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Sammanfattning 

Introduktion Att som ung kvinna växa upp i dagens samhälle ställer stora krav på förmågan 

att hantera samhällets ideal. Då det visat sig att unga kvinnor är de främsta användarna av 

sociala medier är det av intresse att undersöka om det finns en negativ påverkan av media hos 

denna målgrupp. 

Metod Arbetet är en litteraturöversikt med ett systematiskt tillvägagångssätt, där tio 

vetenskapliga artiklar sökts upp via sökmotorena PubMed ochPsycINFO för att sedan 

analyseras, värderas och kategoriseras. 

Resultat Resultatet av litteraturöversikten har visat ett samband mellan exponering av media 

och psykisk ohälsa, negativ kroppsuppfattning och tendenser till ätstörningar. En stark 

självkänsla visade sig vara viktigt för att stå emot de ideal media förmedlade. Frekvensen av 

användandet av sociala medier och exponering för magasin visade ett tydligt samband till att 

påverkas negativt av media  

Diskussion Utifrån syftet med litteraturöversikten kunde man se ett samband mellan media 

och psykisk ohälsa, negativ kroppsuppfattning och tendenser att utveckla en ätstörning. 

Genom att stärka unga kvinnors självkänsla borde det även förebygga risken att påverkas 

negativt av media. 

Nyckelord: Media; Sociala medier; Kroppsuppfattning; Ungdomar; Kvinnor; Psykisk ohälsa 

 

Abstract 

Introduction As a young woman growing up in today's society it places great demands on the 

ability to manage society's ideals. As it has turned out that young women are the main users of 

social media, it is of interest to investigate whether there is a negative impact of media on 

them. 

Method This paper is a literature review with a systematic approach. Ten scientific articles 

was selected through the search engines PubMed and PsycINFO in order to be analyzed, 

evaluated and categorized. 

Results The result of the literature review has shown a link between exposure to media and 

mental health, negative body image and eating disorder tendencies. A strong self-esteem was 

found to be important to resist the ideal media mediated. The frequency of use of social media 

and exposure to magazines showed a clear link to be affected negatively by the media. 

Discussion Based on the purpose with the literature review, you could see a link between the 

media and mental health, negative body image and tendencies to develop an eating disorder. 

By strengthening young women's self-esteem, it should also prevent the risk to be affected 

negatively by the media. 

Keywords: Media; Social media; Body Image; Adolescents; Women; Mental health 
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Introduktion  

Under det senaste deceniet har internet blivit en bestående del av våra liv. Genom 

smartphones, surfplattor och datorer kan individen alltid vara uppkopplad och tillgänglig. 

Som en följd av detta har sociala medier ett stort grepp och påverkan på individen 

(Folkhälsomyndigheten, 2015). Sociala medier innebär även risker som trakasserier och 

kränkande av integritet. Sociala medier skapar krav och förväntningar hos användarna och 

den stora mängd information som dagligen strömmar fram kan få en negativ inverkan hos 

individen. Trots utvecklingen av sociala medier har traditionella medier fortfarande en stor 

inverkan hos individen, skillnaden är att traditionell media endast har en så kallad 

envägskommunikation. Sociala medier till skillnad från traditionell media har också 

egenskapen att uppmana till konversationer om matvanor, träning, vikt och kroppsideal, vilket 

i sin tur leder till en intensiv risk för bland annat en negativ kroppsuppfattning, nedstämdhet 

och ätstörningar (Cohen & Blaszcynski, 2015; de Vries, Peter, Graaf & Nikken, 2015). 

Stressrelaterade symptom framförallt hos flickor har ökat och så även antalet unga som vårdas 

för depression och ångest (Folkhälsomyndigheten, 2014). Samtidigt ses en ökning av 

psykosomatiska besvär hos barn och unga. Enligt Regeringskansliet (2012) upplever cirka 30 

procent i åldersgruppen 16-24 år stress, huvudvärk, sömnbesvär eller svårigheter att hantera 

vardagsproblem. Enligt Folkhälsomyndigheten (2014) har det visat sig att flickor och kvinnor 

har en högre frekvens av stressrelaterade besvär än  pojkar och män, samtidigt som yngre 

personer i dessa grupper visat sig ha högre frekvens av stressrelaterade besvär än äldre. 

Användning av sociala medier leda till ohälsa bland annat genom att dessa ökar de sociala 

skillnaderna, förmedlar osunda fysiska och psykiska ideal, ger ständig tillgång till information 

och ställer ett krav på individen att alltid vara tillgänglig och är därmed en riskfaktor för 

psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015).  

Användandet av medier 

Mobiltelefoner, datorer, internetuppkoppling och sociala medier är för många en självklarhet i 

vardagen och användningen av sociala medier är kraftigt åldersrelaterad, 95 procent av 

användarna är mellan 16-25 år. Enligt Cohen et al., (2015) är unga kvinnor de främsta 

användarna av sociala medier så som facebook. Enligt de Vries et al. (2015) besökte 79,1% av 

tjejerna sociala medier regelbundet-ständigt jämförelsevis med pojkar där endast var 58,1% 

besökte sociala medier regelbundet-ständigt. Pojkar och flickor skiljer sig åt vad gällande 

internetanvändningen och flickor är mer aktiva på sociala medier och även den grupp som 
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publicerar flest bilder via mobiltelefonen (Findahl, 2012). Ökningen av användandet av 

sociala medier gäller främst Facebook, Messenger och MSN (Carlsson, 2010), men även 

användningen av Instagram och bloggar ökar. 

