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Sammanfattning 
Undersökningen som är en korrelationsstudie från ett sociokulturellt perspektiv vände sig till 

kvinnor i en normalpopulation. Deltagarna var mellan 19 och 59 år. Ett syfte var att undersöka 

samband mellan kroppsmissnöje, skam och känslor, attityder och beteenden kopplade till 

ätande. Kroppsmissnöje konceptualiserades och mättes som missnöje med kroppsform. Skam 

konceptualiserades och mättes som body shame (skam över den egna kroppen). Enligt feminist-

iska objektifieringsteorier lärs flickor tidigt att se sin egen kropp från en utomstående observa-

törs perspektiv. En del av de flickor och unga kvinnor som i kulturen erfar sexuell objektifie-

ring internaliserar normer som objektifierar deras kroppar. Detta förutsätts kunna leda till 

skamkänslor och ätproblem. Eftersom kroppsnormerna är orealistiska är de omöjliga att mot-

svara och misslyckandet med detta genererar ytterligare skamkänslor. Menopausen kan för 

många individer innebära mindre exponering för sexuell objektifiering varför skamkänslor kan 

antas minska.  Ett ytterligare syfte var därför att undersöka ålders samband med skam. Resulta-

tet indikerar att såväl kroppsmisssnöje som skam är riskfaktorer för utvecklandet av attityder 

och beteenden kopplade till ätproblem. Kroppsmissnöje korrelerade starkt positivt med skam 

och det förelåg ett svagt negativt samband mellan ålder och skam. 
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Introduktion 

Rädsla för att bli tjock och ett restriktivt ätande är idag inte ovanligt bland kvinnor i rika 

industrialiserade samhällen. Ett problematiskt förhållningssätt till kropp och ätande kan 

ta sig lindrigare former, men i extrema fall kan det utvecklas till svåra, livshotande, 

sjukdomstillstånd med stort psykiskt lidande för individen. Anorexia nervosa är den 

psykiatriska sjukdom som har högst dödlighet av alla. Ätstörningar har genom teori och 

empiri kunnat kopplas bland annat till perception, kognition, personlighet, emotioner, 

genetik, fysiologiska och sociokulturella faktorer (Passer, Holt, Bremner, Sutherland, 

Vliek & Smith, 2012). Etiologin är inte känd, och bilden är komplex, men det verkar 

råda konsensus kring värdet av att anta flera perspektiv för att försöka förklara utveck-

landet och upprätthållandet av ätstörningar (Ghaderi & Scott, 2001). Stört ätbeteende är 

de facto kraftigt överrepresenterat bland kvinnor och flickor (Ghaderi & Scott, 2001; 

Magnusson & Marecek, 2010; APA, 2013; Fredrickson & Roberts, 1997; McKinley & 

Hyde, 1996). Feministiskt inriktade forskare menar därför att den könade vinklingen 

inte går att bortse från. Om kvinnor internaliserar kulturella normer och sociala förvänt-

ningar som implicit och explicit objektifierar hennes kropp  påverkar det hennes tankar, 

känslor och beteende negativt. Missnöje med sin kropp, strävan mot smalhet och skam 

över den egna kroppen om den inte motsvarar förväntningarna − sådant som predicerar 

problematiska ätbeteenden − är idag norm hos många flickor och kvinnor (Fredrickson 

& Roberts, 1997; McKinley & Hyde, 1996; Magnusson & Marecek, 2010). Stört ätbe-

teende kan antas förekomma över ett brett spann, i varierande grad, och problematiska 

förhållningssätt kan förväntas även i icke-kliniska urval. Det blir därför meningsfullt att 

även från en normalpopulation samla in data kring ätbeteende, emotioner och kropps-

uppfattning. Identifiering av riskfaktorer − och undersökning av variablers samvariation 

− är angeläget då dessa sjukdomar är svåra att behandla och har hög dödlighet. 
 Till ätstörningar räknas bland annat anorexia nervosa, bulimia nervosa och 

binge-eating disorder (APA, 2013). Anorexia nervosa, huvudsakliga diagnoskriterier 

(APA, 2013): Restriktioner av energiintag i förhållande till behov vilket leder till en 

signifikant låg kroppsvikt i förhållande till ålder, kön, utvecklingsbana och psykisk 

hälsa. Intensiv rädsla för att öka i vikt eller bli tjock. Störd kroppsuppfattning, där krop-

pen uppfattas som större och tyngre än vad den i realiteten är. Individen ser ofta vikt-
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nedgång som en imponerande prestation och ett tecken på utomordentlig självdisciplin 

och kontroll. Bulimia nervosa, huvudsakliga diagnoskriterier (APA, 2013): Upprepade 

episoder av hetsätning, under  klart avgränsade tidsperioder, som karakteriseras av käns-

lan av kontrollförlust, en oförmåga att sluta äta eller oförmåga att kunna kontrollera vad 

eller hur mycket. Upprepade inadekvata kompensatoriska beteenden i syfte att före-

bygga viktuppgång (självframkallade kräkningar, laxering, fasta, överdrivet motion-

erande m.m.). Hetsätning börjar ofta under eller efter en period av bantning. Självvärde-

ringen är överdrivet påverkad av kroppsform och vikt. Binge-eating disorder (hetsät-

ningssjukdom), huvudsakliga diagnoskriterier (APA, 2013): Återkommande episoder av 

hetsätning som karakteriseras av känslan av kontrollförlust. En oförmåga att sluta äta 

eller oförmåga att kunna kontrollera vad eller hur mycket. Dessa perioder har inte sam-

band med upprepade inadekvata kompensatoriska beteenden som vid bulimi, och pågår 

inte uteslutande i samband med bulimi eller anorexi.  

 Syftet med uppsatsen är inte att undersöka eller diskutera kriterier för kli-

niska diagnoser, utan att i en normalpopulation undersöka samband mellan emotionen 

skam, kroppsmissnöje (en kroppsuppfattning) och attityder till ätande och ätbeteende. 

Ålders samband med skam kommer också undersökas. Det kan dock på grund av ät-

störningsproblematikens överrepresentation bland kvinnor vara intressant att uppehålla 

sig något vid hur begreppsbildning kring symtom och diagnoser sammanfaller med 

normen för det "kvinnliga" i ett större perspektiv. Ideologier runt vad som är en accep-

tabel kvinnlighet hör nämligen enligt Burns (2004) och Magnusson och Marecek (2010) 

samman bland annat med vikt och sexualitet; en kvinna kan vara både "för hungrig" och 

"för sexuell" (Burns, 2004, s. 283). Bulimi förutsätts representera bristande kontroll och 

en oförmåga att hejda sig (vilket  associeras med the body och är kopplat till dålig mo-

ral, att söka och uppskatta fysiska njutningar för egen del, girighet, dekadens, sexuell 

aptit − sådant som inte sammanfaller med den kulturella diskursens bild av "kvinnlig-

het"). Medan anorexi å andra sidan förutsätts representera överkontroll och självdisci-

plin (vilket associeras med the mind och är kopplat till prestation och att lyckas, själv-

förnekelse, återhållsamhet) − sådant som ses som moraliskt högtstående i kulturen och 

vittnar om konformitet med sociala normer för "kvinnlighet" (Burns, 2004; Magnusson 

& Marecek, 2010). Dessa innebörder kring kvinnlighet är, enligt flera feministiska teo-

rier konstruerade av en given kultur och är därför varken objektiva eller definitiva. 

Burns (2004) resonerar utifrån poststrukturalistiska tankegångar att konceptualiseringen 
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av anorexi och bulimi inte existerar oberoende av de diskurser de beskrivs i. Att dessa 

begreppsbildningar kan tolkas som hierarkiska och dualistiska konstruktioner med mo-

raliska innebörder givna i kulturen. En illustration av den mening som kan rymmas i 

dessa begreppsbildningar kan exemplifieras med Burns (2004) semi-strukturerade inter-

vjuer med såväl kvinnor med bulimisymtom som  behandlande professioner. I samman-

hanget intervjuades bland annat psykiatriker, psykolog, administratör, psykoterapeut, 

allmänpraktiserande läkare. En av de intervjuade personerna säger: "[women with ano-

rexia]  − are often − well they´re high achievers and (long pause) they´re quite driven a 

lot of them.../ I think a bulimic, you know, you could consider a bulimic as a failed ano-

rexic." (Burns, 2004, s. 277). Kvinnlighet, menar Burns, kan förstås som en ideologisk 

konstruktion runt vilken normerna om hur kvinnor bör vara hänger samman. Kvinnor 

med svårigheter att kontrollera sitt matintag kan bli positionerade i relation till rådande 

konstruktioner och även komma att positionera sig själva utifrån dessa: "I almost feel 

that anorexics are the ... are the successes." (intervjuad kvinna som lider av bulimisym-

tom, Burns, 2004, s. 276). Burns menar med sin studie kunna illustrera att det i grunden 

inte rör sig om bantande och smalhet per se, utan att restriktivt ätande uttrycker en me-

ning som rymmer moraliska frågor.  

