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Sammanfattning  
Bakgrund: I tidigare forskning framgår det att kroppsuppfattning och självkänsla är två väsentliga 

komponenter för en god hälsa och att en ökad förståelse för ungdomars uppfattning kring sin kropp och 

sig själva är viktigt för att kunna stödja ungdomar i deras utvecklingsprocess. Forskning har även uttryckt 

att studier med en positiv aspekt på kroppsuppfattning och självkänsla bedrivits relativt sparsamt, varpå 

studiens syfte således är att undersöka högstadieelevers kroppsuppskattning och självkänsla utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv. Vidare syftar studien till att kartlägga samband mellan kroppsuppskattning 

och självkänsla utifrån ett genusperspektiv. Studiens metod grundar sig i en kvantitativ enkätstudie 

bestående av frågeformulären kroppsuppskattning (BAS-2) och självkänsla (RSES). Totalt fyra 

högstadieskolor med 157 elever i nionde klass deltog i undersökningen. Resultatet påvisar att 84% av 

respondenterna hade en positiv inställning till sin kropp, samtidigt som 70% av respondenterna påvisade 

en låg självkänsla. Vidare påvisades ett signifikant samband mellan kroppsuppskattning och självkänsla 

(p=0,033) samt signifikanta skillnader utifrån en genusaspekt. I diskussionen reflekteras förhållandet 

mellan kroppsuppskattning och självkänsla som påvisat att en hög kroppsuppskattning inte behöver ha 

ett samband med en hög självkänsla. Vidare diskuteras det att fler pojkar påvisade en hög 

kroppsuppskattning och en hög självkänsla i jämförelse med flickorna, vilket resoneras i relation till olika 

genusaspekter. Konklusionen: Vidare forskning kring kroppsuppfattning och självkänsla bör bedrivas 

både utifrån en kvantitativ och en kvalitativ metodaspekt, med syfte att djupare förstå vilka faktorer som 

bidrar till att vissa individer har en positiv bild och uppskattar sin kropp och sig själva mer än andra.  
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Abstract  
Background: Previous research shows that body image and self-esteem are two essential components 
for a good health and that an increased understanding of young adults perception of their body and 
themselves is important to be able to support young adults in their developmentprocess. Research has 
also stated that studies with a positive aspect of body image and self-esteem are relatively rare, which 
is why the purpose of this study is to investigate body appreciation and self-esteem with an overlying 
health promotion perspective. Furthermore, this study aims at viewing the relationship between body 
appreciation and self-esteem based on gender perspective. The study’s method is based on a 
quantitative survey consisting of questionnaire Body Appreciation Scale-2 and Rosenberg’s SelfEsteem 
Scale. A total of four secondary schools with 157 students in the ninth grade participated in the survey. 
The results show that 84% of the respondents had a positive attitude towards their body, while 70% of 
the respondents showed a low self-esteem. Furthermore, a significant relationship between body 
appreciation and self-esteem (p=0,033) was identified as well as significant differences based on gender 
aspects. In the discussion, the relationship between body appreciation and self-esteem reflects that a 
high body appreciation does not need to have a connexion with a high self- esteem. Furthermore, it is 
discussed that more boys demonstrated a high body estimation and a high self-esteem in comparison 
with the girls, which is resonated in relation to different gender aspects. Conclusion: Further research 
on body image and self-esteem should be conducted both on the basis of quantitative and qualitative 
method aspects, with the purpose of deeper understanding the factors that contribute to the fact that 
some people have a positive image and appreciate their body and themselves more than others.   
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Förord  
Ur ett personligt perspektiv och med ungdomsåren nära till hands fanns ett naturligt starkt 

intresse kring ungdomsårens medföljande känslor. Utifrån en empatisk aspekt kunde vi själva 

relatera till egna erfarenheter av ambivalenta och ifrågasättande tankar och känslor kring vår 

kropp och oss själva, vilket formade grunden till denna studie. Som blivande 

folkhälsopedagoger har vi erhållit nya verktyg som gett oss möjlighet att med andra ögon 

studera att välmående kring sin kropp och sig själv har en betydelsefull effekt gällande både 

den fysiska, psykiska och sociala hälsan, vilket även skapade motivation till att studera 

problematiken utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Vi har båda varit lika mycket delaktiga i 

genomförandet och skrivandet av studien.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till skolorna och deras elever som tog emot oss med 

öppna armar och ställde upp för oss genom sin medverkan. Utan Er hade denna studie aldrig 

varit genomförbar. Vi vill också tacka vår handledare Sophie Schön Persson, för inspiration och 

vägledning genom såväl framgångar som motgångar i vår kandidatuppsats. Tack till Atika 

Khalaf för förtroendet att få bidra till EU-projektet samt för möjligheten att få återanvända 

enkäten. Det har varit en stor ära att få vara en del av ett större projekt som också strävar efter 

en god hälsa hos ungdomar. Slutligen vill vi även tacka Johan Blomgren på Högskolan 

Kristianstads Läranderesurscentrum (LRC) för återkoppling och härliga diskussioner kring vårt 

arbete.   

 

Amanda Kempe & Emma Melms  

Kristianstad 2017-05-31  
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Inledning  
De tankar och känslor en individ har om sin kropp och sig själv är väsentligt för hur personens 

hälsa och välmående yttrar sig. Vidare är den relation varje individ har till sin kropp och sig 

själv ett resultat av individuella tankar och känslor, vilket i sin tur bygger på en rad olika faktorer 

(Lagercrantz, 2005). I dagens västerländska samhälle är utseendekulturen mer eller mindre en 

del av individers vardag (Ghaderi & Parling, 2009) och forskning visar att under ungdomsåren 

blir det allt viktigare för många att passa in under samhällets påtryckande normer och 

värderingar kring utseende. En stor del av ungdomar är idag missnöjda med sina kroppar och 

med sig själva, men trots att en stor del av ungdomar har negativa tankar kring sin kropp visar 

en studie att unga som faktiskt har en positiv kroppsuppfattning inte betraktar sin kropp utifrån 

utseende utan efter funktion (Holmqvist Gattario, 2013). Vidare visar forskning även att en hög 

självkänsla kan innebära en stor fördel inom olika områden i livet, bland annat gällande 

hanterbarhet och agerande kring händelser (Nilvang, 2006). Den moderna forskningen inom 

folkhälsovetenskap förtydligar även att genusperspektivet har en betydelse för individers 

kroppsuppfattning och självkänsla, där uttryckande av tankar och känslor i stor utsträckning 

influeras av samhällets normer och värderingar (Rostila & Toivanen, 2012).  

  

Både kroppsuppfattning och självkänsla är av stor relevans under ungdomsåren, viktigt att 

poängtera är att större delen av forskning som bedrivits kring problematiken grundar sig i att 

belysa kroppsuppfattning och självkänsla ur en negativ synvinkel snarare än en positiv. 

Däremot anses det viktigt att det bedrivs forskning både utifrån det salutogena och patogena 

perspektivet för att både kunna främja hälsa och förebygga sjukdom (Bauer, Davies & Pelikan, 

2006). Med en överliggande salutogen infallsvinkel, snarare än en patogen, kan denna studie 

med ett hälsofrämjande perspektiv vara av betydelse för en ökad förståelse kring hur en positiv 

inställning till sin kropp och sig själv både kan vidmakthållas och förbättras. Vidare kan denna 

studies genusperspektiv vara en betydelsefull del i strävan efter en jämlik hälsa mellan könen. 

Att arbeta hälsofrämjande inom ämnesområdet kan ur ett långtidsperspektiv innebära 

möjligheter till ökad hälsa och välbefinnande hos den unga befolkningen (Holmqvist Gattario, 

2013).  
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Litteraturgenomgång  
Under följande avsnitt kommer forskning och övrig relevant litteratur bidra till en djupare 

förståelse för kroppsuppfattning och självkänsla med en överliggande hälsofrämjande 

infallsvinkel av fenomenen. Avsnittet kommer vidare behandla kroppsuppfattning och 

självkänsla kopplat till hälsa.  

 

Kroppsuppfattning   
Kroppsuppfattning är ett samlingsnamn som beskriver förhållandet till den egna kroppen samt 

uppfattningen kring dess utseende. Kroppsuppfattning är således inte en beskrivning av hur en 

individ egentligen ser ut, utan endast hur individen uppfattar sig själv (Ghaderi & Parling, 

2009). Vidare konstaterar även Muth och Cash (1997) samt Lee, Smith, Twohig, 

LensgraveBenson och Quakebush-Roberts (2016) att kroppsuppfattning är direkt relaterat till 

individens beteende, känslor och tankar kring den fysiska kroppen.  

