRS och ökade när graden av självkänsla ökade.  

En till multipel regressionsanalys gjordes för att undersöka om internalisering av 

maskulinitetsideologi (MRAS och AMIRS) påverkade graden av kroppskänsla negativt. 

Justerad R² för kroppskänsla var .02 och förklaringsgraden blir alltså 2%. MRAS (β=.

22, t=1.65, p=.10) och AMIRS (β=-.22, t=-1.68, p=.09). Resultatet var inte signifikant 

för kroppskänsla.  

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

Av de tre hypoteser som undersöktes fann vi endast att en delvis kunde bekräftas, 

nämligen hypotes tre, att ju mer en man har internaliserat maskulinitetsideologi desto 

lägre grad av självkänsla har individen. Det resultat som var signifikant gällde 

individens generella självkänsla, och det fanns ingen signifikant påverkan vad gäller 

kroppskänsla.  

Resultatet visade att ju högre en respondent svarade på skalan AMIRS, desto lägre 

självkänsla hade han. AMIRS skala mäter graden av internaliserad hegemonisk 

maskulinitet inom interpersonella relationer. Hegemonisk maskulinitet handlar om den 

kulturellt dominerande maskuliniteten inom en specifik kontext, och enligt vårt resultat 
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bidrar det till en lägre självkänsla. Detta innebär att unga män som inte följer normerna 

för den dominerande maskuliniteten, har högre grad av självkänsla enligt Rosenbergs 

skala. Rosenberg menar alltså att de är mer attraktiva för sin omgivning, har bättre 

relationer och är mer omtyckta. Dock är det viktigt att se till kontexten eftersom 

kulturen avgör hur den dominerande maskuliniteten ser ut. Eftersom mätinstrumentet 

konstruerades i USA vars kultur skiljer sig från svensk kontext, kan vi argumentera för 

att AMIRS inte mäter den dominerande maskuliniteten inom vår kultur, i lika hög grad.  

Ju högre en respondent svarade på skalan MRAS, desto högre självkänsla hade han. 

Att mätinstrumenten för maskulinitetsideologi visar olika resultat kan bero på att de 

mäter skilda delar av maskulinitetsideologi. MRAS mäter till större grad dominans och 

kallsinnighet, vilket möjligtvis kan förklara varför personer som svarar högt på skalan 

även har hög självkänsla. En individ som har internaliserat maskulinitetsidelogi och 

agerar enligt de normer som finns i gruppen, eller samhället, och får positiv respons, 

kan tänkas få bättre självkänsla. Det kan förklara resultatet. 

 Resultatet bidrar också med en förståelse för hur samhället sätter upp regler för 

vad som är manligt respektive kvinnligt. Genus är socialt konstruerat och ett aktuellt 

ämne som är viktigt att undersöka, eftersom det råder olika förväntningar på hur unga 

män och kvinnor ska vara. Dessa förväntningar gör att vi människor agerar olika 

beroende vilket kön vi har. I och med att samhället ständigt är under förändring, kan 

förväntningar på könen skilja sig åt beroende på tid och kontext. Vår studie belyser hur 

unga män tänker om dessa förväntningar på den manliga rollen idag. 

Ingen av den tidigare forskningen som vi tagit del av har visat på samma resultat 

angående MRAS och självkänsla, därför skulle ytterligare forskning behövas. Tidigare 

forskning visade att ju högre män svarade på skalan AMIRS, desto lägre grad av 

självkänsla hade respondenterna (Chu et al., 2005), samband ses också mellan 

variablerna (Burnett et al., 1995), vilket stämmer överens med vårt resultat. Conseur et 

al. (2008) undersökte istället en modern maskulinitet i relation till självkänsla. 

Resultatet visade på ett samband mellan modern maskulinitet och kroppskänsla. Detta 

kan innebära att hur mycket en individ har internaliserat den typ av maskulinitet som är 

aktuell för sammanhanget, påverkar individens självkänsla, eftersom självkänslan till 

stor grad kan påverkas av omgivningens attityder. En individ som inte uppfyller de 
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normer och förväntningar som omgivningen har på denne, i form av 

maskulinitetsideologi, kan få dålig självkänsla på grund av sociala sanktioner eller en 

känsla av att inte vara tillräcklig.  