 Enligt objektifieringsteorierna − objectification theory (Fredrickson & 

Roberts, 1997) och teorin objectified body consciousness (McKinley & Hyde, 1996) − 

lärs flickor tidigt att se sin egen kropp från en utomstående observatörs perspektiv. 

Dessa erfarenheter skiljer sig på ett kvalitativt sätt från pojkar och mäns erfarenheter 

beroende av kulturella normer. Män och kvinnor har skilda normer enligt feministiska 

teoretiker, beroende av skillnad i socialisering för pojkar och flickor samt skillnad mel-

lan kvinnor och män i social status och makt i samhället. Fredrickson och Roberts 

(1997) och McKinley och Hyde (1996) diskuterar inte orsaker till dessa skillnader utan 

utgår med objektifieringsteorierna från dem, vilket även den här uppsatsen gör.  

 Adolescensen är enligt Erikson (i Passer, Holt, Bremner, Sutherland, Vliek 

& Smith, 2012) en tid då identiteten formas och identitetskriser behöver lösas − då spe-

lar kulturen en betydande roll. Under den perioden är flickor särskilt sårbara vad gäller 

utseendet. Men de bakomliggande processer som placerar flickor i riskzonen för utveck-

landet av ätstörningar är långt mer komplexa än att flickor inte tycker om att deras för-

ändrade kroppar antar nya former. Fredrickson och Roberts har med objectification the-
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ory (1997) gjort en sociokulturell analys i vilken de formaliserar en konstruktion av 

kvinnokroppen  i syfte att organisera och förstå erfarenheter som är unika för kvinnor. 

Empiriska studier visar att med de förändringar som sker i puberteten blir flickors krop-

par ett slags allmän egendom: "It is increasingly looked at, commented on, and other-

wise evaluated by others." (Bronmiller, 1984; Dion et al., 1990; Martin, 1996, i Fre-

drickson & Roberts, 1997, s. 193). För kanske första gången erfar de att bli sedda och 

bedömda som en kropp, inte som sig själv, och risken för att bli utsatt för sexuella 

kränkningar och trakasserier från jämnåriga pojkar, och män, ökar. Dessa tidiga upple-

velser av sexuell objektifiering, oavsett om de är verkliga eller förväntade, triggar a) en 

självmedveten övervakning, eller kontroll, av kroppen (body monitoring) som ett resul-

tat av internalisering av en observatörs perspektiv på självet;  b) en rad psykiskt skad-

liga subjektiva upplevelser, inklusive ett övermått av skam och ångest; c) ökad risk för 

psykisk ohälsa, bland annat ätstörningar och depression (enligt Fredrickson & Roberts, 

1997). 

 En röd tråd som löper genom alla former av sexuell objektifiering, oavsett 

om det rör sig om delar av eller hela kroppen, är upplevelsen av att bli behandlad enbart 

som en kropp (eller delar av en kropp) vars syfte företrädesvis är att användas av andra. 

En del individer internaliserar enligt Fredrickson och Roberts (1997) denna objektifie-

ring, de införlivar betraktarens perspektiv med självet − de självobjektifierar. Inte alla 

kvinnor självobjektifierar, individer svarar olika på omgivningens yttre press, men alla 

kvinnor som befinner sig i en kulturell kontext där objektifiering existerar erfar  poten-

tialen för att bli objektifierad som ständigt närvarande, vilket får subjektiva följder och 

konsekvenser för deras psykiska hälsa. Alla kvinnor upplever inte samma grad av ob-

jektifiering, och många män väljer att inte objektifiera kvinnor sexuellt. Men, en acku-

mulering av dessa negativa upplevelser bidrar till självobjektifiering − som bland annat 

leder till den självmedvetna emotionen skam, vilket i sin tur kan leda till stört ätbete-

ende (Fredrickson & Roberts, 1997).  

 Det verkar inte helt råda konsensus kring vilka emotioner som räknas till 

de grundläggande respektive självmedvetna, men en vanligt förekommande utgångs-

punkt är att ilska, rädsla, sorg, glädje, avsky och förvåning hör till de grundläggande 

(Tracy & Robins, 2004). Och att till självmedvetna emotioner räknas förutom skam 

även skuld och stolthet. De självmedvetna emotionerna antas skilja sig från de grund-
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läggande: Dels genom att viss variation vad gäller självmedvetna emotioner kan före-

komma hos individer beroende av kulturell kontext (Tracy & Robins, 2004) − både av-

seende uppkomst, upplevelse och uttryck. I vissa samhällskulturer är det till exempel 

inte accepterat att öppet visa stolthet. Självmedvetna emotioner kräver dessutom, till 

skillnad från de grundläggande, stabil mental självrepresentation och en förmåga att 

kunna reflektera över densamma. Självmedvetande kan ses som medvetandet om egna 

tankar, känslor, reaktioner; individen har en medvetenhet om hur han eller hon uppfattas 

av andra (Tracy & Robins, 2004). 

 Fredrickson och Roberts (1997) predicerar med en modell som vilar på 

objectification theory att kvinnor i en objektifierande kontext i olika grad börjar betrakta 

sig själva som "objekt" (de självobjektifierar) i syfte att uppskattas av andra. Denna 

process där kvinnor relaterar till sig själva från ett tredjepersons-perspektiv kan leda till 

en form av självmedvetande som karakteriseras av vanemässig övervakning av kroppen 

(habitual body monitoring) − i syfte att försäkra sig om att det yttre motsvarar normen. 

Detta innebär en ökad frekvens av kontroll, jämförelse med kroppsnorm, korrigerings-

försök och leder (på grund av normens orimlighet) till känslor av misslyckande vilket i 

sin tur får följande konsekvenser: intensifierade känslor av skam över den egna kroppen 

(body shame); ökad ångest över utseendet (appearance anxiety); minskad medvetenhet 

om inre kroppsliga tillstånd och minskat flow (flow: höjd medvetandenivå, fullkomlig 

koncentration åtföljd av eufori och absolut målmedvetenhet). Av dessa konsekvenser är 

det i huvudsak skam, enligt något forskningsresultat även ångest över utseendet 

(Tiggemann & Lynch, 2001), som visats ha betydelse när det gäller ätstörningssymtom 

och utvecklandet av ätstörningar.  

 Individer som känner skam har en tendens att attribuera sina tillkorta-

kommanden och misslyckanden till självet i dess helhet (Fredrickson & Roberts, 1997); 

"jag är en dålig person" istället för det snävare "det jag gjorde var dåligt". ("Individuals 

experiencing shame tend to attribute their shortcomings globally to the self in its totali-

ty...": Lewis, 1971, i Fredrickson & Roberts, 1997, s.181). Självet, eller jaget, kan ses 

som de mentala representationer som utgör individens identitet (Tracy & Robins, 2004). 

Skam genererar en önskan om att gömma sig, försvinna, att fly andras blickar, jämte 

känslor av maktlöshet och av att sakna värde. Enligt Lewis (1992, i Fredrickson & Ro-

berts, 1997) avbryter skam den totala fokuseringen på självet, skapar en förvirring som 
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beskrivs som "adaptiv" i det att den kan inhibera eller förändra sådant som inte är önsk-

värt. Skam ses därför som en moralisk emotion som används för att socialisera till de 

accepterade normerna (H. Lewis, 1989; M. Lewis, 1982, i Fredrickson & Roberts, 

1997). Kroppen är betydligt svårare att förändra än vad handlingar är. Skam som  sätter 

igång restriktioner av ätande, hetsätning åtföljt av kräkningar, fasta eller överdrivet mot-

ionerande etcetera kan inte anses vara adaptiv. Emotionen skam är svår att lindra på 

grund av upprepade upplevelser av sexuell objektifiering, om och om igen, eftersom 

den kulturella kontexten är tillåtande och inte repressiv (McKinley & Hyde, 1996; Fre-

drickson & Roberts, 1997). Och just för att kroppsnormen är konstruerad på så sätt att 

det blir en moralisk fråga att konformera till denna − en smal kropp signalerar kontroll 

och självdisciplin  − leder själva misslyckandet till än mer skam. Blotta föreställningen 

om att uppleva skam motiverar konformitet med sociala normer (Fredrickson & Noll, 

1998).  

 Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn och Twenge (1998) har i en experimen-

tell studie funnit att skam har en medierande roll i modellen självobjektifie-

ring−skam−ätstörningar. Studien tyder på att självobjektifiering kan triggas och öka av 

särskilda situationer, som ett tillfälligt tillstånd (state self-objectification), men kan även 

förekomma i varierande grad i form av mer stabila individuella skillnader, som karak-

tärsdrag (trait self-objectification). I experimentet manipulerades fram ett självobjektifi-

erande tillstånd i samband med att deltagande kvinnor provade en baddräkt framför en 

helkroppsspegel, och högst skam rapporterades av de kvinnor som i en förberedande 

studie erhållit högst poäng för självobjektifiering som ett individuellt stabilt drag. De 

menar sig ha visat att det fanns en interaktion mellan tillståndet självobjektifiering och 

karaktärsdraget självobjektifiering, samt ett samband mellan självobjektifiering och 

skam. Allteftersom skamkänslor ökade hos några av deltagarna uppvisade dessa fler 

tecken på restriktivt ätande (Fredrickson et al., 1998). Noll och Fredrickson (1998) ut-

förde en undersökning som direkt prövade medieringssamband enligt denna modell och 

deras resultat visade stöd för modellen, för två oberoende populationer. I två andra 

undersökningar (Tiggemann & Lynch, 2001; Tiggemann & Slater, 2001) erhölls också 

stöd för modellen.  
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 Vad som huvudsakligen skiljer de bägge objektifieringsteorierna är att 

Fredrickson och Roberts (1997) analyserat orsakssamband och formaliserat en modell, 

beskriven ovan, för vilken kausala samband har prövats (Fredrickson et al., 1998).  

 Flera oberoende forskningsresultat indikerar att skam också har ett direkt 

samband med stört ätbeteende (Noll & Fredrickson, 1998; McKinley, 2004; Fredrick-

son, Roberts, Noll, Quinn & Twenge, 1998). Även från ett evolutionärt perspektiv har 

forskningsresultat erhållits som stöder samband mellan kroppsuppfattningsrelaterad 

skam och bekymmer kring kroppsform och vikt, och stört ätbeteende (Duarte, Pinto-

Gouveia, Ferreira & Batista, 2015). 

 Belysningen av emotionen skam som ett framträdande drag hos ätstör-

ningspatienter (liksom hos individer med andra psykiatriska diagnoser) har ökat på se-

nare år. Forskning kring skam har olika traditioner och dessa skiljer mellan olika typer, 

ibland talas om inre versus yttre skam. Det råder inte konsensus kring på vad sätt emot-

ionen har samband med ätstörningar, men att skam har betydelse verkar flera forsk-

ningsinriktningar ense om (Keith, Gillanders & Simpsom, 2009; Doran & Lewis, 2012; 

Kelly, Carter & Borairi, 2014). En undersökning kring olika komponenter för skam och 

deras samvariation med ätstört beteende i ett icke-kliniskt urval (Doran & Lewis, 2011) 

visade att såväl kroppsskam som kategorisk skam oberoende kan förutsägas leda till 

ätstörningar bland kvinnor. Vidare, fann Keith, Gillanders och Simpson (2009) att inte 

bara skam kring ätande, utan även generell skam hos kvinnor hade samband med ätstör-

ningsproblematik. Kognitiv beteendeterapi − som fokuserar på direkt modifiering av 

maladaptiva föreställningar och förväntningar − har visat sig ha begränsad nytta för 

behandling av ätstörningar, enligt Harney och Bardone-Cone (2014). Ett komplement 

till kognitiv-behavioristisk terapi (KBT) kan vara att med "compassion"-fokuserad terapi 

(fokuserar på medkänsla) söka lindra individens skamkänslor; en slutsats som dras av 

Kelly, Carter och Borairi (2014). De fann i sin studie att utvecklandet av självmedkänsla 

(self-compassion) lindrade  känslor av skam hos patienter som led av ätstörningar. Te-

rapi som fokuserar på medkänsla kan integreras i mer konventionell ätstörningsbehand-

ling, som KBT, och framgångsrika resultat har erhållits (Kelly, Carter & Borairi, 2014). 

Kelly, Carter och Borairis (2014) studie antyder att känslor av skam kan bidra till upp-

rätthållandet av sjukdomen. Betydelsen av skamkänslor i samband med ätproblemsym-

tom och ätstörningar är allstå belyst från olika perspektiv.  
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 Ett syfte med föreliggande arbete är att undersöka samband mellan skam 

och ätbeteende, ansatsen är utifrån objektifieringsteoriernas perspektiv. 

 McKinley och Hyde (1996) har utifrån teorin objectified body conscious-

ness (OBC) utvecklat och validerat ett instrument som mäter skam, konceptualiserat 

som body shame (skam över den egna kroppen). I och med att flickor tidigt lärs att se 

sin egen kropp från en utomstående observatörs perspektiv internaliserar hon kulturella 

kroppsnormer: dessa knyts till identiteten. Att misslyckas med att uppnå normerna ge-

nererar skamkänslor. Eftersom skam är en moralisk emotion attribueras misslyckanden 

och tillkortakommanden till självet i dess helhet. Konstruktionen body shame innebär 

följaktligen att ett misslyckande med att uppnå konformitet med de kulturella kropps-

normerna upplevs som ett misslyckande kopplat till självvärde; att känna sig som en 

dålig person om inte kroppen motsvarar uppställda ideal (McKinley & Hyde, 1996; 

Fredrickson & Roberts, 1997). Skam blir i sammanhanget en dimension av upplevelsen 

av kroppen som ett objekt. OBC rymmer tre dimensioner: body surveillance (iaktta-

gande), body shame (skam) och control beliefs (kontrolltankar).  

 

Med uppsatsen avses även att pröva sambandet mellan kroppsmissnöje och ätbeteende. 

En mångfald studier, från olika teoretiska perspektiv, har funnit att kroppsmissnöje kan 

anses vara en betydande faktor för utvecklandet och upprätthållandet av ätstörningar 

(Ghaderi & Scott, 2001; McKinley & Hyde, 1996; Fredrickson & Roberts, 1997; 

Duarte, Pinto-Gouveia, Ferreira & Batista, 2015). Kroppsmissnöje konceptualiseras här 

som missnöje med kroppsform (body shape). Missnöje med kroppsform är inte alltid 

närvarande hos patienter med anorexi- eller bulimidiagnoser och förekommer ibland 

hos individer som inte har några ätstörningssymtom (Ghaderi & Scott, 2004) och har 

därför ingen diagnostisk signifikans. Därför är det motiverat att mäta sådant missnöje i 

ett icke-kliniskt urval, som är fallet här.  

 Enligt objektifieringsteorierna som har ett sociokulturellt perspektiv på-

verkas kroppsmissnöje av yttre press i den kulturella kontexten om att godkänna och 

tillägna sig rådande kroppsnormer. Fredrickson och Roberts (1997) och McKinley och 

Hyde (1996)  menar att kroppsmissnöje, på liknande sätt som skam, kan uppstå som en 

konsekvens av sexuell objektifiering av kvinnor. Tiggemann och Lynch ( 2001) visade 

genom mediatoranalys att självobjektifiering kan förutsägas påverka sambandet mellan 
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kroppsmissnöje och stört ätbeteende. Såvitt författaren känner till finns dock inga kau-

sala slutsatser om kroppsmissnöjes samband med aspekter av objektifiering.  

 

Avslutningsvis syftar föreliggande uppsats till att undersöka om ålder har samband med 

skam. Den reproduktiva fasen i kvinnors liv är enligt Fredrickson och Roberts (1997) 

den mest sårbara vad gäller objektifiering, från och med medelåldern är individen inte 

längre i blickfånget som sexuellt objekt, för fortplantning, hon blir mer osynlig. Bero-

ende av flera faktorer både på det kontextuella och det personliga planet kan hon upp-

leva mindre objektifiering (Fredrickson och Roberts, 1997) och därmed enligt objekti-

fieringsteorierna uppnå ett större psykiskt välmående. Forskningsresultat antyder att 

medelålders och äldre kvinnor lägger mindre vikt vid sitt yttre trots att det förändras 

rent biologiskt på grund av ålder, de verkar mer se till kroppens funktion (Tiggemann & 

Lynch, 2001). Bland de studier som utförts med avstamp i objektifieringsteorierna finns 

något varierande resultat vad gäller sambandet mellan skam och ålder. McKinleys 

(1999) undersökning var en av dessa som visade ett samband mellan skam och ålder: 

mödrar (i åldrarna 38-58) rapporterade lägre skam än vad deras döttrar (i åldrarna 17-

22) gjorde. I en annan studie av Greenleaf (2005) rapporterades både högre självobjekti-

fiering och högre skam av kvinnor i åldersgruppen 18-30 jämfört med åldersgruppen 

39-63. Skam kan därför under vissa betingelser antas ha ett negativt samband med ålder. 