  

Enligt Ghaderi och Parling (2009) har kroppens utseende alltid varit mer eller mindre viktig för 

människan, däremot har kroppsidealet varierat inom olika kulturer genom historien. Det var 

inte många år sedan som det västerländska kroppsidealet definierade kurviga kroppar som det 

absolut vackraste, och det som idag definieras som på gränsen till fetma ansågs under tidigare 

epok som den främsta symbolen för skönhet. I kontrast till dagens ideal som istället framställer 

smala och slanka kroppar, går det däremot att studera en likhet mellan dåtid och nutid. 

Människor försöker fortfarande idag i stor utsträckning eftersträva uppmaningar som påtrycks 

av samhället och som gestaltas av media; den perfekta kroppen för maximal skönhet (ibid.).   

  

Så tidigt som vid fem års ålder börjar många flickor känna sig missnöjda med sin kropp och 

med sin vikt, vilket resulterar i försök till att äta mindre samt röra på sig mer för att lyckas gå 

ner i vikt. Hos unga pojkar börjar jämförandet av kroppar redan runt sex års åldern, då många 

börjar värdera och uppskatta mer muskulösa kroppar. Barn lär sig således redan tidigt i livet 

genom omgivningen hur viktigt det är att se ut på ett visst sätt, vilket i längden påverkar barnets 

utveckling av en hälsosam kroppsuppfattning (Ghaderi & Pharling, 2009). Bland annat 

uppmuntran till viktnedgång från familjen eller familjemedlemmars ständigt ältande kring sin 

egen vikt är två faktorer som ökar risken för en negativ kroppsuppfattning, vidare spelar även 

media en stor roll i hur människor omges och ständigt påminns om hur en vacker kropp ska se 

ut och vara. Den sociala omgivningen har även en betydelsefull roll i hur en individ upplever 

sin egen kropp och huruvida den anses vara “godkänd” av andra individer i omgivningen (ibid).   

  

Kroppen är ett ytterst viktigt fenomen för upplevelsen av hälsa och välmående, inte minst under 

ungdomsåren. Ungdomstiden som framförallt kännetecknas av utveckling och förändring, är 

även ofta en period då många i hög grad är medvetna om sig själva och andra. Bland annat 

spelar det visuella och det fysiska en stor roll i huruvida en ung individ välkomnas eller ratas i 

olika sociala sammanhang (Berg Kelly, 2014). Den ökade självmedvetenheten tror Frisén och 

Holmqvist (2010) kan bidra till att det läggs mer fokus på utseende och kropp under 

ungdomsåren än under andra perioder i livet. Enligt Frisén och Hwang (2006) är främst 

ungdomstiden ett angeläget skede att skapa sig en realistisk kroppsuppfattning, vilket innebär 

för individen att skapa sig en bild över hur personen själv upplever sin kropp samt hur andra 

uppfattar den. Under ungdomsperioden handlar den personliga utvecklingen till stor del om att 

acceptera sin “nya” vuxna kropp och att kunna förhålla sig till denna, vilket skapar 

förutsättningar för antingen en positiv eller en negativ attityd till sin kropp. Kroppsuppfattning 
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är däremot aldrig statisk, utan förändras under hela livet och påverkas bland annat av normer 

och värderingar som finns runt om i samhället (ibid.).   

  

Även om kroppsuppfattning är ett relativt brett område fokuserar många forskare inom fältet på 

missnöjdhet med vikt och utseende i relation till kroppen. Tidigare forskning har dessutom i 

första hand bedrivits med fokus på unga kvinnor för att vikt i relation till negativ 

kroppsuppfattning har visat sig vara en framträdande faktor i främst unga kvinnors välmående 

(Grogan, 2006). Vidare har forskning visat att olika ätstörningar har en större prevalens hos 

unga kvinnor (Ghaderi & Parling, 2009), samtidigt som kvinnor i allmänhet är mer benägna att 

vara missnöjda över sin kropp på grund av kroppsvikt. Många forskare menar att 

samhällsnormer och värderingar bidrar till att kvinnor överlag är mer benägna till att 

uppmärksamma sin fysiska estetik, vilket i sin tur kan leda till utvecklande av ätstörningar 

(Ghaderi & Parling, 2009) samt andra psykiska utmaningar (Muth & Cash, 1997).  

  

Enligt Grogan (2006) är det främst de senaste 20 åren som forskning kring kroppsuppfattning 

har genomgått ett signifikant utvidgande och börjat bedrivas kring både barn, män och kvinnor. 

Det har skett en ökad förståelse för att kroppsuppfattning och dess konsekvenser är lika relevant 

för pojkar och män som för flickor och kvinnor och vidare även att kroppsuppfattning innebär 

mer än bara oro för vikt och form (ibid.). Sedan millennieskiftet har även forskning kring 

svenska ungdomars kroppsuppfattning ökat, vilket mest inneburit intresse kring övervikt, 

bantning, mobbning, ätstörningar och fysisk aktivitet (Holmqvist Gattario, 2013).   

  

I en studie utförd på ungdomar i Norge både under år 1992 och år 2002 framkom det att 

missnöjdheten med kroppen har ökat både bland flickor och pojkar. Den ökade missnöjdheten 

bland pojkar, vilket tidigare har legat på en relativ stabil procentsats i många år, tror forskare 

kan bero på att kroppsidealet för pojkar har förändrats över tid till en mer muskulös kroppsform 

(Ghaderi & Parling, 2009). Ett gemensamt fenomen mellan könen är däremot att det oftast är 

samma områden av kroppen som individer är missnöjda med; brösten, magen, höfterna, rumpan 

eller vikten överlag (Ghaderi & Parling, 2009). En intressant skillnad är emellertid att flickor 

oftare tenderar att se kroppen som en sammansättning av en mängd olika kroppsdelar, medan 

pojkar ofta reflekterar över kroppen som en större enhet. Forskning har vidare visat att pojkar 

gärna inte talar om sin fysiska kropp för att det kan betraktas som “bögigt” och “feminint” 

(Frisén & Holmqvist, 2010; Grogan, 2006).   

  

En positiv inställning till sin kropp anses många gånger som något avvikande, och att tycka om 

sin kropp är någonting som det finns relativt sparsam forskning kring. Ett negativt förhållande 

till sin kropp är idag så vanligt förekommande att det blivit betraktat som det mest normativa. 

Trots all forskning med negativt fokus kring kroppsuppfattning som bedrivits är det viktigt att 

komma ihåg att inte alla individer har negativa känslor kring sin kropp (Holmqvist Gattario, 

2013). I syfte att bättre förstå vad som utmärker en positiv kroppsuppfattning genomfördes en 

studie på svenska ungdomar. Resultatet visade att individer med en positiv kroppsbild har 

förmågan att betrakta sitt utseende som “helt ok”, att acceptera sina brister (Frisén & Holmqvist, 

2010) samt vidare att värdera sin kropp utefter funktion (Holmqvist Gattario, 2013).   

  

Upplevelsen av en positiv kroppsuppfattning har många gånger ansetts endast behöva innebära 

avsaknad av en negativ kroppsuppfattning, vilket enligt Wood-Barcalow, Tylka och 

AugustusHorvath (2010) samt Frisén och Holmqvist (2010) inte riktigt stämmer. Genom att 

eliminera negativa känslor kring kroppen utan att tillägga positiva, kan individer endast 

utveckla en medelmåttig kroppsacceptans. Att tro att interventioner som endast syftar till att 
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minska negativ kroppsuppfattning skulle resultera i en ökad positiv inställning, är enligt Wood-

Barcalow, Tylka och Augustus-Horvath (2010) ett ofullständigt sätt att studera fenomenet på, 

då avsaknad av negativa känslor inte behöver innebära en blomstring av det positiva. För att få 

en ökad förståelse kring positiv inställning till sin kropp, genomfördes en studie med fem 

kroppsuppfattning experter samt 15 kvinnor i åldrarna 18–21 med en positiv kroppsuppfattning. 

Forskningsresultatet påvisade att kvinnorna hade förmågan att uppskatta unik skönhet, tillvarata 

kroppens funktioner, minimera tankar kring oönskade brister samt att kvinnorna hade en bred 

definition av vad skönhet innebär. Kvinnorna upplevde också att deras inre positivitet kring 

kroppen reflekterades i deras yttre beteende (Holmqvist Gattario, 2013).  