 Hypotes ett, ju mer en man konsumerar medier, desto mer har individen 

internaliserat maskulinitetsidelogi, visade inte på något signifikant resultat. Det skiljer 

sig från den tidigare forskningen som har varit enig om att graden av konsumtion av 

medier påverkar hur mycket individen har internaliserat maskulinitetsideologi 

(Giaccardi et al., 2016; Giaccardi et al., 2017; Ward et al., 2006). Vi ställer oss därför 

frågan om varför vårt resultat skiljer sig från den tidigare forskningen.  

Den tidigare forskningen har främst fokuserat på att undersöka en viss typ av 

media, vilket skulle göra det enklare för deltagaren att besvara enkäten. Av den orsaken 

att vår studie har utförts i Sverige och inte i samma kontext som tidigare forskning, 

skulle det kunna finnas en skillnad i hur mycket mediekonsumtion påverkar individen.  

Möjligtvis finns det andra faktorer än media som påverkar hur mycket en individ 

har internaliserat maskulinitetsideologi, därför skulle det vara relevant att utföra en mer 

omfattande studie och undersöka ett flertal kausala samband. Hur individen har 

internaliserat maskulinitetsideologi kan också ha att göra med vilken kontext studien 

utförs i. Detta är för att det existerar olika normer beroende på kultur, och gör att unga 

män internaliserar olika subjektiva meningar. Det skulle i så fall kunna innebära att de 

attityder som individen tar del av från andra, såsom familj och vänner, har större 

påverkan än media på hur mycket individen internaliserar maskulinitetsideologi.  

 För hypotes två, ju mer en man konsumerar medier, desto lägre grad av självkänsla 

har individen, framkom inget signifikant resultat. Tidigare forskning har visat att det 

finns ett samband mellan konsumtion av medier och kroppskänsla (Hobza & Rochlen, 

2009; Conseur et al., 2008). Eftersom den tidigare forskningen inte visat på något 

signifikant samband mellan mediekonsumtion och grad av generell självkänsla, är det 

inte förvånande att vårt resultat visade detsamma. Dock finns det stöd för att 

mediekonsumtionen påverkar en individs kroppskänsla, vilket inte speglades i vårt 

resultat.  

Via media förmedlas stereotyper för hur en man ska bete sig, och gör att individer 

som konsumerar media kan internalisera stereotyperna. Upplever individen att hen inte 
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kan nå upp till det ideal som förmedlas, kan denne få dålig självkänsla eller 

kroppskänsla. Då det inte förekom något signifikant resultat angående detta i vår 

undersökning, behövs det ytterligare forskning för att undersöka relationen mellan 

mediekonsumtion och självkänsla.  

7.2. Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka kausala samband mellan internalisering av 

maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Frågor som ställdes i 

studien var: Har media en påverkan på unga mäns bild av hur en man ska bete sig? Har 

konsumtion av media en inverkan på mäns självkänsla? Har männens syn på 

maskulinitetsideologi en påverkan på deras självkänsla?  

Studien har besvarat f rågan at t ju högre männen internal iserat 

maskulinitetsideologi, desto lägre självkänsla har de. Skalorna för att mäta 

maskulinitetsideologi, MRAS och AMIRS, fick olika signifikanta resultat. Eftersom vår 

studie inte kunnat besvara resterande frågeställningar, ökar förståelsen att antagandena 

för regressionsanalys inte uppfyllts. Eventuellt hade en korrelation eller annat statistisk 

test varit mer lämpligt. Vi hade dock inte kunnat predicera eller sett till påverkan om vi 

valde korrelation istället. Det hade då bara gått att se samband. Möjligtvis hade 

intervjuer kunnat öka förståelsen för begreppet maskulinitetsideologi, som har visat sig 

innefatta många dimensioner. Med kvalitativ metod hade vi också kunnat få fram en 

mer detaljerad och djupare syn på hur de unga männen tänkte om frågorna. 