Tidigare forskning  

Många studier visar att det finns ett samband mellan att exponeras för sjukligt smala size zero 

ideal i sociala och traditionella medier och en negativ kroppsuppfattning, psykisk ohälsa och 

risk att utveckla ätstörningar (Cohen et al., 2015;  Grabe, Hyde & Ward, 2008; Jeffers, Cotter, 

Snipes & Benotsch, 2013). Negativ kroppsuppfattning är i sin tur en stor riskfaktor för att 

utveckla ätstörning eller psykisk ohälsa såsom stress, depression och ångest. Det har visat sig 

att flickor börjar utveckla en negativkroppsuppfattning redan i sju års ålder (Grabe et al., 

2008). Enligt Richards, Caldwell och Go (2015) påverkar sociala medier främst självkänslan 

och välmåendet hos individen och har visat sig vara en bidragande faktor till depression. 

Richards et al. (2015) menar även att det finns ett starkt samband mellan sociala medier, 

kroppsuppfatting och kroppsideal.  

Då sociala medier anses som ett relativt nytt fenomen anser Richards et al. (2015) att mer 

forskning behöver göras för att se vilka som är i riskzonen. Det är även av stor vikt att utbilda 

föräldrar och ungdomar i hälsoriskerna sociala medier medför. Förhållanden under barn -och 

ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. 

Regeringen uttrycker därför en oro kring utvecklingen av ungas psykiska hälsa, vilket sätter 

målgruppen högt på prioriteringslistan för folkhälsoarbetet (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

World health organisation (WHO, 2016) anser att det är viktigt att arbeta förebyggande för att 

stärka självförtroendet, de sociala förmågorna och ge verktyg för att hantera problem hos 

ungdomar för att senare i livet undvika psykisk ohälsa såsom ångest, depression och 

ätstörningar. Folkhälsoarbetare bör ha kompetensen att relatera till ungdomar och problemen i 

vardagen som orsakar psykisk ohälsa.  

Social och traditionell media besitter en stor makt över samhället och bestämmer normen och 

idealen (Grabe et al., 2008). Att som ung kvinna växa upp i dagens samhälle ställer stora krav 

på förmågan att hantera samhällets ideal. Då det visat sig att unga kvinnor är de främsta 

användarna av sociala medier är det av intresse att undersöka om det finns en negativ 

påverkan av media på dem. Media används i litteraturöversikten som samlingsnamn för 

sociala medier (Facebook, Instagram, bloggar och twitter) och traditionell media (reklam, tv, 
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tidningar och magasin) för att få med en bredd av yttre faktorer som påverkar unga kvinnor 

negativt. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att förklara medias negativa påverkan på unga kvinnor i 

åldern 13-25 år.  

Metod 

Design 

Arbetet är en litteraturöversikt med syfte att analysera och beskriva tidigare studier kring 

ämnet sociala och traditionella medier och dess påverkan på unga kvinnor. 

Litteraturöversikten är baserad på resultatet från tio vetenskapliga artiklar publicerade inom 

ett spann på tio år. Litteraturöversikten görs för att få underlag till att utöka kunskapen om 

vilken roll media besitter gällande påverkan av unga kvinnor. Enligt Forsberg och Wengström 

(2008) har litteraturöversikten ett systematiskt tillvägagångsätt vilket innebär att artiklar som 

ligger till underlag för litteraturöversikten har utefter sitt syfte värderats, analyserats och 

sedan valts ut. 

Sökord  

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka medias negativa påverkan på unga kvinnor. 

Det författaren främst ville undersöka var hur media påverkar den unga kvinnans 

kroppsuppfattning, den psykiska hälsan; stress, depression och ångest, samt om media kan 

framkalla ätstörningar som en följd av att ständigt utsättas för orealistiska kropp –och 

skönhetsideal. De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturöversikten fanns efter att ha 

använt sökord som; mental stress AND social media, young women AND body image AND 

eating disorders, social media AND body image, social media AND effect AND teen girls, 

young women AND body image AND media, young girls AND cyberbullying och mass media 

AND body image AND eating disorders. Young women, young girls och teen girls användes 

för att specificera gruppen unga kvinnor. Orden social media och mass media användes i 

kombination med young women, young girls och teen girls och sökresultatet pekade på att 

media påverkade unga kvinnors kroppsuppfattning, psykiska hälsa och framkallade 

ätstörningar. Därav gjordes vidare sökning i kombination med ovanstående, utifrån sökord 

som body image, eating disorders och mental stress. 
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Då många artiklar pekade på att media hade en påverkan på bland annat kroppsuppfattning 

och ätstörningar och psykisk hälsa, gjordes därefter sökningar utefter de orden. 

Inklusion -och exklusionskriterier 

I litteraturöversikten har författaren valt att endast undersöka medias påverkan på gruppen 

unga kvinnor då gruppen visat sig vara den främsta användaren av sociala och traditionella 

medier. Inklusionskriterer för artiklarna som valts ut för litteraturöversikten var att dessa 

skulle finnas tillgängliga i fulltext format samt vara granskade (peer-rewieved). Då ämnet 

sociala medier är ett relativt nytt fenomen skulle artiklarna skulle vara publicerade mellan 

2006-2016 och artiklar äldre än tio år uteslöts. Artiklarna som använts i litteraturöversikten 

har alla följt IMRaD strukturen vilket innebär att artikeln ska innehålla; Introduktion, metod, 

resultat och (and) diskussion. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka medias 

negativa effekt på unga kvinnor, så ett av inklusionskriterierna var att de vetenskapliga 

artiklarna endast skulle innehålla studier utförda på kvinnor eller studier gjorda på kvinnor 

och män med en tydlighet i resultatet gällande kön. Artiklar med studier utförda enbart på 

män valdes därför bort då det ansågs irrelevant för syftet. Endast artiklar med svenska eller 

engelska som språk inkluderades i litteraturöversikten. Studier gjorda på deltagare över 25 år 

valdes bort då 95 procent av användarna av sociala medier är mellan 16-25 år. 