 

Självkänsla  
Självkänsla kan kortfattat beskrivas som hur den enskilda individen tänker och känner om sig 

själv, till exempel i vilken utsträckning individen sätter värde på sig, hur omtyckt han eller hon 

upplever sig vara av andra och hur kritisk individen är mot sig själv i allmänna prestationer i 

livet (UMO, u.å).   

  

Självkänslan brukar studeras utifrån två perspektiv, den inre och den yttre. Den inre 

självkänslan formar sig redan i barndomen då vårdnadshavare ger barnet bekräftelse när det 

kommer till emotionella delar, såsom tillfredsställelse, trygghet och stabilitet. En individ med 

hög inre självkänsla har goda resurser när det kommer till skapandet och upprätthållandet av 

ömsesidiga emotionella relationer. Att ha förmågan att kunna uttrycka känslor, att ha en stark 

integritet och att acceptera sina behov är några andra exempel på vad som kännetecknar en hög 

inre självkänsla. Vidare kan den yttre självkänslan förklaras med att den, liksom den inre 

självkänslan, formas redan i barndomen. Den yttre självkänslan grundar sig på uppmuntran och 

krav individen haft eller upplevt från sin omgivning under uppväxten. Yttre självkänsla kan 

handla om till exempel utseende, talang och prestationer (Johnson, 2003).   

  

Betydelsen av en hög självkänsla är väsentlig när det gäller individens framgång och 

välbefinnande i livsområden, såsom i till exempel relationer, arbete och hälsa. En låg 

självkänsla grundar sig på att individen saknar en stabil känsla av egenvärde, bland annat har 

det visat sig att det finns ett samband mellan låg självkänsla och depression. Några andra 

faktorer som är kopplade till självkänsla är känslor av självacceptans och självrespekt. En låg 

självkänsla är således en riskfaktor för individens hälsa och därför är förebyggandet av låg 

självkänsla och främjandet av hög självkänsla ett viktigt samhällsmål för folkhälsan (Orth & 

Robins, 2014). Vilken grad av självkänsla en individ har är av betydelse när det kommer till 

hur personen hanterar stress och reagerar på yttre krav och påfrestningar. En hög självkänsla 

brukar förknippas med ett skydd mot skadlig stress, medan en låg självkänsla ofta förknippas 

med inre spänning och stress, vidare även symptom som exempelvis huvudvärk, muskelvärk 

och magvärk. Sjukdomstillstånd såsom till exempel depression samt psykisk och fysisk 

utmattning kan även utlösas på grund av inre spänning och stress (Nilvang, 2006).  

  

Studier har visat att interaktionen människor emellan påverkar hur den enskilda individen 

värderar sig själv, vilket även formar individens självkänsla. I dagens västerländska samhälle 

är utseende och pengar i fokus vilket leder till att människor ständigt jämför sig med varandra. 

Orsaken till denna jämförelse mellan individer grundar sig på att den enskilda individen söker 

bekräftelse efter värde som människa. Forskning visar att individer tenderar att få en låg 

självkänsla om dessa upplever frånvaro av kärlek och uppskattning från andra, dessutom att det 

finns ett samband mellan självupplevt egenvärde i förhållande till prestationer och framgång. 
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Det har visat sig att framgångar i livet generellt leder till en högre självkänsla medan motgångar 

istället leder till en lägre självkänsla (Nilvang, 2006).  

  

I en longitudinell studie undersöktes utvecklingen av självkänslan hos individer och i studien 

framkom det att självkänslan generellt minskar från barndomen till ungdomen. Något som 

vidare redovisades i studien var att självkänslan kan variera under olika skeenden i livet, en 

individ som däremot har haft en hög självkänsla mestadels av sitt liv tenderar att fortsätta ha en 

relativt oföränderlig självkänsla. Något annat som yttrade sig i studien var att särskilda 

personlighetsdrag hos individen sägs påverka självkänslan i en positiv utsträckning, ett exempel 

på ett sådant personlighetsdrag var känslomässig stabilitet (Orth & Robins, 2014).     

  

Hos ungdomar brukar upplevd kompetens inom ett visst område eller flera, samt social 

acceptans och stöd vara betydelsefulla ståndpunkter för formandet av en hög självkänsla. I 

ungdomsåren finns det vanligen några gemensamma områden som många strävar efter att nå, 

till exempel att prestera bra i skolan, vara duktig i idrott och ha ett eftertraktat utseende. Det 

som en individ definierar som värdefullt att sträva efter i livet har en koppling till hur 

självkänslan yttrar sig. Om en individ till exempel anser att det är viktigt att vara duktig på sport 

men inte lever upp till det, kan självkänslan påverkas negativt. Omvänt kan en individs 

självkänsla påverkas positivt genom god prestation inom ett särskilt område som upplevs vara 

värdefullt för individen. Kortfattat söker individen bekräftelse på många olika håll i livet för att 

känna att han eller hon har ett självvärde och är accepterad som person. En problematik som 

kan uppstå är om individen ivrigt söker sitt självvärde i förhållande till hur omgivningen 

uppfattar personen, då det kan leda till hälsoriskbeteenden såsom att konsumera mycket alkohol 

och tobak samt banta och ha oskyddat sex (Lindwall, 2011a).   

  

Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), är en genomförd studie som grundar sig på en allmän 

hälsoundersökning bland befolkningen i norska länet Nord-Trøndelag, där även ungdomar i 

högstadiet och gymnasiet i åldrarna 13–19 medverkade. Något som framkom i studien var att 

det fanns en skillnad mellan könen bland ungdomarna gällande förekomsten av ångest och 

depression, då studien visade på att unga kvinnor upplevde mer av detta i jämförelse med unga 

män. I studien diskuteras det även med stöd av tidigare forskning att flickor och unga kvinnor 

uppfostras till att kunna visa och uttrycka sina känslor lättare i jämförelse med pojkar och unga 

män, vilket skulle kunna förklara varför prevalensen av ångest och depression är mer vanligt 

förekommande hos flickor och unga kvinnor. En mätning av självkänslan gjordes dessutom 

bland ungdomarna, vilket påvisade att unga män hade en högre självkänsla än de unga 

kvinnorna. Studien belyser vilken påverkan könsroller i samhället kan ha när det kommer till 

att visa och uttrycka känslor, såsom till exempel sorg och ilska. Vidare belyser studien att det 

finns ett samband mellan låg självkänsla och ångest samt depression (Derdikman-Eiron et al. 

2011).    

  

Det finns en del forskning med fokus på hög självkänsla, men inte i den bemärkelse som 

forskning inom låg självkänsla. Lindwall (2011b) talar om att skilja på forskning och 

populärpsykologi när det kommer till självkänsla, och menar vidare på att populärpsykologin 

ger enkla lösningar på att höja självkänslan, genom till exempel riktlinjer i självhjälpsböcker. 

Populärpsykologin kan ge känslan av att det är normativt att ha en låg självkänsla, Lindwall 

(2011b) betonar däremot att forskning inom självskattad självkänsla inte visar på resultat där 

majoriteten av individer överlag har en låg självkänsla. Jakten efter en hög självkänsla, som 

populärpsykologin strävar efter, kan vara en hälsofara då det bland annat skapar stress hos 

individen med tanke på sökandet efter bekräftelse. Istället menar Lindwall (2011b) att det är 
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mer fördelaktigt att höja självkänslan indirekt, det vill säga att självkänslan blir något utöver 

det extra i förhållande till något annat, till exempel att god fysisk förmåga i sin tur kan leda till 

en högre självkänsla.   

  

År 2000 påbörjades studien COMPASS (”Community-based study of physical activity, life 

style and self-esteem in Swedish school children”), där syftet främst var att undersöka 

sambandet mellan ungdomars fysiska aktivitet och levnadsvanor i relation till deras grad av 

självkänsla. De som deltog i COMPASS-studien var totalt 4 188 pojkar och flickor i årskurs 

åtta och nio på högstadiet, vilka alla gick i kommunala skolor i sydvästra Stockholm. I studien 

framkom det att ungdomar med en hög självkänsla var mindre stillasittande och mer fysiskt 

aktiva samt att de hade mer regelbundna matvanor, i kontrast till de ungdomar som hade en låg 

självkänsla. Vidare konstaterades det i studien att ungdomar med en hög självkänsla åt mer 

näringsrik kost berikad med vitaminer och mineraler och mindre av energität kost. Ett annat 

fenomen som visade sig i studien var att pojkar med en hög självkänsla sällan var överviktiga 

och att de överlag var tillfreds med sin kroppsstorlek. Det studien förmedlar är således att 

individer med en hög självkänsla har större sannolikhet att skapa sig hälsosamma levnadsvanor, 

vilket ur ett hälsoperspektiv visar på betydelsen av att främja en hög självkänsla bland 

ungdomar, med ändamål att sträva efter hälsa och välbefinnande (Rasmussen, Eriksson, 

Bokedal & Schäfer Elinder 2004).   