 Fler respondenter hade behövts i urvalet för att öka chanserna till generalisering. 

Ett bekvämlighetsurval användes i studien, vilket gjorde det besvärligt att generalisera 

resultatet till populationen. Den externa validiteten hade varit betydligt högre om 

urvalet hade varit mer representativt med fler deltagare. Ett slumpmässigt obundet urval 

hade varit att föredra. Detta blev inte möjligt i vår studie, men är en rekommendation 

till framtida forskare.  

 Internt bortfall i studien låg på 3.7 % för alla svar. Detta kan anses vara relativt lågt, 

men det går att spekulera i metodvalen. Det interna bortfallet ökade när vi valde att dela 

ut i klassrummen. Anledningen till det kan vara att utdelning i korridorerna var mer 
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frivilligt, men deltagande i klassrummen kunde ses som ett krav då lärare deltog och det 

var under lektionstid. Trots upprepade tillsägelser satt respondenterna nära varandra, 

vilket kan ha påverkat det interna bortfallet. Det skulle kunna bero på att respondenterna 

inte upplevde sig kunna svara sanningsenligt på känsliga frågor, eftersom personen 

bredvid eventuellt kunde se svaret och börja en konversation. 

Enligt samtyckeskravet kunde respondenterna välja att inte svara på vissa frågor 

eller inte delta alls, utan följder. Samtyckeskravet äventyrades då eleverna i 

klassrummen kan ha upplevt det som ett tvång att delta i studien. Detta tvång kan ha 

berott på lärarnas tillsägelser att de skulle sitta ner på sina platser och fylla i enkäten. 

Respondenterna kan ha upplevt detta trots att vi forskare informerade om studien enligt 

informationskravet och samtyckeskravet.   

Fråga 30 hade flest bortfall och löd “Jag känner att jag är en person av värde, alla 

fall lika mycket som alla andra” och var från Rosenbergs skala för självkänsla. Det var 

också denna fråga som vi forskare fick mest funderingar över från respondenterna. 

Framtida studier borde fokusera på att förtydliga frågan. Eftersom den översattes från 

engelska kan missförstånd om frågans betydelse bottna i övergången mellan engelska 

till svenska. Hade frågan varit enklare för respondenterna att förstå, hade antagligen 

studien haft ett lägre internt bortfall.  

Orsaken till det interna och externa bortfallet kan ha att göra med frågornas 

känslighet, och studiens fokus på internalisering av maskulinitetsideologi. Eftersom det 

var 3,7 %  internt bortfall kan frågornas känslighet ha varit en avgörande faktor. De två 

tredjedelarna som valde att inte delta när de fick frågan i korridorerna, kan ha gjort det 

på grund av att vi nämnde studiens fokus på maskulinitetsideologi. Det kan då ha 

upplevt det för personligt och känsligt att delta.  

Studien hade två extremvärden för AMIRS skala som mätte internalisering av 

hegemonisk maskulinitet inom interpersonella relationer. Två extremvärden i en skala 

kan anses godtagbart, men det är ändå residualer som påverkar medelvärdet negativt. 

Det hade givetvis varit optimalt om studien inte hade några extremvärden. Skalorna 

MRAS och AMIRS visar på heteroskedasticitet, som ses i Bilaga 4, Figurerna 3 och 4. 

Heteroscedasticiteten visar på en hög grad av spridning och att antagandet om 

normalfördelning inte uppfylls för variablerna. Antagandet om normalfördelning 
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uppfylldes för variabeln kroppskänsla, men eftersom kroppskänsla endast mättes med 

hjälp av tre frågor, är det problematiskt att uttala sig om normalfördelningen ändå, se 

Bilaga 4 Figur 6. 