Relevanta databaser 

De databaser som använts i litteraturstudien är PubMed och PsycINFO. PubMed är en del av 

databasen Medline och innehåller vetenskapliga artiklar i ämnen som biomedicin och 

omvårdnad. PsycINFO inriktar sig på ämen så som medicin, psykologi och psykiatri. 

WorldCat Local beta är Högskolan i Skövdes interna databas och via den kan vetenskapliga 

artiklar med en bredare genre än PubMed finnas (Forsberg & Wengström, 2008). Att olika 

sökmotorer används syftar till att inte utesluta eller missa relevanta studier, utan ska istället 

komplettera varandra för en bredare träfflista. PubMed har främst använts som sökmotor och 

PsycINFO samt SAGEpub har använts i andra hand, medan databasen WorldCat Local 

använts för att få tillgång till artiklarna i fulltext format. Resultatet av artikelsökandet 

presenterat nedan i tabell ett och är baserat på första sökningen då artikeln fanns. 

Sökprocessen  

Litteraturöversikten syftar till att undersöka medias påverkan hos unga kvinnor gällande 

ätstörningar, negativ kroppsuppfattning, osunda ideal, psykisk ohälsa och trakasserier via 

sociala medier. Tio vetenskapliga artiklar skulle ingå i litteraturstudien och sökprocessen ägde 
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rum under två veckor. Sökmotorerna PubMed, PsycINFO och SAGEpub användes i 

sökprocessen och om artiklarna ej kunde finnas i fulltext format användes sökmotoren 

WorldCat local. Inklusionskriterier för alla artiklar var fulltext format samt att de skulle vara 

publicerade mellan 2006-2016 och dessa kriterier användes som avgränsningar i sökandet. 

Utifrån litteraturöversiktens syfte användes sökorden mass media, social media, young 

women, young girls och teen girls i kombination med body image, mental stress, eating 

disorders och cyberbullying. Att endast söka på social media, mass media eller body image 

gav en för bred träff och de booelska operatorerna användes för att begränsa sökandet. Efter 

sökning antecknades sökmotor, sökord, antal träffar och fördes in i matrisen (tabell 1). 

Tabell 1. Databassökning och urval av artiklar. 

Sökmotor Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

PubMed 

2016-05-16 

Mental stress AND social media 65 8 2 3  

 

PubMed 

2016-05-17 

Young women AND body image 

AND eating disorders 

128 4 2 1  

 

PubMed 

2016-05-24 

Social media AND body image 244 7 3 2 

 

PubMed 

2016-05-24 

Social media AND effect AND teen 

girls 

18 2 1 1 

PubMed 

2016-05-24 

Young women AND body image 

AND media 

119 4 2 1  

PsycINFO 

2016-05-20 

Young girls AND cyberbullying 3 1 1 1  

SAGEpub 

2016-05-16 

Mass media AND body image AND 

eating disorders  

198 4 2 1 
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Första urvalet av artiklar skedde genom att läsa igenom rubriken på alla träffar och de artiklar 

som inte uppfyllde inklusion -och exklusionskriterierna och/eller stämde överens med syftet 

valdes bort. Artiklar av intresse valdes ut för genomläsning av abstract. De tio artiklar som 

slutligen valdes ut till litteraturöversikten blev föremål för granskning. De skrevs ut och 

genomlästes i sin helhet för att beskrivas i resultatdelen och sammanfattas i artikelöversikten 

(tabell 2). Vid granskning av artiklarna framkom det att tre artiklar inte var relevanta för 

litteraturöversikten och ytterligare en sökning utfördes med lyckat resultat. Innehållet i 

artiklarna som ligger till grund för litteraturöversikten har en röd tråd som beskriver olika 

aspekter av medias negativa inverkan på unga kvinnor.  

Analys 

Att analysera resultat är ett grundläggande arbetssätt där författaren av litteraturöversikten 

systematiskt delar upp och analyserar data för att kunna identifiera specifika fenomen 

(Forsberg & Wengström, 2008). Resultatet av litteraturöversikten har framkommit genom en 

litteraturanalys där datan har värderats, analyserats och kategorierats. De teman som 

litteraturöversikten kom att fokusera på var ätstörningar och kontrollerad kosthållning, 

negativ kroppsuppfattning, osunda ideal, psykisk ohälsa och trakasserier via sociala medier. 

De tio artiklar som ligger till grund för litteraturöversikten analyserades i första hand utifrån 

dess resultat och relevans för litteraturöversiktens syfte. Alla artiklar granskades i sin helhet 

flera gånger för att värdera resultatet och öka förståelsen. Vidrare analyserades artiklarnas 

resultat för att stämma in med litteraturöversiktens syfte. Resultatet värderades och 

ifrågasattes. Vidare analyserades artiklarnas resultat i syfte att förklara samband mellan media 

och en negativ kroppsuppfattning och en psykisk ohälsa.Vid analys framkom det att 

ätstörningar och kontrollerat kostintag hade ett samband med media och negativ 

kroppsuppfattning, negativ kroppsuppfattning hade ett samband med osunda ideal samt att 

psykisk ohälsa bland annat uppkom genom trakasserier via sociala medier. Utifrån denna 

analys valdes fem temaområden för litteraturöversikten ut och vidare kategoriserades data 

därefter. En sista analys av resultatet gjordes för att se om texten hade en röd tråd samt att 

resultatet hade relevans till litteraturöversiktens syfte. 
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Etik 

God etik är en viktig del av all vetenskaplig forskning och forskaren ska i sin etiska 

avvägning tagit hänsyn till till deltagarnas hälsa och välmående under utförda studier 

(Forsberg & Wengström, 2008). Författaren har tagit i beaktning att deltagare i tidigare 

studier som ligger till underlag för litteraturöversikten har deltagit av fri vilja. De 

vetenskapliga artiklar som presenteras i litteraturöversikten följer etiska riktlinjer som 

reglerats av Helsingforsdeklarationen (Forsberg & Wengström, 2008). Alla källor som 

använts till litteraturstudien presenteras i referenslistan och all referenshantering i 

litteraturöversikten har av författaren skett enligt referenssystemet American Psychological 

Assosiation (APA). Allt resultat presenteras i litteraturöversikten även om det talar emot 

syftet (Forsberg & Wengström, 2008).  