 Det finns också undersökningar som från andra perspektiv analyserat 

sambandet mellan skam och ålder. Ytterligare ett incitament att undersöka ålders sam-

variation med denna självmedvetna emotion var en studie som från ett utvecklingspsy-

kologiskt perspektiv fann att skam minskade med ungefär en halv standardavvikelse 

från adolescensen till mitten av vuxenåldern och var som lägst vid 50 år, för att sedan 

stiga uppåt igen (Orth, Robins & Soto, 2010). De undersökte både män och kvinnor, 

och generellt rapporterade kvinnor högre grad skam än män. I studien konceptuali-

serades visserligen inte skam som skam över den egna kroppen utan där mättes emot-

ionen skam som "självmedveten affekt"med instrumentet TOSCA (Test of self-

conscious affect-3). Men, vilket presenterats på s. 9 i uppsatsen, olika komponenter av 

skam kan antas samvariera med ätproblem hos kvinnor (Doran & Lewis, 2011, m. fl.). 

Orth, Robins och Soto (2010) relaterar förändringen av självmedvetna känslor över ett 

livsspann till den omvandling av sociala roller och relationer som sker generellt: under 
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adolescensen, i yngre vuxenålder och i ålderdomen. De menar att detta är kritiska peri-

oder för utvecklandet av maladaptiva emotioner. Unga vuxna (heterosexuella) har in-

tresse av att etablera nära relationer med motsatta könet, det yttre kan då antas ha stor 

betydelse, medan medelålders individer mer sörjer för och tar hand om nästkommande 

generation, relationer är ofta etablerade.  
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Hypoteser 

Skam konceptualiseras och mäts som body shame (skam över den egna kroppen) vilket 

även inkluderar i vad mån respondenten internaliserat kulturella kroppsnormer. Stört 

ätbeteende konceptualiseras och mäts som beteenden och attityder som kan kopplas till 

anorexi och bulimi, men även till potentiellt problematiska förhållningssätt till ätande 

eftersom variabeln här mäts som ett kontinuum. 

Hypotes 1: Hos kvinnor i en normalpopulation korrelerar skam positivt med ett stört 

ätbeteende. 

Kroppsmissnöje konceptualiseras och mäts som missnöje med kroppsform. 

Hypotes 2: Hos kvinnor i en normalpopulation korrelerar kroppsmissnöje positivt med 

stört ätbeteende. 

I tillägg till hypotes 1 och 2 antas hypotes 3. Skam har empiriskt visats ha signifikant 

samband med kroppsmissnöje (Harney & Bardone-Cone, 2014; McKinley, 2004; 

Duarte, Pinto-Gouveia, Ferreira & Batista, 2015). Fredrickson och Roberts (1997) teo-

retiserar att kroppsmissnöje, liksom skam, är en effekt av sexuell objektifiering, och 

Tiggemann och Lynch (2001) erhöll forskningsresultat som indikerar att mindre själv-

objektifiering leder till mindre kroppsmissnöje.  

Hypotes 3: Hos kvinnor i en normalpopulation korrelerar skam positivt med kropps-

missnöje. 

Hypotes 4: Det finns en negativ korrelation mellan skam och ålder; högre ålder samva-

rierar med lägre skam bland kvinnor i en normalpopulation. 
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Metod 

Deltagare 
Urvalet bestod av kvinnliga studenter från olika eftergymnasiala kurser och program vid 

skilda högskolor och universitet spridda i Sverige. Endast ett bekvämlighetsurval var 

möjligt. Etthundratio (110) kvinnor deltog. Två deltagarenkäter exkluderades (n = 108) 

på grund av ofullständigt ifyllda frågeformulär. Medelåldern var 27.9 år, medianen var 

25 år och standardavvikelsen för ålder var 7.7. Den yngsta deltagaren var 19 år och den 

äldsta 59 år. Av 108 deltagare uppgav två respondenter inte sin ålder (för variabeln ål-

der är n  = 106). Deltagarna hade inget att vinna på sin medverkan, inga priser utlova-

des.  

Etik 
I brev till de potentiella deltagarna informerades tydligt om att deltagandet var helt fri-

villigt, att de utlovades fullständig anonymitet och tillvägagångssätt och syfte med stu-

dien beskrevs kortfattat. De erbjöds också möjlighet att ställa frågor om undersökningen 

om de skulle känna behov av detta, brevet innehöll kontaktuppgifter. Inga personliga 

uppgifter efterfrågades, undantaget ålder. Utifrån dessa förutsättningar förmodas delta-

gande i enkäten ha haft relativt ringa harmfull effekt för individen. Svarsformulären var 

inte möjliga att koppla vare sig till namn eller andra personuppgifter, inte heller till läro-

säte, utbildning eller ort. Innan brev och länk distribuerades till potentiella deltagare 

fattades på olika ansvarsnivåer, internt vid respektive institution, beslut om medverkan. 

Instrument 
Stört ätbeteende. För att fånga ätbeteenden och attityder till ätande användes den offici-

ella svenska kortversionen (Sohlberg & Berg) av Eating Attitudes Test (EAT-26). Den 

erhölls via kontakt med Centrum för ätstörningar. EAT-26 som ursprungligen utveckla-

des av Garner, Olmsted, Bohr och Garfinkel (1982) är en förkortad version av den ur-

sprungliga EAT-40. Korrelationen mellan EAT-40 och EAT-26 är stark, r = .98. EAT-

26 har god reliabilitet, alpha = .90 (Garner et al., 1982). Instrumentet har validerats 

bland anorexipatienter, men har även visat sig användbart i normalpopulationer för att 

identifiera ätproblem. EAT identifierar symtom, men kan inte användas som diagnos-
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tiskt instrument i normalpopulationer. Det mäter beteenden och attityder som kan kopp-

las till anorexi och bulimi. Instrumentet används även för att identifiera potentiellt pro-

blematiska beteendemönster kopplade till ätande i i icke-kliniska populationer, vilket 

motiverade valet med tanke på det urval som här undersöks. EAT-26 kan också enkelt 

administreras över internet. I en del studier används EAT-26 i ett första steg, som ett 

första screeninginstrument. Instrumentet mäter ätstörningssymtom samt risk för ätstör-

ningar baserat på känslor, attityder och beteenden relaterat till ätande. EAT-26 består av 

delskalorna Dieting (bantande), Bulimia and food preoccupation (bulimi och matfixe-

ring) och Oral control (oral kontroll), men ofta används hela skalan vilken ger en total 

bild av ätbeteende och attityder. Instrumentet omfattar i sin helhet 26 påståenden som 

skattas med en sexgradig skala från alltid till aldrig. De ursprungliga rekommendation-

erna (Garner et al., 1982) var att endast poängge alltid, mycket ofta och ofta, och sum-

mera, där överskridandet av ett visst poäng indikerade ätstörningar. Men i likhet med 

flera andra studier utförda i icke-kliniska populationer (Tiggemann & Slater, 2001; Noll 

& Fredrickson, 1998) tillämpades här metoden med att tilldela alla sex svarsalternativen 

poäng, på så sätt erhålls hela möjliga poängspannet: 0-5. Detta i syfte att undersöka gra-

den symtom på ett kontinuum. Exempel på påståenden: Jag är skräckslagen för att bli 

överviktig. Jag tänker ständigt på mat. Jag undviker att äta när jag är hungrig. Jag är 

uppfylld av en önskan att bli smalare. Jag har vräkt i mig mat och trott att jag aldrig 

skulle kunna sluta. 