Homoscedasticitet förelåg för variabeln som mätte självkänsla på 10 frågor. Det 

kan anses vara positivt för studiens normalfördelning och antagande, se Bilaga 4 Figur 

5. Mer kurvlinjära residualer kunde ses, och gjorde att det inte förelåg ett linjärt 

samband. Därför är det besvärligt att predicera vårt signifikanta resultat, se Bilaga 4 

Figurerna 9, 13, 17. Eftersom antagandena inte uppfylldes, kan valet av 

regressionsanalyser varit felaktigt. Antagligen hade en annan metod varit mer lämplig. 

Konstruktionen av frågorna angående respondenternas mediekonsumtion har varit 

besvärligt, eftersom respondenterna själva behövde räkna ihop hur många timmar de 

spenderade på media under dagen. Först tillfrågades antal timmar respondenterna 

spenderade på de olika medieformerna. Det var problematiskt då de behövde omvandla 

minuter till timmar i de fall där de endast spenderade en kortare tid på en medieform. 

Proceduren kunde upplevas tidskrävande och svår för ett flertal respondenter. 

Ytterligare en förstudie utfördes för att få fram vilken metod som var enklast för 

respondenterna att fylla i gällande mediekonsumtion.  

Efter förstudien ändrade vi frågorna om mediekonsumtion. Detta gav 

respondenterna möjligheten att kunna fylla i både timmar och minuter på respektive 

medieform. Trots komplikationerna i konstruktionen av mediefrågorna var det ändå de 

etablerade mätinstrumenten som mätte maskulinitetsideologi (MRAS och AMIRS), som 

hade mest internt bortfall. Dessa mätinstrument konstruerades för cirka 13 år sedan i 

USA, vilken kan ha påverkat studien då undersökningen utfördes 2018 i svensk kontext. 

Dock är det svårt att uttala sig om hur mycket det kan ha påverkat vår studie och om det 

är i negativ bemärkelse.  

Rosenbergs skala för självkänsla är ett välbeprövat instrument. Det hade också varit 

fördelaktigt med ett lika välbeprövat instrument för att undersöka maskulinitetsideologi. 

Det kan argumenteras för att anledningen till att Rosenbergs skala är välbeprövat beror 

på att den är från 1960-talet och har testats under lång tid, i olika undersökningar. Trots 

att MRAS och AMIRS konstruerades för 13 år sedan är det ändå närmare 2018 än 60-

talet. Det kan innebära att MRAS och AMIRS är mer relevanta i dagens samhälle.  
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8. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka kausala samband mellan internalisering av 

maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av media. Resultatet visade på ett 

signifikant kausalt samband, att ju mer en man har internaliserat maskulinitetsideologi, 

desto lägre grad av självkänsla har han. Det fanns stöd för det i den tidigare 

forskningen.  

Trots att flera undersökningar fått ett signifikant resultat gällande internalisering av 

maskulinitetsideologins negativa påverkan på självkänslan, är det något som inte har 

diskuterats tillräckligt. En öppen diskussion om ämnet anser vi är viktigt då det 

förhoppningsvis leder till en förändring som uppmärksammar samhället om tankar och 

normer hos unga män. Vi återfann inget signifikant resultat angående 

mediekonsumtionens posi t iva påverkan på graden av internal iserad 

maskulinitetsideologi, eller mediekonsumtionens negativa påverkan på graden av 

självkänsla. 

Maskulinitet är ett ämne som börjar bli allt mer omtalat, och är en nödvändig 

aspekt av genus att undersöka, eftersom “machokulturen” kan leda till negativa 

hälsoaspekter hos individen. För bättre förståelse och definition av maskulinitet i svensk 

kontext, skulle det förslagsvis behövas kvalitativ forskning. Detta för att sedan kunna 

göra en mer omfattande kvantitativ forskning med väldefinierade mätinstrument. Den 

kvalitativa forskningen skulle behöva genomföras i form av intervjuer med minst 20 

individer. Detta för att öka förståelsen för självkänsla, kroppskänsla, hegemonisk 

maskulinitet och mediekonsumtion. Efter genomgående intervjuer hade framtida 

forskare behövt utföra en mer omfattande enkätstudie med obundet slumpmässigt urval, 

och många respondenter. Även om inte vår studie fick ett signifikant resultat angående 

media, har tidigare studier kunnat avslöja medias påverkan på ungdomar. Av denna 

anledning är det viktigt att undersöka ämnet i framtiden.  