 

Kroppsuppfattning och självkänsla kopplat till hälsa  
De flesta forskare inom modern folkhälsovetenskap är överens om att hälsa inte bör studeras 

som en motsats till sjukdom. Hälsa bör istället ses som en sammansättning av ett oändligt antal 

faktorer, som något subjektivt, där frånvaro av sjukdom inte automatiskt innebär hälsa och där 

sjukdom inte automatiskt innebär avsaknad av hälsa. Att ta hänsyn till olika bakomliggande 

faktorer i relation till hälsa benämns inom filosofin som ett holistiskt perspektiv, där fokus 

ligger på helheten (Springett, 2009). World Health Organisation (WHO) definierar hälsa enligt 

följande: “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity” (WHO, 2017), vilket förtydligar betydelsen av att studera 

individers hälsa utifrån ett holistiskt synsätt, där ingenting kan beskrivas enskilt utan en kontext 

(Springett, 2009).   

  

Individers hälsa influeras av en mängd olika bestämningsfaktorer, såsom exempelvis sociala, 

genetiska och ekonomiska förhållanden men också av levnadsvanor och beteenden, menar 

Folkhälsomyndigheten (2016a). Enligt Marc Lalondes hälsofältmodell kan hälsa och dess 

bestämningsfaktorer studeras utifrån fyra förhållanden; levnadsvanor, arv, omgivningsmiljön 

samt hälso- och sjukvårdens resurser (Glouberman & Millar, 2003), där de olika faktorerna har 

en varierande påverkan av hälsofrämjande och förebyggande insatser (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012). Dessa bestämningsfaktorer spelar en viktig och föränderlig roll under hela 

livet och är således av stor relevans inte minst under ungdomstiden, då faktorerna har en stor 

påverkan på den fysiska, psykiska (Folkhälsomyndigheten, 2016a) samt sociala hälsan 

(Ejlertsson, 2009).   

  

Kroppsuppfattning och självkänsla är två begrepp som är centrala för hälsa och välmående men 

också för sjukdom och död. Främst under ungdomsåren blir framförallt utseende särskilt viktigt 

för självkänslan (Fridh, Grahn, Lindström & Modén 2016), då individer rangordnas mer än i 

någon annan del av livet. Den fysiska kroppen spelar således en mycket stor roll i huruvida en 

individ blir accepterad av andra individer. Att inte bli accepterad i sociala sammanhang kan 

medföra tvivel kring sitt utseende och sig själv, vilket kan ha en förödande effekt på både 
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kroppsuppfattningen och självkänslan. Således är kroppsuppfattning och självkänsla båda 

psykiska faktorer som tar sin form i sociala kontexter (Berg Kelly, 2014).  

  

Många forskare är överens om att framförallt den västerländska kulturen med dess normer och 

ideal kring utseende är en stor faktor i missnöje gentemot kroppen (Ghaderi & Parling, 2009). 

Holmqvist Gattario (2013) menar vidare på att kroppsuppfattning har en direkt koppling till 

självkänslan och att negativa tankar kring kroppen och sig själv kan bidra till ett minskat 

välbefinnande, depressioner, ätstörningar samt andra allvarliga konsekvenser. Individer med en 

negativ kroppsuppfattning och självkänsla ligger i större risk för att påverkas av normer och 

ideal runt omkring, i jämförelse med individer med en positiv kroppsuppfattning och 

självkänsla som i större utsträckning har lättare för att inte bli influerade av yttre faktorer 

(Ghaderi & Parling, 2009).  

  

Att vara nöjd med sig själv och sin kropp är för många ungdomar svårt, vilket förtydligas i den 

senaste folkhälsorapporten “Barn och Unga i Skåne 2016”. Rapporten presenterar ett resultat 

som visar att runt 70% av pojkarna i årskurs nio på högstadiet oftast är nöjda med sig själva, i 

jämförelse med endast 43% hos flickorna i samma årskurs. Det går även att studera en 

utveckling som visar att de som oftast är nöjda med sig själva sjunker i takt med ålder, vilket 

innebär att ungdomar i årskurs sex på högstadiet är mer benägna till att vara nöjda med sig 

själva, i jämförelse med ungdomar i årskurs två på gymnasiet (Fridh et al. 2016). Enligt Ahrén 

och Lager (2012) är det främst under puberteten och den övriga ungdomstiden som stora 

skillnader mellan individer samt flickor och pojkar blir som mest utmärkande. Både fysisk 

tillväxt och psykisk mognad är ytterst individuellt under ungdomsåren, vilket till viss del även 

kan förklara ojämlikhet i hälsa. Den svenska regeringen har uttryckt oro kring progressionen av 

ungdomars hälsa som inom vissa områden, främst den psykiska hälsan, påvisat en negativ 

utveckling. Således har kartläggningar av ungdomars hälsa kommit att bli högt prioriterat inom 

svenska folkhälsoarbeten, varpå datainsamlingar och analyser är till stor hjälp för att sprida 

kunskap kring ungdomars hälsa, och vidare för att kunna inspirera till hälsofrämjande arbeten 

och insatser (Folkhälsomyndigheten, 2016b; Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

 

Problemformulering  
Genomförandet av hälsofrämjande arbete är inriktat på att skapa förutsättningar och kunskap, 

samt öka förståelsen för kopplingen mellan bestämningsfaktorer och hälsa (Pellmer, Wramner 

& Wramner, 2012). Med utgångspunkt i det salutogena perspektivet syftar hälsofrämjande 

arbete till att undersöka vad som gör att individer bibehåller och utvecklar hälsan, vilket kan ge 

en ökad förståelse för faktorer som kan främja hälsa (Suominen & Lindström, 2008). Berg Kelly 

(2014) menar att en förståelse kring kropp och själ är viktigt för att kunna stödja unga individer 

under deras utvecklingsprocess. Med en konstaterad sparsam forskning kring en positiv 

upplevelse av kroppen och jaget, är det således viktigt att forskning kring fenomenen bedrivs 

för att skapa teoretiska och empiriska grunder till att utföra verksamt hälsofrämjande arbete  

(ibid.).   

  

Det västerländska samhällets normer och värderingar kring kroppen är för många ungdomar de 

främsta och mest avgörande faktorerna till ständigt jämförande, analyserande och självkritiskt 

beteende (Ghaderi & Parling, 2009). De ungdomar som uppger sig ha en negativ relation till 

sin kropp har i större utsträckning även en mer negativ uppfattning om sig själva (Frisén & 

Hwang, 2006), däremot menar Holmqvist Gattario (2013) att det är viktigt att betona att inte 

alla har en låg kroppsuppskattning och inte heller en låg självkänsla (Lindwall, 2011b). Vidare 
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har det konstaterats att individer med en hög uppskattning gällande sin kropp och sig själv 

bevisligen har enklare att inte påverkas av yttre faktorer (Ghaderi & Parling, 2009), vilket kan 

skapa en ökad förutsättning för hälsa och välbefinnande (Holmqvist Gattario, 2013). Enligt 

tidigare forskning är ungdomsperioden avgörande i individens skapande av ett positivt 

förhållande till sin kropp och sig själv, då en viktig del av ungdomsåren innefattar personlig 

utveckling och att acceptera sin kropp och sig själv (Frisén & Hwang, 2006).   

 

 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka högstadieelevers kroppsuppskattning och självkänsla med 

fokus på hälsofrämjande aspekter. Studien syftar även till att svara på två frågeställningar:  

  

• Kan samband påvisas mellan kroppsuppskattning och självkänsla?  

• Skiljer sig kroppsuppskattning och självkänsla ur ett genusperspektiv?  

 

Hypoteser  
  

H0: Det finns inget samband mellan ungdomars kroppsuppskattning och självkänsla.  