 

Skam (body shame). The objectified body consciousness scale (OBC scale) som är ut-

vecklad från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv består av tre distinkta dimension-

er/skalor av objektifierat kroppsmedvetande (OBC): iakttagande, skam och kontrolltan-

kar. Med OBC avses upplevelsen av kroppen som ett objekt. För att mäta skam relate-

rad till internalisering av kulturella kroppsnormer användes delskalan skam. Den fångar 

väl essensen av hur den kvinnliga kroppen enligt feministteorier är konstruerad i kul-

turen: den mäter graden av godkännande av kroppsnormer och hur mycket tillägnandet 

av dessa normer knyter an till kvinnors känslor av värde som människa (McKinley & 

Hyde, 1996). OBC-skalan utvecklades och validerades av McKinley och Hyde (1996) 

dels med unga högskolestudenter, dels med medelålders kvinnor, och skalan skam hade 

en godtagbar reliabilitet för bägge grupperna: intern konsistens α = .84 för studenter och 
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α = .70 för medelålders kvinnor. I föreliggande studie visade reliabilitetsanalys på en 

god reliabilitet för den översatta skalan: Cronbachs alpha = .88. Det fanns i McKinley 

och Hydes studie (1996) en stark positiv korrelation mellan dimensionerna iakttagande 

och skam för bägge grupperna. Här kan en parallell dras med Fredrickson och Roberts 

(1997) resonemang om att vanemässig övervakning av kroppen (ett resultat av självob-

jektifiering) leder till skam. Detta, liksom att det fanns  en stark negativ korrelation mel-

lan skam och body esteem (kroppsvärde, att vara tillfreds med utseendet) för bägge 

grupperna, demonstrerar skam-skalans validitet. Att skalan verkligen mäter godkän-

nande av normer  och internalisering av dessa validerades av  McKinley och Hyde 

(1996) genom en positiv korrelation mellan skam och deltagarnas samstämmighet mel-

lan personliga och kulturella normer. De tre delskalorna korrelerade starkt med 

varandra, men faktoranalys visade att de tre dimensionerna/skalorna av OBC verkligen 

representerar tre olika konstruktioner − såväl för yngre som medelålders kvinnor (McK-

inley & Hyde, 1996). Hög poäng på skam-skalan indikerar att individen upplever sig 

vara en dålig person (en moralisk känsla) om hon inte motsvarar kroppsnormen vilket 

samtidigt speglar i vilken grad hon har internaliserat rådande normer. Skalan består av 

åtta påståenden som skattas med en sexgradig skala från instämmer helt till instämmer 

inte alls, exempel: När jag inte kan kontrollera min vikt känns det som om det är något 

fel på mig; Jag skulle skämmas om folk visste vad jag egentligen väger. En egen svensk 

direktöversättning gjordes. 

 

Kroppsmissnöje. Kroppsmissnöje som begreppsmässigt är en variant av kropps-

uppfattning konceptualiseras här som missnöje med kroppsform och fångar attityd-

aspekter. Kroppsmissnöje mättes med Body Shape Questionnaire (BSQ-8C), en svensk 

valid kortform av Body Shape Questionnaire (Cooper et al. 1987) utvecklad av Ghaderi, 

Lagerström och Welch (2012). BSQ-8C, som består av åtta item, testades dels med 

svenska högskolestudenter (män och kvinnor) för att undersöka de psykometriska egen-

skaperna, dels med ett slumpmässigt urval kvinnor från en allmän svensk population 

(18-30 år) för att samla in normer. För högskolestudenterna, där mätningar utfördes vid 

två tillfällen, var test-retest reliabiliteten  r = .95, och intern konsistens var α = .92 för 

tillfälle 1 och α = .93 för tillfälle 2.  Inga signifikanta skillnader förelåg mellan de bägge 

tillfällena. De bägge studiernas resultat pekar mot att BSQ-8C är ett instrument som 
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mäter en enda dimension, har hög intern konsistens, god test-retest reliabilitet och hög 

konvergensvaliditet (Ghaderi, Lagerström & Welch, 2012). Instrumentet verkar ha 

mycket goda psykometriska egenskaper när det administreras som ett "stand-alone" 

instrument. En del studier mäter till exempel skillnad mellan upplevd och faktisk 

kroppsform, vilket inte är fallet här. Åtta frågor skattas med en sexgradig skala från 

aldrig till alltid, till exempel Har du föreställt dig att du skär av mjuka delar av din 

kropp? Har du tänkt att du har den kroppsform som du har, för att du saknar självdi-

sciplin? 

Procedur 
Inför genomförandet av den undersökning som ligger till grund för uppsatsen kontakta-

des flera högskolor och universitet, spridda i landet. För distribution av informations-

brev och enkätlänk uppsöktes potentiella kontaktpersoner (via telefon och mejl) för 

olika program och kurser: programansvariga, ämneslärare, samordnare och studierekto-

rer. De av dessa kontaktade som godkände institutionens/programmets medverkan om-

besörjde sedan att brev och länk gjordes åtkomligt för studenterna via olika kursplatt-

formar. Studenterna besvarade och skickade själva in sina svar, som var helt anonyma. 

Statistik 
Föreliggande arbete var en korrelationsstudie utförd med Spearman´s korrelationskoef-

ficient. Den ursprungliga planen var att utföra multipel regressionsanalys i IBM SPSS 

Statistics, version 23, men variablerna visade sig vara icke-normalfördelade. I syfte att 

försöka åtgärda detta, för att möjliggöra multipel regressionsanalys, transformerades 

först samtliga variabler som 10-logaritm, naturlig logaritm och kvadratrot, men distri-

butionerna förblev icke-normalfördelade. Då utfördes istället dataanalysen i SPSS med 

icke-parametriska test. Samband prövades således med Spearman´s korrelationskoeffi-

cient (Field, A., 2013). 

 Kvantitativa data samlades in genom självrapportering via en internetlänk, 

respondenterna skickade själva in sina ifyllda enkäter digitalt. Undersökningen admini-

strerades via gratistjänsten google formulär. Varje deltagare besvarade tre frågeformulär 

i självrapportsform. För varje deltagare mättes alla variabler vid samma tillfälle. Insam-

lad data analyserades statistiskt i IBM SPSS Statistics, version 23.  



 

18 

 

Resultat 

 

Tabell 1 

Medelvärde,  standardavvikelse, medianen, max- respektive minimipoäng för de mätta 

variablerna 

 

 

Efter beräkning av Spearman-korrelationen erhölls ett statistiskt signifikant positivt 

samband mellan skam och stört ätbeteende: rs = .74; N = 108; p < .01. Därmed bekräf-

tades hypotes 1: Hos kvinnor i en normalpopulation korrelerar skam  positivt med stört 

ätbeteende.  

 Efter beräkning av Spearman-korrelationen erhölls ett statistiskt 

signifikant positivt samband mellan kroppsmissnöje och stört ätbeteende: rs  = .78; N = 

108; p < .01. Därmed bekräftades hypotes 2: Hos kvinnor i en normalpopulation korre-

lerar kroppsmissnöje positivt med stört ätbeteende.  

 Efter beräkning av Spearman-korrelationen erhölls ett statistiskt 

signifikant positivt samband mellan skam och kroppsmissnöje: rs = .80; N = 108; p < 

.01. Därmed bekräftades hypotes 3: Hos kvinnor i en normalpopulation korrelerar skam 

positivt med kroppsmissnöje. 

Variabel M SD Md Max Min   

Stört ätbeteende 1.55 0.87 1.35 4.54 0.23   

Delskala Bantande 1.94 1.12 1.77 4.85 0.08   

Delskala Bulimi 1.05 1.02 0.75 5 0   

Skam 3.16 1.46 2.81 7 1   

Kroppsmissnöje 3.18 1.29 3.12 6 1.13   

Ålder 27.91 7.72 25 59 19   

         Note. Delskala Bulimi avser Bulimi och matfixering. 
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 Efter beräkning av Spearman-korrelationen erhölls ett statistiskt 

signifikant negativt samband mellan ålder och skam: rs = -.22; N = 106; p < .05. Där-

med bekräftades hypotes 4: Det finns en negativ korrelation mellan skam och ålder; 

högre ålder samvarierar med lägre skam bland kvinnor i en normalpopulation. 

 

Tabell 2 
Korrelationsanalys av de fyra variablerna 

 
 1 2 3 

1. Skam    

2. Stört ätbeteende .74**   

3. Ålder -.22* -.15  

4. Kroppsmissnöje .80** .78** -.10 

Note. * p < .05; ** p < .01  

 

 

Tabell 3 
Korrelationsanalys av de oberoende variablernas samband med beroende 
variabelns delskalor Bantande och Bulimi och matfixering. 
 