Eftersom det finns argument för att låg grad av självkänsla är ett tecken på 

depression, skulle vi kunna argumentera för att framtida forskare borde inkludera 

psykisk ohälsa. Ett flertal studier har undersökt sambandet mellan psykisk ohälsa och 

mediekonsumtion. Detta styrker att det är en viktig aspekt som borde inkluderas i 
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framtida studier, även när det handlar om internalisering av maskulinitetsideologi. Det 

finns begränsningar i vår studie, som innebär att resultatet inte går att generalisera till 

populationen. Trots detta är våra fynd relevanta och intressanta som grund för fortsatt 

forskning. 
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Bilaga 1: Operationaliseringstabell 

Begrepp Mätinstrument Definition Enkätfrågor

Internalisering av 
maskulinitets- 
ideologi

Male Role 
Attitudes Scale 
(MRAS)

Ett högt värde på 
MRAS indikerar 
traditionella eller 
konservativa 
attityder gentemot 
den manliga rollen.

4. Det är viktigt för en 
kille att få respekt från 
andra. 

5. En man förtjänar 
alltid respekt från sin 
fru och sina barn. 

6. Jag beundrar en kille 
som är helt säker på sig 
själv. 

7. En kille kommer 
förlora respekt om han 
pratar om sina problem. 

8. En ung man borde 
vara stark, även om han 
inte är stor. 

9. Det stör mig när en 
kille beter sig som en 
tjej. 

10. Jag tycker inte att 
en man ska behöva 
göra något 
hushållsarbete. 

11. Män är alltid redo 
för att ha sex.

Adolescent 
Masculinity 
Ideology in 
Relationships 
Scale (AMIRS)

Ett högt värde på 
AMIRS reflekterar 
hög internalisering 
av hegemonisk 
maskulinitet inom 
interpersonella 
relationer.

12. Det är viktigt för en 
kille att bete sig som 
om ingenting är fel, 
även om det är något 
som stör honom. 

13. I ett bra förhållande 
får killen oftast som 
han vill. 

14. Jag kan respektera 
en kille som backar 
undan från ett 
slagsmål.* 

15. Det är okej för en 
kille att säga nej till 
sex.* 

16. Killar borde inte 
visa sina känslor när de 
blivit sårade. 

17. En kille behöver 
aldrig slå en annan kille 
för att få respekt.* 



18. Om en kille berättar 
om sina problem 
kommer han att ses 
som svag. 

19. Jag tycker det är 
viktigt för en kille att 
sträva efter vad han 
vill, även om det 
betyder att han behöver 
såra andra människors 
känslor. 

20. Jag tycker det är 
viktigt att en kille beter 
sig som om han är 
sexuellt aktiv även om 
han inte är det. 

21. Jag skulle kunna 
vara kompis med en 
kille som är 
homosexuell.* 

22. Det är pinsamt för 
en kille när han 
behöver be om hjälp. 

23. Jag tycker det är 
viktigt att en kille 
pratar om sina känslor, 
även om människor 
kanske skrattar åt 
honom.*

Självkänsla Rosenbergs skala 
om självkänsla

Mäter individens 
grad av självkänsla 
genom att mäta 
både positiva och 
negativa känslor 
gentemot 
individens själv.   

24. Överlag är jag nöjd 
med mig själv. 

25. Ibland tänker jag att 
jag inte alls duger.* 

26. Jag känner att jag 
har ett flertal bra 
egenskaper. 

27. Jag kan göra saker 
lika bra som de flesta 
andra människor kan. 

28. Jag känner att jag 
inte har mycket att vara 
stolt över.* 

29. Jag känner mig helt 
klart värdelös ibland.* 

30. Jag känner att jag är 
en person av värde, i 
alla fall lika mycket 
som andra. 



* Vända frågor.  