H1: Det finns ett samband mellan ungdomars kroppsuppskattning och självkänsla.  

 

Metod  
Silverman (2013) menar att det inte föreligger något rätt eller fel gällande val av metod, men 

att överseende kring lämpliga tillvägagångssätt bör kartläggas. Med hänsyn till att kunna 

besvara denna studies syfte valdes en kvantitativ utgångspunkt, med motivet att kunna 

undersöka förekomster, likheter, skillnader och samband mellan olika fenomen med hjälp av 

statistisk data (Kristensson, 2014). Vidare grundar sig valet av studiedesign på en 

tvärsnittsstudie, vilket är av observerande natur (Andersson, 2006). Med en tvärsnittsstudie går 

det att mäta prevalensen av en egenskap i en population samt studera möjligt samband mellan 

variabler, vilket kan ske utan att påverka urvalet (Kristensson, 2014; Andersson, 2006).   

  

För att genomföra en kvantitativ datainsamling valdes en internetbaserad enkät som verktyg, 

med motiveringen att olika variabler fördelaktigt skulle kunna samlas in (Ejlertsson, 2014). 

Vidare ska det poängteras att enkäten som använts i denna studie även har brukats i ett större  

EU-projekt, Appearance Matters (2017), som via studien “Positive Body Image in Adolescens 

– a cross European study” (Lemoine et al. 2017) syftar till att undersöka positiv 

kroppsuppskattning. Etikansökan för EU-projektets studie har fått godkännande av den 

Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr: 2016/264), och möjligheten att återanvända 

enkäten i denna studie har skett med godkännande från ansvarig forskare för Sverige i 

EUprojektet. Enkätkonstruktionen grundar sig på totalt sju olika frågeformulär, varav två valdes 

ut för att behandlas i denna studie; kroppsuppskattning (BAS-2) (Se: Bilaga 1) och självkänsla 

(RSES) (Se: Bilaga 2).   

  

Ur perspektivet att en hög kroppsuppskattning är något mer än endast motsatsen till en låg 

kroppsuppskattning utvecklades “Body Appreciation Scale” (BAS-2), vilken syftar till att mäta 

positiva upplevelser av kroppen. Mätskalan består av 10 påståenden som följs av fem 

svarsalternativ som sträcker sig från aldrig till alltid. Varje svarsalternativ ger poäng som kodas 

enligt följande: Aldrig = 1, Sällan = 2, Ibland = 3, Ofta = 4 och Alltid = 5.  
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I syfte att kunna öka begripligheten kring känslor om jaget samt för att kunna undersöka 

individers självkänsla utvecklades “The Rosenberg Self-Esteem Scale” (RSES). Mätskalan 

består av 10 påståenden om självkänsla som utvecklades för att mäta en individs egenvärde 

genom både positiva och negativa känslor kring jaget. Alla påstående följs av fyra 

svarsalternativ som sträcker sig från instämmer inte alls till instämmer helt, och ger poäng enligt 

följande poängsystem: Positivt formulerade påståenden: Instämmer inte alls = 0 poäng, 

Instämmer inte = 1 poäng, Instämmer = 2 poäng och Instämmer helt = 3 poäng. Negativt 

formulerade påståenden: Instämmer inte alls = 3 poäng, Instämmer inte = 2 poäng, Instämmer 

= 1 poäng och Instämmer helt = 0 poäng.  

  

Grundläggande för kvantitativ forskning är att sträva efter att uppnå högst möjliga valida och 

reliabla resultat (Kristensson, 2014). Med koppling till validitet har studiens metod baserats på 

mätinstrumenten kroppsuppskattning (BAS-2) och självkänsla (RSES) som ansågs valida för 

att besvara studiens undersökningssyfte. Reliabilitet har eftersträvats genom att till viss del 

anpassa studiens urval med hjälp av tydliga inklusions- samt exklusionskriterier, där 

inklusionskriterierna innefattade ungdomar i nionde klass på kommunala högstadieskolor i 

nordöstra Skåne, och exklusionskriterierna innefattade klasser med elever med svårigheter för 

att läsa och förstå svenska. Strävan efter reliabilitet baseras även på att eleverna uppmanades 

att befinna sig på sina platser under en viss tid när varje datainsamling ägde rum. Baktanken 

med att sätta en bestämd tid för eleverna att befinna sig på sina platser under datainsamlingarna, 

grundar sig på att minska risken att närmiljön skulle upplevas som stressig. Riskfaktorn med en 

stressig närmiljö skulle kunna bidra till utfallet av respondenternas enkätsvar, som skulle kunna 

ge ofullständiga eller opålitliga data. Vidare ska det belysas att resultatdata från denna studie i 

största mån har framställts utifrån ett neutralt och objektivt förhållningssätt, med avseende att 

minimera risken till uppkomst av ett skevt studieresultat (ibid.).    

 

Urval  
I studier med kvantitativ karaktär är det väsentligt att valet av urval blir representativt för den 

övriga populationen inom målgruppen. Genom att välja urvalet varsamt kan resultatet av 

studien således ge ett rättvisande resultat samt vara generaliseringsbart. För att komma åt ett 

representativt urval fastställdes först inklusions- samt exklusionskriterier för att kunna 

identifiera studiens population (Kristensson, 2014), där kriterierna för att inkluderas i 

studiepopulationen var ungdomar i nionde klass på kommunala högstadieskolor i nordöstra 

Skåne. För att ytterligare definiera denna studies undersökningsmålgrupp genomfördes ett 

bekvämlighetsurval utifrån undersökningspopulationen (Kristensson, 2014). Valet av ett 

bekvämlighetsurval grundar sig i begränsat med tid att genomföra studien, vilket även har 

reducerat möjligheten att erhålla en jämn fördelning mellan pojkar och flickor. I studiens 

exklusionskriterier ingick däremot klasser som skulle kunna bidra till ett skevt studieresultat, 

vilket innebar klasser med elever med svårigheter för att läsa och förstå svenska.  

 

Deltagare och kontext  
Samtliga fyra deltagande skolor var F-9 grundskolor bestående av elever i olika åldrar. De fyra 

deltagande skolorna var alla belägna i nordöstra Skåne, varav tre av skolorna var placerade på 

landsbygd och en av skolorna var placerad i stadsmiljö. Vidare hade varje skola mellan 300 till 

550 antal elever i olika åldrar.    
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Medverkande i denna studies enkät var alla elever tillhörande kommunala högstadieskolor i 

nordöstra Skåne i årskurs nio, med en ålder på minst 15 år. En fastställd åldersgräns på 15 år 

bland elever i nionde klass krävdes för att de skulle kunna delta i enkätundersökningen utan 

vårdnadshavares godkännande (Vetenskapsrådet, 2011). Totalt var det 168 elever som 

närvarade vid studiens datainsamlingstillfällen, varav 157 elever returnerade enkäten ifylld. Då 

några av de närvarande eleverna inte besvarade en fullständig enkät, blev ett externt bortfall på 

nio elever konstaterat. Ur ett könsperspektiv var det vidare totalt 66 flickor och 91 pojkar som 

deltog i enkätundersökningen.  

 

Genomförande  
Vid studiens upptakt skrevs en inbjudan ihop gällande syftet med studien samt information 

kring frivilligt deltagande i enkätundersökningen (Se: Bilaga 3). Därefter mailades den 

fastställda inbjudan ut till högstadieskolor i nordöstra Skåne, vilket resulterade i en relativt låg 

svarsfrekvens. Totalt var det fyra högstadieskolor i nordöstra Skåne som valde att delta i 

enkätundersökningen och efter beslut om att medverka fortsatte mailkontakten att följas upp. 

Mailkontakten med respektive skola innefattade planering kring när genomförandet av 

enkätundersökning skulle ske med hänsyn till elevernas skolscheman. Genom att anpassa 

genomförandet av enkäten utifrån elevernas schema, var önskan att minska risken för att 

datainsamlingen skulle upplevas som påträngande eller besvärlig. Slutligen bestämdes därefter 

plats och tid för genomförandet av materialinsamlingen. En internetlänk till enkäten 

publicerades på en bloggdomän innan genomförandet av datainsamlingarna, med ändamål att 

skapa enklare åtkomst för eleverna att kunna fylla i enkäten. Efter genomförandet togs 

bloggdomänen bort för att göra enkäten otillgänglig för obehöriga.  