Resultat 

Resultatet av litteraturöversikten kommer nedan att redovisas under fem temaområden vilka 

är; medias påverkan i form av ätstörningar och kontrollerat kostintag, medias påverkan i form 

av negativ kroppsuppfattning, medias påverkan i form av osunda ideal, medias påverkan i 

form av psykisk ohälsa och medias påverkan i form av trakasserier. Resultatet kommer även 

presenteras i en artikelöversikt (tabell 2). 

Tabell 2. Artikelöversikt. 

Författare Titel Antal Syfte Resultat 

Cénat, Hérbert,  

Blais, Lavoie, 

Guerrer & 

Derevois 

(2014 ) 

Cyberbullying, 

psychological 

distress and self-

esteem among 

youth in Québec 

schools. 

8194 

(6540) 

 

 

Undersöker prevalensen av 

trakasserier via sociala 

medier, samt de 

konsekvenser som medföljer 

i form av psykisk ohälsa. 

Trakasserier via sociala 

medier var en faktor för 

försämrad självkänsla och 

psykisk ohälsa. 

Cohen & 

Blaszcynski 

(2015) 

 

Comparative effects 

of Facebook: and 

conventional media 

and body image 

dissatisfaction. 

 

229 

(193) 

 

Syftar till att undersöka 

förhållandet mellan 

jämförelse av utseenden och 

en negativ 

kroppsuppfattning och om 

det stärks av sociala mediers 

ideal jämförelsevis med 

Användandet av Facebook 

ökade riskerna att utveckla 

en negativ 

kroppsuppfattning och 

även risken att utveckla 

ätstörningar. 
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traditionell media. 

De Vries, Peter, 

Graaf & Nikken 

(2016 ) 

 

Adolescents social 

network site use, 

peer appearance-

related feedback, 

and body 

dissatisfaction: 

Testing a mediation 

model 

604  Undersöker i vilken 

utsträckning ungdomar 

använder sig av sociala 

medier och om det finns ett 

samband mellan sociala 

medier och en negativ 

kroppsuppfattning. 

Resultatet visade att 

användandet av sociala 

medier ökade risken att 

utveckla en negativ 

kroppsuppfattning genom 

ideal och konversationer. 

Einberg, Lidell 

& Clausson 

(2015) 

Awareness of 

demands and 

unfairness and the 

importance of 

connectedness and 

security: Teenage 

girl’s lived 

experiences of their 

everyday lives. 

10 

(8) 

Studien syftade till att 

beskriva unga kvinnors 

vardagsliv och dess 

bekymmer och baserades på 

10 (8) intervjuer med unga 

kvinnor 

Unga kvinnor kände en 

stor press att leva upp till 

samhällets krav på dem. 

Samhörighet och säkerhet 

var en viktig del i 

vardagen. Stress uppkom 

genom krav från 

samhället, samt att inte 

ständigt vara tillgänglig 

via media. 

Grabe, Hyde & 

Ward 

(2008) 

 

The role of media 

in body image 

concerns among 

women: A meta-

analysis of 

experimental and 

correlational studies  

77 

 

 

Undersöker sambanden 

mellan exponering av media 

och kvinnors negativa 

kroppsuppfattning, 

internalisation av size zero 

ideal och kostvanor  

Media har ett samand med 

kvinnors negativa 

kroppsuppfattning och 

ökar chanserna att jämföra 

utseenden samt en risk för 

att utveckla ätstörningar. 

Jeffers, Cotter, 

Snipes & 

Benotsch  

(2013) 

BMI and depressive 

symptoms, the role 

of media pressures. 

743 Undersöker om BMI och 

depression har ett samband 

med press ifrån media. 

Det fanns ett tydligt 

samband mellan BMI och 

media, samt media och 

depression. Dock inget 

samband mellan BMI och 

depression. 

Kim & Lennon 

(2007) 

Mass media and 

self-esteem, body 

image, and eating 

disorder tendencies 

114 Undersöker om frekvensen 

av exponering av media har 

ett samband till självkänsla, 

kroppsuppfattning och 

tendenser att utveckla 

Det fanns starka samband 

mellan mode –och 

skönhets magasin och en 

negativ kroppsuppfattning 

och tendenser till 
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ätstörning. ätstörningar. 

Mask & 

Blanchard 

(2011) 

The effects of “thin 

ideal” media on 

women’s body 

image concerns and 

eating-related 

intentions: The 

beneficial role of an 

autonomous 

regulation of eating 

behaviors. 

138 Undersöker autonomins 

skyddande roll gällande 

kvinnors negativa 

kroppsuppfattning och 

kostrelaterade bekymmer vid 

exponering för smala ideal 

via media.  

Autonomi var viktigt för 

att stå emot medias ideal.  

Genom exponering av 

smala ideal skapades en 

negativ kroppsuppfattning.  

Mitchell, Jones, 

Turner, 

Shattuck & 

Wolak 

(2016) 

The role of 

technology in peer 

harassment: Does it 

amplify harm for 

youth? 

791 Undersöker faktorer som 

bidrar till trakasserier via 

sociala medier samt 

känslomässiga effekter till 

följd av trakasserier via 

sociala medier. 