 Bantande 
Bulimi och mat-
fixering 

Skam .75** .68** 

Kroppsmissnöje .82** .69** 

Ålder .06 -.17 

Note. ** p < .01 
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Diskussion 
 

Objektifieringsteorierna baseras på antagandet att flickor tidigt lärs att se sin egen kropp 

från en utomstående observatörs perspektiv. Detta medför att de internaliserar kulturella 

kroppsnormer. Höga poäng på variabeln skam kan här antas spegla ett upplevt miss-

lyckande med att motsvara kroppsideal, ett misslyckande som attribuerats till självet i 

dess helhet på grund av att kroppsnormerna internaliserats. Det samband som erhölls 

mellan skam och stört ätbeteende kan antas illustrera en strävan att konformera till 

kroppsnormer genom strategier för ätande − för att uppskattas av andra och för att 

undgå skamkänslor. Skamkänslor uppstår enligt objektifieringsteorierna som en konse-

kvens av misslyckandet med att motsvara kroppsideal, eftersom dessa kulturella 

kroppsnormer har knutits till identiteten (McKinley & Hyde, 1996; Fredrickson & Ro-

bert, 1997). Betydelse för individen har, enligt dessa teorier, inte bara upplevd skam i 

nuet, eftersom även förväntade skamkänslor − inför blotta föreställningen om att öka i 

vikt − kan generera skam och motivera ett fortsatt, eller till och med ökat, bantande 

(Noll & Fredrickson, 1998). Eftersom kroppsnormerna i realiteten är omöjliga att uppnå 

kan nya misslyckanden leda till än mer skam. Det kan vara relevant att understryka att 

variabeln stört ätbeteende mätte känslor, attityder och beteende kopplat till ätproblem 

vilket kan förmodas ha gett en helhetsbild av mer översiktlig karaktär. Därför kan uti-

från insamlad data inte urskiljas vilka respondenter som faktiskt praktiserar stört ätbete-

ende från dem som mer svarat utifrån känslor och attityder.  

 Konstruktionen skam (skam över den egna kroppen eller body shame) är 

central i bägge objektifieringsteorierna, och sambandet mellan skam och ätstörningar 

anförs av de forskare som arbetat fram dessa teorier. En huvudsaklig skillnad är att Fre-

drickson och Roberts (1997) har teoretiskt analyserat och empiriskt undersökt kausala 

samband. Forskningsresultat (Noll & Fredrickson, 1998; Tiggemann & Lynch, 2001) 

visar att skam även kan fungera som en mediator och att självobjektifiering spelar roll 

för utvecklandet av skam. I den här undersökningen mättes inte självobjektifiering ex-

klusivt, då instrumentet inte var tillgängligt vid studiens utförande. På grund av att de 

variabler som mättes här inte var normalfördelade var det inte heller möjligt att utföra 

multipel regressionsanalys. Dessa omständigheter måste ses som begränsningar.  
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 Ett direkt samband mellan skam och stört ätbeteende är empiriskt belagt i 

flera studier (Fredrickson, Roberts, Noll, Quinn & Twenge, 1998; McKinley, 1999; 

Noll & Fredrickson, 1998; McKinley, 2004 m.fl.). Föreliggande arbete bekräftade detta.  

 Skam definieras som en moralisk emotion och konstruktionen body shame 

innebär att ett misslyckande med att uppnå konformitet med de kulturella kroppsnor-

merna upplevs som ett misslyckande kopplat till självvärde: att känna sig som en dålig 

person om inte kroppen motsvarar uppställda ideal (enligt McKinley & Hyde, 1996; 

Fredrickson & Roberts, 1997). Därför kan den här undersökningens erhållna samband 

mellan skam och stört ätbeteende, i synnerhet bantande, även i någon mån relateras till 

Burns intervjuer (2004). Flera feministiska teoretiker (McKinely & Hyde, 1996; Mag-

nusson & Marecek, 2010) menar i linje med Burns (2004) att det i grunden inte enbart 

rör sig om bantande och smalhet per se. Utan att restriktivt ätande, eller för den delen 

tankar på bantande, även rymmer moraliska innebörder. Egenskaper som kontroll över 

kropp och ätande, självdisciplin och självförnekelse ses som "goda" och högtstående i 

kulturen, och de sammanfaller med normen för "kvinnlighet" (Burns, 2004; Magnusson 

& Marecek, 2010). Ett sådant resonemang talar emot vad en del andra forskningsinrikt-

ningar antar: att det främst är smalhetsideal i massmedia och populärkultur som pressar 

fram unga kvinnors extrema upptagenhet av bantning och det yttre. Det antagandet 

skulle förutsäga att kvinnor och flickor saknade förmåga att förhålla sig kritiskt till mo-

dets svängningar (Magnusson & Marecek, 2010). Snarare menar feministiska teoretiker, 

fungerar smalhetsideal i massmedia och populärkultur som bakgrundsfaktorer − utan 

egentlig betydelse. Eftersom självvärde och att bli omtyckt av andra är vad som motive-

rar kontroll över kropp och ätande har detta en mer avgörande betydelse  (enligt Burns, 

2004; Magnusson & Marecek, 2010; McKinley & Hyde, 1996). Det ter sig ändå rimligt 

att anta att vad som orsakar problemen varierar mellan individer och att flera olika fak-

torer samverkar. Vilken innebörd som läggs i en smal kropp kan antas variera för olika 

individer, och en del individer kan ha svårare att stå emot modeideal, populärkultur et-

cetera. Bilden är komplex, men det verkar råda konsensus kring värdet av att anta flera 

perspektiv för att försöka analysera och förklara ätproblem och bekymmersamma för-

hållningssätt till den egna kroppen. Individer svarar olika på omgivningens yttre press, 

vilket Fredrickson och Roberts (1997) framhåller. Därför kan könade och sociokultu-

rella faktorer antas samverka med stabila personlighetsegenskaper på varierande sätt. 

Mottagligheten för påverkan kan till del antas bero på personlighetsfaktorer. Detta 
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skulle kunna illustreras med exempelvis Fredrickson et als experiment med baddräkter 

(1998). Mottagligheten för påverkan (självobjektifiering manipulerades fram) var i det 

experimentet större för individer med självobjektifiering som ett mer stabilt karaktärs-

drag. Deltagarna i Fredrickson et als experiment (1998) uppmanades iaktta sig själva i 

en helkroppsspegel medan de provade olika varianter av baddräkter. Den vilseledande 

förespeglingen som undersökningsledarna gav var att studien undersökte "känslor och 

konsumentbeteende". Deltagare med egenskapen trait self-objectification fick lättare 

skamkänslor genom manipulation, och uppvisade högre grad restriktivt ätande än delta-

gare som saknade denna egenskap eller rapporterade lägre grad av den. Det kan vara 

relevant att framgent undersöka sambandet mellan benägenhet för påverkan och andra, 

mer konventionella, personlighetsdrag såsom exempelvis ångest (trait anxiety) och 

samvetsgrannhet (trait conscientiousness). Tiggemann & Lynch (2001) erhöll till skill-

nad från flera andra forskare ett resultat som indikerade att ångest över utseendet funge-

rar som en mediator i sambandet mellan ålder och ätproblem, liksom i sambandet mel-

lan självobjektifiering och ätproblem. Det kan därför vara relevant att framgent under-

söka också samband mellan ätproblem och ångest som ett mer stabilt personlighetsdrag 

(trait anxiety).  

   

Extrem oro över kroppsform är ett framstående drag hos individer som lider av anorexi 

och bulimi (Ghaderi & Scott, 2004). Samtidigt är mindre allvarliga former av sådan oro 

vanligt i västliga kulturer, feministiska teoretiker hävdar till och med att kroppsmissnöje 

är norm hos flickor och kvinnor, liksom bantande och strävan mot smalhet (Fredrickson 

& Roberts, 1997; McKinley & Hyde, 1996; Tiggemann & Lynch, 2001; Magnusson & 

Marecek, 2010). Därför förväntades ett positivt samband mellan missnöje med kropps-

form och symtom på ätproblem, dataanalysen bekräftade detta och visade ett starkt 

samband med stört ätbeteende.  

 Inom psykologiforskningen kring ätstörningar konceptualiseras och mäts 

kroppsmissnöje på lite olika sätt beroende på målgrupp och teoretisk ansats, och i någon 

mån råder oklarheter kring hur dessa varianter relaterar till varandra (Ghaderi & Scott, 

2004). Vid anorexi finns hos individen ofta en störd, förvrängd, uppfattning om den 

egna kroppen. Överdrift av den egna kroppsstorleken (body size overestimation) har 

samband med missnöje med kroppsform (body shape dissatisfaction), bägge kroppsupp-
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fattningarna är vanligt förekommande hos anorexipatienter, de relaterar till varandra, 

men de mäter inte samma sak. Hos bulimipatienter är också två liknande men distinkta 

begrepp ofta närvarande; övervärdering av kroppsstorlekens och viktens betydelse för 

självvärdet (overvalued ideas about shape and weight) och missnöje med kroppsform. 