  

Genomförandet av enkäten skedde under skoltid för att minska förekomsten av möjliga bortfall 

(Eliasson, 2013). Tillgången till fysiska platser för genomförandet har sett olika ut på skolorna, 

och materialinsamlingen har således vid tre tillfällen inträffat i klassrum samt vid ett tillfälle i 

en aula.  Före genomförandet blev eleverna muntligt informerade om studiens syfte och sina 

etiska rättigheter för frivilligt deltagande, vilket inkluderar elevernas rätt att avstå från 

deltagande samt avbryta sitt deltagande vid önskemål (Vetenskapsrådet, 2011). Eleverna blev 

även informerade om att enkäten skulle ta ungefär 20–30 minuter att besvara. Vid ovilja att 

delta i enkätundersökningen eller vid fullständig ifylld enkät på mindre än 30 minuter, blev 

eleverna även informerade om att fördriva tiden med skolarbete. Att sätta en tidsgräns för 

materialinsamlingen samt hänvisa eleverna till att sysselsätta sig med skolarbete fastställdes för 

att minska risken att den omkringliggande närmiljön skulle bli stressig, samt för att öka chansen 

att eleverna bidrog med svar som var genomtänkta. Efter 30 minuter från datainsamlingens 

uppstart, fick eleverna möjlighet att lämna den fysiska platsen för materialinsamlingen, och de 

elever som var i behov av mer tid att fylla i enkäten fick möjlighet att fullborda enkäten på den 

fysiska platsen.  

  

Verktyg som kunnat användas för datainsamlingen har sett olika ut på skolorna och insamlandet 

har därmed skett med hjälp av både smartphones, datorer och surfplattor, däremot har 

datainsamlingen vid varje tillfälle skett antingen klassvis eller med flera klasser samtidigt. 

Möjligheten att ställa frågor kring studien och enkäten framfördes muntligt till eleverna innan 

genomförandet, detta för att minska risken för missförstånd vilket på sikt skulle kunna ge ett 

missvisande studieresultat (Silverman, 2013).  

  



16  

  

Analys  
Analys och bearbetning av insamlad data har genomförts i det statistiska programmet SPSS 

(Statistical Packages for the Social Sciences, version 23). Den insamlade statistiska datan, 

ursprungligen bestående av kategoriska kvalitativa variabler på ordinal- samt nominalskalan 

konverterades till kvantitativa kvotvariabler. Konverteringen verkställdes genom att 

svarsalternativen på frågeformulären kroppsuppskattning (BAS-2) och självkänsla (RSES) 

ersattes med siffror till respektive frågeformulärs mätskala.   

  

Den slutliga poängen av frågeformuläret kroppsuppskattning (BAS-2) beräknades genom att 

addera poäng från varje påstående varpå den slutliga och totala poängen indikerar huruvida en 

individ har en hög eller låg kroppsuppskattning. Frågeformulärets mätskala sträcker sig mellan 

10 och 50 poäng, med en mittpunkt på 30 poäng. Alla poäng från 30 och uppåt tolkades som en 

hög kroppsuppskattning (Tylka & Wood-Barcalow, 2015).   

  

Det slutliga resultatet av frågeformuläret självkänsla (RSES) beräknades genom att addera 

poängen från frågeformulärets 10 påståenden, där totalsumman talar om huruvida en individ 

anses ha en hög eller låg självkänsla. Mätskalan sträcker sig från 0 till 30, där mittpunkten 

definieras vara 15 poäng. Poäng från 15 och uppåt tolkades således som en hög självkänsla 

(Robins, Hendin & Trzesniewski, 2001). Det skapades dikotoma variabler av 

kroppsuppskattning (BAS-2) och självkänsla (RSES) med ovannämnda cut-off punkter för 

vidare statistiska analyser.   

  

Analys baserad på chi-två-test genomfördes för att testa om eventuella signifikanta skillnader 

eller samband mellan de studerade variablerna förekom, vilka innefattade kroppsuppskattning, 

självkänsla samt kön. Korrelationsanalys har även genomförts i syfte att studera korrelationen 

mellan kroppsuppskattning och självkänsla, med åtanke att testa om ett samband mellan 

variablerna förelåg. Vid chi-två-test och korrelationanalys sattes en signifikansnivå på p=0,05, 

för att testa våra hypoteser och eliminera möjliga felkällor (Kristensson, 2014).   

  

Med en induktiv karaktär har studiens problematik studerats genom att först utgå från 

faktabaserad empiri (Kristensson, 2014; Silverman, 2013), vilket sedan har tolkats, förklarats 

samt diskuterats med koppling till teorierna Spegeljaget och Kontroll-lokus (Se: Teoretiska 

utgångspunkter). Även en hypotetisk-deduktiv ansats har använts där fastställda hypoteser 

testades mot verkligheten. Studiens analys påvisade ett signifikant samband mellan ungdomars 

kroppsuppskattning och självkänsla, varpå den alternativa hypotesen (H1) godtogs och 

nollhypotesen (H0) falsifierades och förkastades (Kristensson, 2014).  

 

Etiska överväganden  
Studien har använt sig av Vetenskapsrådets (2011) fyra grundläggande etiska principer. 

Avsnittet syftar således till att beskriva hur denna studie har förhållit sig till dessa huvudkrav 

som krävs för att bedriva liknande typ av forskning:   

  

Informationskravet har tillgodosetts genom att eleverna muntligt informerades om att deras 

deltagande var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan under vilken tidpunkt 

som helst utan några konsekvenser. Eleverna blev också förstådda med deras uppgift att svara 

sanningsenligt på enkäten. Samtyckeskravet uppfylldes genom att inhämtandet av samtycke 

från eleverna frambringades av egen vilja. Då alla elever som deltog i studien var över 15 år 

krävdes inget samtycke från vårdnadshavare för att kunna genomföra studien, istället gav 
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eleverna automatiskt sitt samtycke till deltagande genom returnerandet av en ifylld enkät. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att all insamlad data och personuppgifter behandlats 

konfidentiellt samt förvarats utom räckhåll för obehöriga. All insamlad data var anonym och 

har därför också presenterats i avpersonifierat format. Nyttjandekravet togs till hänsyn genom 

att allt insamlat material endast har använts i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011). Med 

detta menas att all insamlad empiri endast har brukats i denna studie samt vidare i EUprojektet 

Appearance Matters (2017) studie “Positive Body Image in Adolescens – a cross European 

study” (Lemoine et al. 2017) som behandlar positiv kroppsuppskattning.  

 

Teoretiska utgångspunkter  
Med syfte att djupare kunna analysera och diskutera studiens resultat, kommer resultatet att 

tolkas med hjälp av teoretiska utgångspunkter. Detta för att grundligt kunna förstå och förklara 

samband, likheter, förekomster och skillnader kopplat till studiens syfte.   

 

Looking-glass self theory  
Looking-glass self theory, eller spegeljagsteorin, grundades av sociologen Charles H. Cooley i 

början av 1900-talet. Cooleys teori bygger på att individen skapar jaget efter egna inre 

föreställningar om hur han eller hon antar att andra människor uppfattar personens identitet. De 

så kallade föreställningar sker i samspel individer emellan, där varje enskild individ speglar sig 

i andra för att forma en självbild samt en identitet (Carle, Nilsson, Alvaro & Garrido, 2006). 

Cooley menar att människor hela tiden värderar sig själva i förhållande till omgivningen 

(Nilvang, 2006), däremot kan det vidare belysas att den tolkning individen förmodar att andra 

har om personen i fråga inte behöver stämma överens med verkligheten, utan kan istället vara 

en feltolkad illusion (Carle et al. 2006).  

  

Cooley byggde sina idéer på hans inre åskådning och en gemensam faktor i alla hans filosofiska 

tankar var att han menade på att individen och samhället inte är åtskilda utan istället är en 

oskiljbar enhet. George Herbert Mead var en amerikansk filosof och sociolog som fortsatte att 

utveckla Cooleys teorier om skapandet av jaget. Kortfattat skapade Cooley teorier om jaget som 

Mead ville studera i relation till verkligheten, vilket han undersökte genom olika 

forskningsstudier. I Meads forskningsstudier förenade han spegeljaghypotesen gällande den 

sociala interaktionen, men till skillnad från Cooley uteslöt han introspektionen. Det som menas 

med introspektionen är att individen analyserar sitt medvetande genom självobservation, vilket 

Mead tog avstånd från eftersom han inte ville se samhället enbart som en produkt av tankar och 

idéer som människor har om varandra och sig själva (Carle et al. 2006).  