Flickor var det mest 

utsatta gruppen för 

trakasserier. Trakasserier i 

kombination mellan media 

och privatliv orsakade 

störst psykisk ohälsa. 

Zhao, Li, Xue, 

Jia & Feng 

(2016) 

A systematic 

exploration of the 

micro-blog feature 

space for teens 

stress detection 

1018 Studien undersöker om det 

är möjligt att genom sociala 

medier få en överblick över 

ungdomars frekvens av 

stress, samt vad som orsakar 

denna stress. 

Resultat visade att sociala 

medier framkallade stress. 

Det tydligt gick att utläsa 

ungdomars känslomässiga 

status. 

Medias påverkan i form av ätstörningar och kontrollerat kostintag 

Att ständigt jämföras med ouppnåliga ideal är en bidragade faktor till att utveckla en 

ätstörning. Jeffers et al. (2013) anser media är en stor riskfaktor för ätstörningar genom att 

media skapar en negativ kroppsuppfattning hos unga kvinnor och som följd till detta utvecklar 

en ätstörning. Mask et al. (2011) menar att kvinnor som inte känner autonomi över den egna 

kroppen är att mer benägna att banta och kontrollera sitt kostintag än de kvinnor som känner 

en autonomi. Enligt Kim och Lennon (2007) visade det sig att unga kvinnor som dagligen 

utsätts för kroppsideal via tidningar och magasin löpte större risk att utveckla en ätstörning. 

Studier gjordes på unga kvinnor där det visade att 10 procent läser fem eller mer av de tio 

vanligaste tidningarna eller magasinen och 41 procent läser tre eller fler. Kim et al. (2007) 

menar att det finns samband mellan frekvensen av läsandet från tidningar och magasin och 

risken att utveckla ätstörning. Mask et al. (2011) menar att det finns samband mellan bantning 
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och ett kontrollerat kostintag och att utsättas för smala ideal via media. Att kontrollera vikt 

och kost har även ett tydligt samband med negativ kroppsuppfattning.  

Medias påverkan i form av negativ kroppsuppfattning 

Media är starkt sammankopplat med en negativ kroppsuppfattning hos ungdomar (Jeffers et 

al., 2013). Enligt Grabe et al. (2008) är cirka 50 procent av alla flickor och unga kvinnor på 

något sätt missnöjda med sina kroppar. De Vries et al. (2015) menar att användandet av 

sociala medier är en faktor för att utveckla en negativ kroppsuppfattning hos unga tjejer. 

Enligt Jeffers et. al. (2013) jämför kvinnor dagligen sina kroppar mot varandras. Genom att 

utsätta unga kvinnor för bilder på ouppnåliga ideal i tidningar föreställandes modeller och 

kända personer visade detta en högre frekvens av depression samt  negativ kroppsuppfattning, 

jämförelsevis om de utsatt kvinnorna för bilder av kvinnor med normalstora kroppar. Enligt 

Cohen et al. (2015) ökar risken att utveckla en negativ kroppsuppfattning och självbild genom 

att dagligen jämföra sig med andra individer. Det finns ett tydligt samband mellan att jämföra 

utseenden och en negativ kroppsuppfattning. Man kunde också se ett tydligt samband mellan 

en negativ kroppsuppfattning och en psykisk ohälsa (Grabe et al., 2008). Enligt Grabe et al. 

(2008) ökar unga kvinnors negativa kroppsuppfattning avsevärt genom att dagligen utsättas 

för media som visar dessa smala ideal. Cohen et al. (2015) menar att det är lättare för unga 

kvinnor att jämföra sig med personer de kan relatera till och känner en tillhörighet till. Därav 

är sociala medier en större faktor till en negativ kroppsuppfattning än traditionella medier. 

Sociala medier visar upp bilder ur vardagslivet på riktiga människor, vars liv unga kvinnor på 

något sätt kan relatera till. I dagens samhälle är det väl vedertaget att bilder på modeller är 

retucherade och påverkar därav inte kroppsuppfattningen negativt i lika stor grad som sociala 

medier (Cohen et al., 2015). Sociala medier antas visa upp en realisktisk bild av vardagen och 

bidrar till en högre risk för negativ kroppsuppfattning vid jämförelse av denna. Studier visar 

att majoriteten av bilder som publiceras på sociala medier är på något sätt manipulerade för att 

visa upp en perfekt yta som stämmer överens med samhällets normer (Cohen et al., 2015). 

Genom en undersökning visade det sig att 70% av facebook uppdateringar innehöll träning 

och 12% matvanor. 50% av deltagarna ansåg att facebook gjorde dem mer medvetna om sin 

egen kropp, både positivt och negativt och 31% kände sig nedstämda efter att de jämfört sig 

med bilder på andra individer på facebook. Slutligen var det 44% av deltagarna som 

tillkännagav att de var missnöjda med sin egen fysik och önskade att de hade samma 

kroppsfysik som sina facebookvänner (Cohen et al., 2015).  
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Grabe et al. (2008) menar att det finns andra yttre faktorer som bidrar till om kvinnan är mer 

eller mindre mottaglig för medias intryck, och menar på att det kan vara svårt att bevisa om de 

är kvinnor med befintlig negativ kroppsuppfattning som i största grad påverkas eller om 

media påverkar alla kvinnor i lika stor utsträckning. Även de Vries et al. (2015) anser att det 

inte kan dras en slutsats om att de unga kvinnor med lågt självförtroende och en negativ 

kroppsuppfattning använde sociala medier i större utsträckning än unga kvinnor med ett gott 

självförtroende och en bra kroppsuppfattning. Cohen et al. (2015) menar att det är samhällets 

normer i samband med persolig standard som avgör om en individ påverkas negativt eller ej 

av de intryck media förmedlar. 