31. Jag önskar att jag 
kunde ha mer respekt 
för mig själv.* 

32. I det stora hela har 
jag en tendens att 
känna att jag är en 
misslyckad person.* 

33. Jag har en positiv 
attityd gentemot mig 
själv.

Kroppskänsla Kroppskänsla 
handlar endast om 
individens känslor 
gentemot den egna 
kroppen. Kan ses 
som en aspekt i 
självkänslan. 

34. När jag ser bra ut 
mår jag bra över mig 
själv. 

35. Att min kropp är 
attraktiv för andra är 
viktigt för mig. 

36. Jag tycker att det är 
viktigt att lägga tid på 
sitt utseende.



Bilaga 2: Informationsbrev   
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Bilaga 4: Normalitetstest 

Figur 1. 

MRAS = Male Role Attitudes Scale. AMIRS = Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale.  

Figur 2. 

MRAS = Male Role Attitudes Scale. AMIRS = Adolescent Masculinity in Relationships Scale. Self-esteem 
= Rosenbergs skala om självkänsla. 

              Cases

Valid Missing Total

N Procent N Procent N Procent

MRAS 103 86 % 17 14 % 120 100 %

AMIRS 94 78 % 26 22 % 120 100 %

                               Test of Normality

Kolmogorov-Smirnov

Statistic df Sig.

MRAS .09 103 .03

AMIRS .15 94 .00

Självkänsla .08 93 .14



Figur 3. 

Extremvärden och heteroskedasticitet för MRAS: Male Role Attitudes Scale. Beroende variabel MRAS. 

Nedre raden x-värdet. Skala 1-4. 



Figur 4. 

Extremvärden och heteroskedasticitet för AMIRS: Adolescent Masculinity Ideology in Relationships 

Scale. Beroende variabel AMIRS. Nedre raden x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 5. 

Extremvärden och homoskedasticitet för Rosenbergs skala om självkänsla. Beroende variabel självkänsla. 

Nedre raden x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 6. 

Extremvärden och homoskedasticitet för kroppskänsla. Beroende variabel Kroppskänsla. Nedre raden x-

värdet. Skala 1-4.  



Figur 7. 

Normalfördelning för MRAS: Male Role Attitudes Scale. Beroende variabel MRAS. Nedre raden x-

värdet. Skala 1-4.  



Figur 8. 

Linjärt samband för MRAS: Male Role Attitudes Scale. Beroende variabel MRAS. Nedre raden x-värdet. 

Skala 1-4. 



Figur 9.

!  
Linjärt samband och extremvärden för MRAS: Male Role Attitudes Scale. Beroende variabel MRAS. 
Nedre rad x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 10. 

!  
Extremvärden för MRAS: Male Role Attitudes Scale. Nedre rad x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 11. 

!  
Normalfördelning för AMIRS: Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale. AMIRS som 
beroende variabel. Nedre rad x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 12. 

!  
Linjärt samband för AMIRS: Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale. AMIRS som 
beroende variabel. Nedre rad x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 13. 

!  
Linjärt samband och extremvärden för AMIRS: Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale. 
AMIRS som beroende variabel. Nedre rad x-värdet. Skala 1-4.  



Figur 14. 

!  
Extremvärden för AMIRS: Adolescent Masculinity Ideology in Relationships Scale. Skala 1-4.  



Figur 15. 

!  
Normalfördelning för Rosenbergs skala om självkänsla som beroende variabel. Skala 1-4. Nedre rad x-
värdet. 



Figur 16. 

!  
Linjärt samband för Rosenbergs skala om självkänsla som beroende variabel. Skala 1-4. Nedre rad x-
värdet. 



Figur 17. 

!  

Linjärt samband och extremvärden för Rosenbergs skala om självkänsla som beroende variabel. Skala 

1-4. Nedre rad x-värdet.  



Figur 18. 

!  
Extremvärden för Rosenbergs skala om självkänsla som beroende variabel. Skala 1-4. 