 

Locus of Control theory  
Locus of Control theory, eller kontroll-lokus teorin, grundades av psykologen Julian B. Rotter 

på 1960-talet. Rotters teori bygger på en förväntad grad av personlig kontroll varje individ har 

över hur livet yttrar sig. Ur ett hälsoperspektiv handlar kontroll-lokus om hur individen upplever 

sin hälsa och vad som format den samt hur individen hanterar livsområden generellt. Rotter 

utgick från att en individ antingen har en intern kontroll-lokus eller en extern kontroll-lokus 

(Andersson, 2002). En individ som har en intern kontroll-lokus tror att livets utfall beror till 

största del på personlig kontroll och att innebörden av personens beteende och handlingar har 

en stor inverkan. Omvänt har en individ med en extern kontroll-lokus en syn på att personens 

utfall av livet har mindre att göra med individens prestationer, istället ligger tron på att händelser 

i livet kontrolleras mer av slumpen samt av andra människor (Holt et al. 2015). Kontroll-lokus 
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kan förklaras som ett kontinuum, där en individ kan infinna sig någonstans i kontinuumet 

mellan dimensionerna intern kontroll-lokus och extern-kontroll lokus. Vart en individ finns 

placerad på kontinuumet för kontroll-lokus kan skilja sig åt beroende på situation och område, 

till exempel kan en individ ha en intern-kontroll lokus över inställningen till sin kropp kontra 

en extern kontroll-lokus inom ett annat område (Ryon & Gleason, 2014).  

 

Resultat   
Redovisningen av resultatet kommer att ske i form av deskriptiv och jämförande statistik med 

hjälp av diagram, korstabeller och skrift. För att redovisa frågeformulären i diagram har 

mätskalorna delats upp i poängintervaller för att enklare kunna utläsas. Vidare redovisas allt 

statistiskt resultat i både antal och i avrundad procent för att kunna studera resultatet utifrån 

olika typer av mängdenheter.   

  

Kroppsuppskattning  
De undersökta elevernas totala kroppsuppskattning baserat på frågeformuläret 

kroppsuppskattning (BAS-2) visas i Diagram 1. Av totalt 157 elever var det 25 elever (16%) 

som hade en låg kroppsuppskattning (10–29 poäng). Totalt hade 45 elever (29%) ett resultat 

mellan 30–39 poäng samt 87 elever (55%) ett resultat mellan 40–50 poäng, vilket enligt 

mätskalan antyder på en hög kroppsuppskattning. Resultatet innebär att en minoritet, 25 elever 

(16%), hade en låg kroppsuppskattning, och att en majoritet, 132 elever (84%), hade en hög 

kroppsuppskattning.   

  

 

Resultat av kroppsuppskattning (BAS-2) i intervaller 

Diagram 1. Elevernas kroppsuppskattning baserat på frågeformuläret kroppsuppskattning 

(BAS-2) fördelat i intervaller  

Självkänsla  
Elevernas totala självkänsla baserat på frågeformuläret självkänsla (RSES) illustreras i 

Diagram 2. Av totalt 157 elever var det 110 (70%) som hade ett resultat mellan 0–14 poäng, 

vilket innebär en låg självkänsla. Resterande 47 elever (30%) hade ett resultat som enligt 

mätskalan antyder på en hög självkänsla (15–30 poäng). Resultatet på frågeformuläret 

självkänsla (RSES) innebär att en minoritet av eleverna (30%) hade en hög självkänsla och att 

en majoritet av eleverna (70%) hade en låg självkänsla.  
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Diagram 2. Elevernas självkänsla baserat på frågeformuläret självkänsla 

 (RSES) fördelat i intervaller   

 

Samband mellan kroppsuppskattning och självkänsla  
Ett svagt samband kunde påvisas mellan variablerna kroppsuppskattning och självkänsla när en 

korrelationsanalys genomfördes (p=0,033, R2=0,170). Det konstaterades en svag men positiv 

relation mellan kroppsuppskattning och självkänsla vilket tydliggör att elever med en hög 

kroppsuppskattning tenderade att även ha en hög självkänsla.  

  

De statistiska analyserna visade ett signifikant samband mellan elevernas kroppsuppskattning 

och självkänsla (Chi-två-test, p=0,033) (Tabell 1). Den främst förekommande kombinationen 

hög kroppsuppskattning och låg självkänsla infann sig hos 88 elever (56%). Vidare hade 44 

elever (28%) en hög kroppsuppskattning och en hög självkänsla. Totalt 22 elever (14%) hade 

både en låg kroppsuppskattning och självkänsla, medan sammanlagt 3 elever (2%) hade en låg 

kroppsuppskattning samtidigt som en hög självkänsla. Resultatet som illustreras i Tabell 1 

innebär att elever med en låg kroppsuppskattning sällan hade en hög självkänsla, samt att elever 

med en hög kroppsuppskattning vanligen även hade en låg självkänsla.  

  

Tabell 1. Samband mellan elevernas kroppsuppskattning och självkänsla*  

    

  

                                          Självkänsla  Total  

     

 Låg  Hög  

självkänsla  självkänsla  

  

Kroppsuppskattning  Låg kroppsuppskattning   22  3  25  

 Hög kroppsuppskattning   88  44  132  

Total    110  47  157  

* p=0,033  
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Genusperspektiv  
Resultatet påvisar ett starkt samband mellan variabeln kön och elevernas kroppsuppskattning 

(p=0,015). Totalt 16 flickor (10%) och 9 pojkar (5%) hade en låg kroppsuppskattning, omvänt 

hade totalt 50 flickor (32%) och 82 pojkar (53%) en hög kroppsuppskattning (Tabell 2). I 

förhållande till vad som redovisas i Tabell 2 går det att avläsa och konstatera att totalt 50 av 66 

flickor (76%) hade en hög kroppsuppskattning, samt vidare att 82 av 91 pojkar (90%) hade en 

hög kroppsuppskattning. Resultatet innebär att en majoritet av både flickorna och pojkarna hade 

en positiv inställning gentemot sin kropp, däremot att fler antal pojkar tenderade att ha en hög 

kroppsuppskattning i större utsträckning än flickorna.    

  

Tabell 2. Samband mellan kön och elevernas kroppsuppskattning*  

  

 Kroppsuppskattning  Total  

    

Låg kroppsuppskattning  Hög kroppsuppskattning  

  

Kön  Flicka  16  50  66  

 Pojke  9  82  91  

Total   25  132  157  

* p=0,015  

  

Mellan variabeln kön och elevernas självkänsla påvisade ett signifikant samband (p=0,042) 

(Tabell 3). Totalt var det 52 flickor (33%) och 58 pojkar (37%) som hade en låg självkänsla. 

De elever som hade en hög självkänsla fördelat i kön var 14 flickor (9%) och 33 pojkar (21%). 

Resultatet utifrån illustrationen i Tabell 3 innebär att minoriteten hos både flickorna och 

pojkarna hade en hög självkänsla, men att förekomsten av hög självkänsla var mer vanligt 

förekommande hos pojkarna i jämförelse med flickor.  

  

Tabell 3. Samband mellan kön och elevernas självkänsla*   

  
                                     Självkänsla   Total  

    

Låg självkänsla  
Hög självkänsla  

  

Kön  Flicka  52  14  66  

 Pojke  58  33  91  

Total  
 

110  47  157  

* p=0,042  
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Diskussion  
Resultatdiskussion  
En majoritet av både flickorna (76%) och pojkarna (90%) hade ett resultat som indikerade på 

en hög kroppsuppskattning, samtidigt som en minoritet av både flickorna (21%) och pojkarna 

(36%) hade en hög självkänsla. En majoritet på 56% av respondenterna hade ett resultat med 

en hög kroppsuppskattning i kombination med en låg självkänsla, medan 28% av 

respondenterna påvisade ett resultat med sambandet hög kroppsuppskattning och hög 

självkänsla. I en tidigare studie gjord på unga kvinnor och män studerades sambandet mellan 

kroppsuppskattning och självkänsla, där resultatet visade på att majoriteten av respondenterna 

hade en låg kroppsuppskattning i kombination med en låg självkänsla (Lowery et al. 2005), 

vilket till stor del motsäger denna studies resultat. Fenomenet huruvida en hög 

kroppsuppskattning indirekt grundar sig på en hög självkänsla eller inte, är relevant att belysa 

med stöd av denna studies resultat. Denna studie stärker således motivet av fortsatt vidare 

forskning gällande sambandet mellan kroppsuppskattning och självkänsla.   