Medias påverkan i form av osunda ideal 

Ideal om utseende och uppförande har uppmärksammats utvecklats hos flickor så tidigt som i 

sju års ålder. Unga kvinnor utsätts dagligen via magasin, reklam och sociala medier för 

ouppnåliga skönhetsideal, size zero modeller och kända personer vilket har visat sig ha en 

inverkan för att utveckla en negativ kroppsuppfattning (Cohen et al., 2015). Enligt Jeffers et 

al. (2013) spelar media en stor roll i hur samhällets norm anser att kvinnans kropp ska se ut 

Enligt Mask och Blanchard (2011) sätter media press på unga kvinnor att gå ner i vikt och 

vara smala för att leva upp till de ideal som råder i samhället. Ideal som media skapar har 

visat sig ha inverkan på om unga kvinnor utvecklar en negativ kroppsuppfattning, psykisk 

ohälsa eller ätstörning (Grabe et al. 2008). Smalhetsen och size zero ideal som idag  råder 

inom media påverkar unga kvinnor i stor utsträckning. Samhället sänder ut signaler om att 

genom uppfylla dessa ideal ska som kvinnan hyllas och belönas (Grabe et al., 2008). Genom 

de kropp –och sköhetsideal som unga kvinnor dagligen utsätts för genom media ökar 

chanserna att kunna jämföra sitt utseende med modeller, kända personer och vänner. Unga 

kvinnor uppger dock att de inte upplever någon igenkänningsfaktor i den bild media målar 

upp av kvinnan, men blir trots detta ändå påverkade utav den och rädslan av att bli utfryst 

leder till att unga kvinnor oftast framställer sig på ett visst sätt för att passa in i den rådande 

normen (Einberg et al., 2015). Att ständigt utsättas för intryck om kropp –och skönhetsideal 

leder till att det i samhället blir accepterat och normaliserat. Enligt Einberg, Lidell och 

Clausson (2015) känner unga kvinnor ofta en stor press från media att de ska se ut på ett visst 

sätt, detta leder ofta till en låg självkänsla och en negativ kroppsuppfattning då det är vanligt 

att jämföra sig med de ideal media förmedlar 
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Medias inverkan i form av psykisk ohälsa 

Stress och psykisk ohälsa ökar hos ungdomar och framförallt hos unga tjejer. Enligt Einberg 

et al. (2015) känner unga flickor en stor yttre press att vara framgångsrika i skolan, i 

privatlivet och senare i karriären. Tonåren är en tid för förändring vilket kan upplevas 

förvirrande och stressfullt för ungdomar. Förutom de outtalade kraven att visa framgång i 

skolan och karriären, upplever många att samhället ställer orealistiska krav på kvinnor. 

Einberg et al. (2015) menar att vara populär bland sina vänner, ha de rätta kläderna samt att 

leva upp till samhällets skönhetsideal utseendemässigt och fysiskt är stora bidragande faktorer 

för att som ung uppleva stress. Body mass index (BMI) visade sig enligt Jeffers et. al (2013) 

ha en stark koppling till media. Media i sin tur kunde kopplas till depression. Dock kunde 

man inte se ett samband mellan BMI och depression. Zhao, Li, Xue, Jia & Feng (2016) menar 

att den utvecklig som sker av samhället och av sociala medier är en stor bidragande faktor för 

ungdomar att utveckla stress och psykisk ohälsa då ungdomar har ännu inte mognat i sitt sätt 

att hantera psykisk stress på ett effektivt sätt. Dagens ungdom är ständigt uppkopplade och 

använder sociala medier som en informationskälla, för att interagera samt för att uttrycka sina 

åsikter och känslor. Att genom media utsättas för stress påverkas unga kvinnor negativt både 

psykiskt och fysiskt genom depession, ångest, sömnsvårigheter och suicida tankar (Zhao et 

al., 2016).  

Samhörighet är en stor del av unga kvinnors liv och de använder ofta sociala media för att 

socialisera och interagera med sina vänner. För ungdomar är vänner ett stort socialt stöd då de 

ofta upplever att vuxna inte förstår dem och problemen de känner i vardagen. Einberg et al. 

(2015) uppger att sociala medier stärker samhörigheten mellan vänner, men många upplever 

att det är svårt att hålla kontakten med alla vänner under skoldagen och känner därför en 

stress att ständigt vara uppkopplad för att hänga med i den rådande diskussionen. En stor 

stressor för flickorna är rädslan att hamna utanför om man inte är uppkopplad och deltar i 

diskussionen. Einberg et al. (2015) uppger att många unga kvinnor känner sig orättvist 

behandlade och upplever att de inte får eller har samma möjligheter att ta för sig på samma 

sätt som pojkar i samma ålder. På grund av den rådande normen i samhället om hur kvinnor 

ska se ut och uppföra sig känner många unga kvinnor sig ofta begränsande i vardagen och 

upplever att pojkar får ta större plats, både inom skola, privatliv och inom media. Enligt 

Einberg et al. (2015) upplever många unga kvinnor att media fokuserar mer på positiva 

prestationer gjorda utav pojkar medan unga kvinnor oftast framställs som ett objekt, offer 

eller i negativa sammanhang. De förstår att den bild som media målar upp av kvinnan är 
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orealistisk, men upplever trots detta yttre krav av att se ut och uppföra sig på ett visst sätt som 

passar in i normen. Einberg et al. (2015) menar att de unga kvinnorna märker av samhällets 

maktstruktur och ifrågasätter jämnställdheten. Kvinnorna känner att det påverkar dem i 

vardagen på så sätt att de ifrågasätter sitt eget utseende och förmåga. Enligt Zhao et al. (2016) 

finns det fyra kategorier av stress som unga flickor utsätts för; akademisk stress, känslomässig 

stress, personlig stress och kognitiv stress. Dessa fyra stressorer påverkas av de ideal som 

media förmedlar på så sätt att pressen ökar att leva upp till samhällets ideal inom alla fyra 

kategorier. Hos de kvinnor som kände en stor press ifrån media om hur de skulle se ut, var 

risken större att utveckla en psykisk ohälsa och depression Även de kvinnor med en svag 

självkänsla och en befintlig negativ kroppsuppfattning var också risken större att påverkas 

negativt av media (Jeffers et al., 2013).  