Hos individer som lider av bulimi har ofta missnöje med kroppsform samband med 

nedstämdhet (depressed mood) (Ghaderi & Scott, 2004) − en faktor som inte kontrolle-

rades för i föreliggande arbete. Även Tiggemann och McCourt (2013) resonerar kring 

komplexiteten hos begreppet kroppsuppfattning: de mätte och analyserade i en studie 

hur begreppen kroppsmissnöje, kroppstillfredsställelse och kroppsuppskattning relate-

rade till varandra. Kroppsuppskattning omfattar acceptans, uppskattning, respekt för den 

egna kroppen, och Tiggemann och McCourts studie (2013) pekar mot att kroppsupp-

skattning är något utöver frånvaron av kroppsmissnöje. Kroppsuppskattning ökade med 

ålder i deras studie. Men Tiggemann och McCourt (2013) fann i samma studie att 

kroppsmissnöje förblev konstant. Föreliggande undersökning erhöll inte heller något 

signifikant samband mellan kroppsmissnöje och ålder. 

 Forskare som prövat samband mellan ålder och stört ätbeteende har fått 

inkonsekventa resultat: McKinley (1999) fann inget samband mellan ålder och stört 

ätbeteende bland deltagande mödrar och döttrar i sin undersökning; men i en annan stu-

die (Greenleaf, 2005) rapporterade yngre kvinnor (18-30 år) att de bantade i högre ut-

sträckning än gruppen äldre kvinnor (39-64 år). I föreliggande undersökning erhölls 

ingen signifikant korrelation mellan ålder och stört ätbeteende, vare sig för totala EAT-

skalan eller för delskalorna (Bantande respektive Bulimi och matfixering) var för sig.  

 

Den variabel som visade ett signifikant samband med ålder var skam; äldre kvinnor 

rapporterade mindre skam. Men endast fyra individer var över 50 år, nio var över 40 år, 

detta får ses som en begränsning. Generaliserbarheten till andra individer än de här un-

dersökta är begränsad. För att med större säkerhet kunna dra slutsatser om åldersskill-

nader krävs ett större urval medelålders och äldre kvinnor och en longitudinell under-

sökning, där förändringar för samma individer mäts över tid. Den skillnad för de bägge 

åldersgrupperna som erhölls kan exempelvis bero på kohorteffekter eller personlighets-

faktorer.  
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 Det erhållna negativa sambandet ligger i linje med McKinley (1999) och 

Greenleafs (2005) studier. Tiggemann och Lynch (2001) erhöll däremot inget samband 

mellan skam och ålder, de hade liksom denna undersökning ställt upp en hypotes om 

samband. Den möjliga förklaring Tiggemann och Lynch (2001) resonerar kring vad 

gäller de varierande resultat som faktiskt erhålls i olika studier för forskning kring ål-

derskillnader är att ålder i sig inte har någon effekt på vare sig kroppsmissnöje, skam 

eller stört ätbeteende utan att effekten går genom självobjektifiering. Samtidigt som 

kvinnor i och med menopausen blir mindre exponerade, mindre synliga, som fortplant-

ningspartner − objektifieringen minskar − ställs de inför ökad exponering i bland annat 

media som framhåller vikten av att vara fortsatt attraktiv och inte se ut som den ålder de 

faktiskt har − objektifieringen förlängs. Motverkande krafter drar åt olika håll, och "net-

toprodukten" är ett resultat av vilka faktorer som väger tyngst (Tiggemann & Lynch, 

2001). I det resonemanget ligger såväl ett sociobiologiskt som ett sociokulturellt per-

spektiv. Men även mognadsprincipen för personlighetsutveckling (the maturity princip-

le: Orth, Robins & Soto, 2010) och stabila personlighetsdrag kan antas spela roll för 

samband mellan skam och ålder. 

  

Med undersökningens resultat visades att missnöje med kroppsform och skam har ett 

mycket starkt samband. Men enbart skam korrelerade negativt med ålder, om än svagt, 

vilket antyder att dessa variabler ändå representerar distinkta begrepp. Skam mäter en 

självmedveten moralisk emotion, och missnöje med kroppsform mäter en dimension av 

kroppsuppfattning. Det är tänkbart att det starka sambandet i någon mån kan förklaras 

av att även missnöje med kroppsform fokuserar på emotioner, instrumenten kan delvis 

ha mätt samma sak. Mätinstrumentet BSQ-8C är konceptualiserat med fokus på emot-

ionella och kognitiva attitydaspekter − möjligen visar sambandet att de emotionella 

överväger, att upplevelsen av att känna sig tjock företrädesvis mäter emotionella 

aspekter. Samtliga positiva korrelationer var starka. De starka korrelationerna mellan 

variablerna kan även antas ha att göra med att enskilda item från de olika formulären 

korrelerade starkt med varandra, samt att associationsordnings- och/eller ordningseffek-

ter kan ha påverkat respondenternas tolkningar och svar. Exempelvis frågan (men inte 

nödvändigtvis svaret på frågan) Under de senaste fyra veckorna, har du tänkt att du har 

den kroppsform som du har, för att du saknar självdisciplin? från BSQ-8C kan antas ha 



 

25 

 

påverkat hur respondenterna svarade på ett efterföljande påstående: När jag inte kan 

kontrollera min vikt känns det som om det är något fel på mig, från skalan som mätte 

skam. Den följde efter med två andra frågor emellan, möjligen kan det finnas en risk för 

obetingad ordningseffekt här, trots två frågor emellan. Vidare, exempelvis Under de 

senaste fyra veckorna, har du varit rädd för att bli tjock (eller tjockare)? från BSQ-8C 

kan antas korrelera starkt med påståendet: Jag är uppfylld av en önskan om att bli sma-

lare från skalan som mätte stört ätbeteende. Frågan från BSQ-8C låg dock i början av 

enkäten, det senare påståendet var bland de sista av 44 totalt. De tre skalorna hade inte 

samma svarsalternativ.  

 För att fånga resultat som kan ge mer tillförlitliga indikationer om sam-

band mellan kroppsmissnöje och sexuell objektifiering av kvinnor i kulturen, krävs stu-

dier med större kontroll. Men, det starka sambandet mellan kroppsmissnöje och skam 

indikerar ändå samvariation mellan kroppsmissnöje och godkännande av kroppsnormer 

och internalisering av dessa. Tiggemann och Lynch (2001) erhöll forskningsresultat 

som indikerar att mindre självobjektifiering leder till mindre kroppsmissnöje. Men, så-

vitt författaren känner till finns ingen forskning kring kausala samband mellan självob-

jektifiering, kroppsmissnöje och ätstörningsproblematik, på så sätt som föreligger vad 

gäller modellen självobjektifiering−skam−ätstörningar. BSQ-8C har goda psykomet-

riska egenskaper, men det bör understrykas att instrumentet mäter en variant av 

kroppsmissnöje. Därför bör generaliseringar till andra sätt att mäta kroppsmissnöje gö-

ras med försiktighet, vilket påverkar den externa validiteten.  

 

Både skam och missnöje med kroppsform hade störst samband med bantande. Det finns 

dock alltid en risk för response bias med självrapportsdata. Kanske var den risken sär-

skilt stor här. Restriktivt ätande, eller bantande, för att konformera till idealen i kulturen 

kan bland annat ses som ett uttryck för god moral (Burns, 2004; McKinley & Hyde, 

1996; Fredrickson & Roberts, 1997). Då kan det finnas en motvilja över att i formuläret 

ge matfixering och beteenden som låg kontroll över ätande höga poäng. Sådana om-

ständigheter kan ha genererat svar som respondenten uppfattat vara socialt accepterade. 

Dessutom kan emotionen skam vara svår att mäta, eftersom individer kan känna skam 

över att känna skam (Fredrickson, Noll, Roberts, Quinn & Tvenge, 1998). 
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Sammanfattande slutsatser 
 

Undersökningen visade att bland kvinnor i en normalpopulation kan såväl skam som 

missnöje med kroppsform ses som riskfaktorer för utvecklandet av ätproblem. Det sätt 

skam konceptualiserades och mättes här kan antas ha fångat skam som en konsekvens 

av upplevt misslyckande med att motsvara internaliserade kroppsnormer. Korrelationen 

antyder att en hög nivå av skam samvarierar med en hög nivå av strategier för att kon-

trollera ätande, för undvika viktuppgång. Det kan ligga ett värde i att i samband med 

ätbeteendeundersökningar framgent analysera på vad sätt andra varianter av skam kan 

relateras till body shame, och på vad sätt dessa skiljer sig åt − eftersom forskningskon-

sensus råder om att skam är en närvarande emotion hos individer med ätstörningar. 