Medias inverkan i form av trakasserier 

Internet och sociala medier har blivit ett nytt sätt för ungdomar att trakassera varandra och 

sker ofta i form av en medveten och aggressiv handling mot en utsatt och sårbar individ 

(Cénat, Hérbert, Blais, Lavoie, Guerrer & Derevois, 2014). Trakasserier via sociala medier 

visar sig oftast ske hemifrån, medan traditionell mobbing i de flesta fall förekommer i 

skolmiljö (Mitchell, Jones, Turner, Shattuck & Wolak, 2016). Trakasserier via sociala medier 

visade en högre frekvens av psykisk ohälsa, jämförelsevis mot mobbing i skolmiljö och/eller 

på fritiden. Cénat et al. (2014) anser att det kan bero på tillgängligheten som sociala medier 

har där den utsatta kan hånas och exponeras öppet. Dessa trakasserier sker ofta öppet på 

sociala medier där alla kan se vad som händer och fler kan ta del av trakasserierna. Det visade 

sig att unga kvinnor var den grupp som var mest utsatt för trakasserier via sociala medier och 

en låg eller hög självkänsla var avgörande för om en psykisk ohälsa skulle utvecklas som 

följd (Cénat et al., 2014; Mitchell et al., 2016). I en studie gjord av Cénat et al. (2014) 

undersökte de frekvensen av trakasserier hos skolungdomar i åldern 13-20 år. Av alla fall av 

trakasserier hade 77% skett enbart via medier och 73% hade skett i en kombination mellan 

medier och i vardagen. Av de trakasserier som skedde via media var 65% via sms och 53% 

via sociala medier. Dock upplevde 69% av de som utsatts för trakasserier via media att de 

själva kunde få stop på händelsen och 81% upplevde att de snabbt kunde ta sig ur situationen. 

Att utsättas för trakasserier och mobbing i vardagen och via sociala medier resulterade i 

många negativa känslor för offrena, 46% väldigt/extremt arga, 34% kände sig väldigt/extremt 

upprörda, 28% ledsna, 25% tillitsproblem 22% väldigt/extremt rädda och 9% osäkra. 

Resultaten ovan innefattar trakasserier i vardagen, via media samt en kombination av båda. 



14 
 

Om trakasserierna skett i kombination av media och i vardagen var frekvensen av psykisk 

ohälsa högre. Att enbart bli utsatt för trakasserier via media visade en lägre frekvens av 

psykisk ohälsa, bland annat upprördhet, rädsla och osäkerhet 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten hade från start syftet att enbart fokusera på sociala medier, efter arbetets 

gång framkom det att många artiklar fokuserade på sociala och traditionella medier i en 

kombination och syftet omformulerades till att undersöka medias negativa påverkan hos unga 

kvinnor. Åldersgruppen utökades efter övervägande från 15-25 år till 13-25 år för att få med 

hela gruppen tonåringar. Exklusionskriteriet som gällde artikelns ålder hade kunnat ändrats 

till fem år istället för tio år då det visade sig att många av artiklarna publicerats under de fem 

senaste åren. Inklusionskriteriet som gällde formatet på artikeln hade med fördel kunnat tas 

bort då många av artiklarna gick att finna i fulltext format på sökmotorn WorldCat local. 

Sökmotorn PsycINFO användes, men enbart en artikel ansågs relevant för studien. En av 

artiklarna kom upp som förslag på sökmotorn Worldcat Local då en annan artikel söktes efter 

i gratis full-text format. Den artikeln fanns endast på sökmotorn SAGE journals som ej var en 

tilltänkt sökmotor från början. Resterande åtta artiklar fanns på sökmotorn PubMed som i 

första hand var den tilltänkta sökmotorn för litteraturöversikten. Det krävdes många sökord i 

kombination till varandra för att få ner antalet träffar. Trots detta var ändå resultatet träffar i 

några fall relativt höga. Eventuellt beror detta på att det finns mycket publicerat inom ämnet. 

Trots detta kändes sökorden relevanta för ändamålet  Många relevanta artiklar som önskats 

användas i litteraturöversikten fick väljas bort då de ej kunde finnas i gratis fulltext format. 

Resultatet i litteraturöversikten hade eventuellt blivit annorlunda om dessa artiklar hade 

använts. I flera fall hade även flera av litteraturöversiktens teman ett samband och 

förekommer därför på flera ställen i litteraturöversikten. Svårigheter med artikelsökandet 

uppmärksammades då två olika datorer användes vid arbetets gång med litteraturöversikten, 

då samma sökord genererade olika antal träffar beroende på vilken dator som användes, 

resultatet i matrisen (tabell 1) baseras därför på resultatet då den första sökningen gjordes. 

Datan i litteraturöversikten har utifrån Forsberg och Wengströms (2008) princip bearbetats på 

ett systematiskt tillvägagångssätt, där vetenskapliga artiklar värderats, analyserats och sedan 

valts ut, vilket har lett till ett noga utvalt urval av artiklar. Detta tillvägagångssätt har i 
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efterhand varit ett bra val för litteraturöversikten då många artiklar har valts bort under 

analysen då det framkommit att innehållet saknar relevans för litteraturöversikten. 

Resultatdiskussion 

Utifrån de frågeställningar författaren syftade till att undersöka med litteraturöversikten 

framkom det att ätstörningar och ett kontrollerat kostintag hade ett starkt samband med media. 

Ätstörningar och kontrollerat kostintag  kopplades även samman med en negativ 

kroppsuppfattning, svagt självförtroende och psykisk ohälsa. Att ätstörningar och ett 

kontrollerat kostintag utvecklas från att dagligen utsättas för de ideal som råder i media beror 

delvis på att idealen är orealistiska och samhället sätter en press på kvinnor om hur de ska se 

ut (Mask et al., 2011). Genom sociala medier är det också enkelt för unga kvinnorna att ta del 

av information om dieter, råd för viktnedgång och konversationer kring träning för 

viktnedgång (Grabe et al., 2008). Det är troligt att dessa konversationer uppmanar till 

viktnedgång och att de unga kvinnorna hetsar varandra till viktnedgång genom att jämföra 

resultat med varandra. Att jämföra sig med de ideal media förmedlar leder ofta till en negativ 

kroppsuppfattning och risken att en ätstörning utvecklas som följd av detta är stor. Att 

jämföra utseenden visade sig ha ett starkt samband till negativ kroppsuppfattning, och negativ 

kroppsuppfattning hade vidare ett samband med risk att utveckla ätstörning (Jeffers et al., 

2013). Att ständigt kontrollera vikt och kostintag kan för många unga kvinnor bli ett 

beroendeframkallande beteende. Det framkom också att media hade ett starkt samband med 

en negativ kroppsuppfattning. Många unga kvinnor kände inte igen sig i hur media framställer 

kvinnan och i de ideal som råder, men uppgav trots detta att det påverkade dem i hög grad 

(Einberg et al., 2015). Genom att jämföra sig med size zero modeller och kända personer i 

media upplevde många en missnöjdhet med den egna kroppen. En negativ kroppsuppfatting 

visade sig ha ett samband mellan en psykisk ohälsa så som nedstämdhet, depression och 

ångest (Grabe et al., 2008). Mycket tyder på att individens förmåga att hantera dessa 

ouppnåliga ideal har ett starkt samband med självförtroende. Dock  kan det vara möjligt att 

medias ideal antyder att den unga kvinnan inte är lyckad om hon inte uppnår ett size zero 

ideal, vilket kan göra att självförtroendet försämras, och därav riskerar att skapa en negativ 

kroppsuppfattning. Genom att arbeta med att stärka unga kvinnors självkänsla borde det även 

öka chanserna att förebygga en negativ kroppsuppfattning. Det visade sig också att de unga 

kvinnor som genom media sett bilder av normalstora kvinnor var nöjdare med den egna 

kroppen än de som sett bilder på size zero ideal (Mask et al., 2011). Media bör därför använda 

normalstora modeller som ett sätt att förebygga en negativ kroppsuppfattning och ätstörningar 
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hos unga kvinnor samt att även på sikt förändra samhällets norm om hur kvinnan ska se ut, 

detta stöder även folkhälsomyndigheten (2015) som anser att media förmedlar osunda fysiska 

ideal. Psykisk ohälsa visade sig även vara en effekt av media. Psykisk ohälsa i sin tur visade 

ett samband med en negativ kroppsuppfattning. Troligen utvecklas en psykisk ohälsa som 

följd av känslan om att inte passa in i medias ideal om hur kvinnan ska se ut, vilket leder till 

en negativ kroppsuppfattning som i sin tur leder till nedstämdhet och stress. Unga kvinnor 

upplevde en press från omvärlden att leva upp till dessa ideal, som de själva inte kunde 

identifiera sig med (Einberg et al., 2015). Unga kvinnor uppgav också stress över att ständigt 

vara tillgängliga via sociala medier samt en rädsla att uteslutas ur gruppen om de inte hängde 

med i pågående diskussion. Att ständigt vara tillgänglig på sociala medier visade sig även ha 

betydelse för unga kvinnors utsatthet på sociala medier, där unga kvinnor var den överlägsna 

gruppen att utsättas för trakasserier (Cénat et al., 2014). Unga kvinnor är den största gruppen 

användare av sociala medier och är även den grupp som lägger upp flest bilder på sig själva 

på sociala medier. Med denna exponering ökar riskerna enormt för kränkande av individens 

identitet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det fanns ett samband mellan trakasserier via sociala 

medier och psykisk ohälsa. Många unga kvinnor kände sig orättvist behandlade då de inte 

levde upp till de förväntningar som lades på dem. Samhällets bild om hur kvinnor ska se ut 

och uppföra sig skiljer sig brett till verklighetens bild, vilket skapar konflikter för de unga 

kvinnorna i vardagen då de förväntas leva upp till normen. Många unga kvinnor anser att det 

ställs orealistiska krav på dem (Einberg et al., 2015), de ska ha bra betyg, stor vänskapskrets, 

vara smala, ha de rätta kläderna, ett fint hem och senare skaffa familj samtidigt som de ska 

vara framgångsrika i karriären. Samma krav på männen verkar dock inte finnas. Överlag 

verkar media förmedla en bild av kvinnan som få kan identifiera sig med, vilket kan 

ifrågasätta den enskilde individens värde och därav resultera i en psykisk ohälsa. Framtida 

studier bör undersöka hur självkänslan hos unga kvinnor kan stärkas redan i barndomen. 

Slutsats 

Media har genom litteraturstudien visat sig ha ett starkt samband med risken att utveckla 

ätstörningar, en negativ kroppsuppfattning och en psykisk ohälsa. Det finns också ett tydligt 

samband mellan en negativ kroppsuppfattning, en psykisk ohäsa och risken att utveckla 

ätstörning. Användandet av sociala medier ökar riskerna att utsättas för trakasserier. Psykisk 

ohälsa som orsakats av media yttrar sig ofta i form av nedstämdhet och stressrelaterade 

symptom.  
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