Upplevelsen av skam är plågsam för individen eftersom tillkortakommanden och miss-

lyckanden attribueras till självet i dess helhet.  

 Ätstörningar är svåra att behandla och mortaliteten är hög. Det är därför 

nödvändigt med konceptualisering av faktorer som kan fungera som möjliga, och test-

bara, komplement exempelvis till faktorer definierade utifrån behavioristisk och kogni-

tiv approach. Skam kan ses som en sådan faktor, då den i undersökningen mätte ett ob-

jektifierat kroppsmedvetande i en kulturell kontext. Även översatt visade skalan god 

reliabilitet, i den här undersökta populationen. Variabelns samband med ätproblem kan 

vara ett incitament till fortsatta studier vars syfte är att utöka förståelsen av bakomlig-

gande processer för ätstörningar och förståelsen av kroppsnormers innebörder.  

 Det starka sambandet mellan skam och missnöje med kroppsform kan ses 

som en, om än mycket försiktig, indikation på att internalisering av kroppsnormer (på 

grund av yttre press) kan komplettera individuella förklaringar även för kroppsmissnöje. 

Det antagandet bör dock stödjas med fler studier, och det sätt varmed variablerna kon-

ceptualiserades och mättes här kan inte generaliseras till mätningar med andra instru-

ment, vilket påverkar undersökningens externa validitet. Andra sätt att mäta kroppsupp-

fattning, både negativ och positiv sådan, behövs för att klargöra på vad sätt olika varian-

ter relaterar till varandra.  

 Slutligen visades en svag indikation om att skam tenderar att minska med 

ökad ålder hos kvinnor i en normalpopulation. Det motiverar till ytterligare undersök-

ningar av ålderskillnader för olika typer av skam. 
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 Undersökningens design möjliggjorde inte kontroll av de oberoende vari-

ablerna varför riktningsproblemet och bakomliggande-variabel-problemet ej kan bortses 

från. Dessa problem utgör liksom för andra korrelationsstudier ett hot mot undersök-

ningens interna validitet. Föregår till exempel skam kroppsmissnöje eller är det tvärtom. 

Andra bakomliggande variabler kan ha påverkat ätbeteende − och inte som det här före-

faller skam och kroppsmissnöje.  

 

Referenser 
American psychiatric association (2013). 5th ed. Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders: DSM-5. Washington: APA. 

Burns, M. (2004). Eating like an ox: Femininity and dualistic constructions of bulimia 

and anorexia. Feminism & Psychology, 14 (2), 269-295. 

Doran, J., Lewis, A. L. (2012). Components of shame and eating disturbance among 

clinical and non-clinical populations. European Eating Disorders Review, 20, 

265-270. 

Duarte, C., Pinto-Gouveia, J., Ferreira, C. & Batista, D. (2015). Body image as a source 

of shame: a new measure for the assessment of the multifaceted nature of body 

image shame. Clinical Psychology and Psychotherapy, 22, 656-666. 

Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (4th ed.). Los Ange-

les: Sage. 

Fredrickson, B. L., & Roberts, T. (1997). Objectification theory: Toward understanding 

women's lived experiences and mental health risks. Psychology of Women Quar-

terly, 21(2), 173-206. 

Fredrickson, B.L., Roberts, T., Noll, S.M., Quinn, D.M. & Twenge, J.M. (1998). That 

swimsuit becomes you: sex differences in self-objectification, restrained eating 

and math performance. Journal of Personality and Social Psychology, 75 (1), 

269-284. 

Ghaderi, A., Lagerström, M. & Welch, E.  (2012). Body Shape Questionnaire: Psycho-

metric properties of the short version (BSQ-8C) and norms from the general Swe-

dish population. Body Image, 9 (2012) 547-550. 



 

28 

 

Ghaderi, A. & Scott, B. (2004). The reliability and validity of the Swedish version of 

the Body Shape Questionnaire. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 319-324. 

Ghaderi, A. & Scott, B. (2001). Prevalence, incidence and prospective risk factors for 

eating disorders. Acta Pychiatrica Scandinavica, 104, 122-130. 

Garner, D.M., Olmsted, M.P., Bohr, Y. & Garfinkel, P.E. (1982). The eating attitudes 

test: Psychometric features and clinical correlates. Psychological Medicine, 12, 

871-878. 

Greenleaf, C. (2005). Self-objectification among physically active woman. Sex roles, 52 

(1/2), 51-62. 

Harney, M.B. & Bardone-Cone, A.M. (2014). The influence of body dissatisfaction on 

set shifting ability. Cognitive Therapy and Research, 38, 439-448. 

Keith, L., Gillanders, D. & Simpson, S. (2009). An exploration of the main sources of 

shame in an eating-disordered population. Clinical Psychology and Psychothera-

py, 16, 317-327. 

Kelly, C. K., Carter, J. C. & Borairi, S.. (2014). Are improvements in shame and self-

compassion early in eating disorders treatment associated with better patient out-

come? International Journal of eating disorder, 47, 54-64. 

Magnusson, E. & Marecek, J. (2010). Genus och kultur i psykologi: teorier och tillämp-

ningar. Stockholm: Natur & Kultur.  

McKinley, N., M. (2004). Resisting body dissatisfaction: fat women who endorse fat 

acceptance. Body Image, 1, 213-219. 

McKinley, N. M. & Hyde, J. S. (1996). The objectified body consciousness scale: De-

velopment and validation. Psychology of Women Quarterly, 20, 181-215. 

McKinley, N., M. (1999). Women and objectified body consciousness: Mothers´and 

daughters´ body experience in cultural, developmental and family context. Devel-

opmental Psychology, 35, 3, 760-769. 

Noll, S. M., & Fredrickson, B. L. (1998). A mediational model linking self-

objectification, body shame and disordered eating. Psychology of Women Quar-

terly, 22, 623-636. 

Orth, U., Robins, R.W. & Soto, C.J. (2010). Tracking the trajectory of shame, guilt and 

pride across the lifespann. Journal of Personality and Social Psychology, 99 (6) 

1061-1071. 



 

29 

 

Passer, M., Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M.L.W. & Smith, R. (2012). 

Psychology: the science of mind and behaviour. (2nd ed.). London: McGraw-Hill.  

Tiggemann, M., & Lynch, J. E. (2001). Body image across the life span in adult wom-

en: The role of self-objectification. Developmental Psychology, 37(2), 243-253.  

Tiggemann, M. & McCourt, A. Body appreciation in adult women: relationships with 

age and body satisfaction. (2013). Body Image, 10, 624-627. 

Tiggemann, M. & Slater, A. (2001). A test of objectification theory in former dancers 

and non-dancers. Psychology of Women Quarterly, 25, 57-64. 

Tracy, J. L. & Robins, R. W. (2004). Putting the self into self-conscious emotions: a 

theoretical model.  Psychological Inquiry, 15 (2), 103-105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

Bilaga 
Body shame-scale (McKinley & Hyde, 1996): svensk översättning. Fråga 5 och 7 reverskodas. 

Vänligen markera det alternativ som bäst stämmer för dig, på en skala mellan 1 och 7. 

 
Instämmer inte 

alls 

     
Instämmer helt 

1. När jag inte kan kontrollera min vikt känns 

det som om det är något fel på mig. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

2. Jag skäms när jag inte har ansträngt mig för 

att se så bra ut som möjligt. 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

3. Jag tycker att jag är en dålig människa när 

jag inte ser så bra ut som möjligt. 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

4. Jag skulle skämmas om folk visste vad jag 

egentligen väger. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

5. Jag oroar mig aldrig för att det är något fel 

på mig när jag inte tränar så mycket som jag 

borde. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

6. När jag inte tränar tillräckligt ifrågasätter 

jag om jag är en bra människa.  
1 2 3 4 5 6 7 

 
       

7. Även när jag inte kan kontrollera min vikt 

tycker jag att jag är en rätt bra människa. 
1 2 3 4 5 6 7 

 
       

8. Jag skäms när jag inte har den storleken som 

jag borde ha. 
1 2 3 4 5 6 7 
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