 

Genusperspektiv  
Unga kvinnor är överlag mer benägna att vara missnöjda med sin kropp i jämförelse med unga 

män (Ghaderi & Parling, 2009; Hargreaves & Tiggemann, 2004), vilket även styrks med denna 

studies resultat som visar att 24% av flickorna hade en låg kroppsuppskattning i jämförelse med 

endast 10% av pojkarna. Däremot, trots detta faktum, går det vidare att konstatera att ett större 

antal av flickorna i studien hade en hög kroppsuppskattning. Detta innebär att ett stort antal av 

respondenterna i studien hade en positiv inställning gentemot sin kropp och att majoriteten för 

både flickor (76%) och pojkar (90%) påvisade en hög kroppsuppskattning. En tänkbar 

anledning till att ett något större antal flickor hade en låg kroppsuppskattning, tror tidigare 

forskning kan bero på att flickor är mer exponerade för samhällets normer och värderingar kring 

utseende i kontrast till pojkar. En individ som är mer utsatt för samhällets normer och 

värderingar kopplat till utseende, tenderar att med större sannolikhet jämföra sig själv i högre 

grad med andra människor, och även att värdera sig själv utifrån andra individer. En möjlig risk 

är att kroppsuppskattningen påverkas negativt om en individ inte har ett kritiskt förhållningssätt 

till samhällets ideal kring utseende (Ghaderi & Parling, 2009; Muth & Cash, 1997).   

  

Det går inte att undgå att individer värderar sig själva i samspel med med andra individer, vilket 

även styrker att kroppsuppfattning är en social konstruktion (Nilvang, 2006). Med stöd av 

spegeljagsteorin går det att konstatera att varje enskild individ speglar sig i andra personer för 

att skapa sig en självbild, vilket i detta fall handlar om uppfattningen om sig själv och sin egen 

kropp. Relationen till kroppen kan vidare främst antas vara baserad på hur den enskilda 

individen antar att andra människor uppfattar den kropp han eller hon har, vilket i sig kan vara 

en feltolkad illusion som inte behöver stämma överens med verkligheten (Carle et al. 2006). 

Den ökade användningen av sociala medier kan även den vara en komponent till att 

utseendefixeringen i det västerländska samhället har vidtagit en större etablering, där unga 

kvinnor och män genom sociala medier kan forma en snedvriden kroppsuppfattning (Melin, 

2015).  

  

Holmqvist Gattario (2013) menar att de individer som accepterar och uppskattar sin kropp 

reflekterar över sin kropp som ett funktionellt verktyg snarare än ett passivt objekt. De 

ungdomar som påvisade en hög kroppsuppskattning i denna studie kan således tänkas erfara sin 

kropp som ett funktionellt verktyg, såsom till exempel förmågan att kunna springa och cykla, 



22  

  

där kroppens utseende inte har lika omfattande betydelse för kroppsuppskattningen. Denna 

studies resultat visar på att flickorna hade en högre prevalens av missnöjdhet med kroppen i 

jämförelse med pojkarna, vilket skulle kunna bero på att samhällets normer och värderingar 

kring utseende tar en större plats för flickor i jämförelse med kroppslig fysisk funktion (Ghaderi 

& Parling, 2009; Muth & Cash, 1997).   

  

Unga män har generellt en högre självkänsla än unga kvinnor (Lindwall, 2011a). Med koppling 

till denna studies resultat framkom det även där att fler pojkar (36%) hade en hög självkänsla i 

kontrast till flickorna (21%). Det som däremot kan vara värt att diskutera är om det har en stor 

betydelse om det var fler pojkar eller flickor som hade en låg självkänsla, då båda könen visade 

på en problematik med låg självkänsla. Tidigare forskning har konstaterat att självkänslan hos 

individer minskar från barndomen till ungdomen, vilket kan vara en förklaring till varför denna 

studies resultat visar på att majoriteten av respondenterna, oavsett kön, hade en låg självkänsla 

(Orth & Robins, 2014). Ur ett hälsoperspektiv är det således väsentligt att främja en hög 

självkänsla hos både pojkar och flickor, för att förhindra och förebygga ohälsa såsom 

exempelvis oro, stress, ångest och depressioner som är vanliga riskfaktorer vid en låg 

självkänsla (Derdikman-Eiron et al. 2011; Orth & Robins, 2014).    

  

I ungdomsåren finns det i allmänhet några gemensamma områden som de flesta ungdomar 

strävar efter att uppnå, exempelvis att prestera bra i skolan, vara skicklig på idrott och ha ett 

eftertraktat utseende. Kortfattat kan det således poängteras att ungdomstiden innebär ett stort 

sökande efter bekräftelse på många olika håll i livet, i strävan efter att skapa sig en identitet och 

ett självvärde (Lindwall, 2011a). Ur ett genusperspektiv finns det tidigare forskning som stärker 

påståendet om att självkänslan delvis tenderar att vara baserad på skilda områden mellan könen. 

Det har visat sig att pojkar i större utsträckning har en högre självkänsla kring matematik, fysisk 

förmåga och fysiskt utseende i jämförelse med flickor. Hos flickor framgår det istället att de 

oftare har en högre självkänsla i förmågan att prestera inom akademiska domäner såsom i tal 

och skrift samt att även uppförande och moral upplevs som något positivt i självkänslan i 

förhållande till pojkar (Lindwall, 2011a). En tänkbar anledning till att flickorna i denna studie 

överlag påvisade en lägre självkänsla än pojkarna, skulle kunna bero på att flickor generellt 

stöter på mer kritik gällande sitt utseende i dagens västerländska utseendekultur. Tidigare 

argument påtalar att flickor tillbringar mer tid på olika sociala medier än pojkar, vilket även 

ökar risken för att stöta på sårande kommentarer och mobbing kring utseende. Pojkar anses i 

större utsträckning vara mer intresserade av forum på sociala medier där de inte kommer i 

kontakt med utseendehetsen, såsom till exempel på spelforum (Rennéus, 2013; Ghaderi & 

Parling, 2009).  

  

När det kommer till könsroller gällande hur känslor och beteenden uttrycks, finns det 

konstaterat att pojkar är uppfostrade enligt samhällsnormen att begränsa sig i att uttrycka tankar 

och känslor. Detta fenomen kan således skapa problematik, då mätning av pojkars 

kroppsuppskattning och självkänsla kan ge skeva resultat och eventuellt dölja en sanning. Med 

koppling till denna studies resultat, där fler antal pojkar både hade en hög kroppsuppskattning 

samt självkänsla än antal flickor, är det således väsentligt att väcka medvetenheten kring att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till resultatdatan. Vidare är således en hypotes att 

kroppsuppskattning och självkänsla ur ett genusperspektiv inte behöver indikera på att det finns 

någon större skillnad mellan könen i verkligheten (Polce-Lynch, Myers, Kliewer & Kilmartin, 

2001). Holmqvist Gattario (2013) hänvisar vidare att studerandet av svenska ungdomar kan 

skapa en bild av något som inte är sant, då den svenska kulturen kan undertrycka individers 

egentliga känslor kring sin egen kropp och sig själva. Kulturen som råder i Sverige refereras till 

“Jantelagen”, där allt är meningen att ske i lagom form och där unga svenskar lär sig tidigt att 
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inte tro sig vara bättre än andra. Denna lag är djupt rotad i den svenska kulturen, vilket således 

kan bidra till att resultat i studier likt denna kan bli snedvridna genom att visa ett resultat som 

är sämre än i verkligheten (ibid.).   

 

Samband mellan kroppsuppskattning och självkänsla  
Kroppsuppfattning är en huvudsaklig del av självkänslan (Ghaderi & Parling, 2009), vilket även 

stärks genom denna studies resultat som påvisar att det finns ett samband mellan 

kroppsuppskattning och självkänsla (p=0,033). Studiens resultat visar att en majoritet på 56% 

av eleverna hade kombinationen hög kroppsuppskattning och låg självkänsla. Något att belysa 

är däremot att mätskalan kroppsuppskattning (BAS-2), som återanvänts i denna studie, tidigare 

fått ett studieresultat som påvisat ett starkt samband mellan en hög kroppsuppskattning och en 

hög självkänsla (Holmqvist Gattario, 2013). Denna studies resultat betonar däremot motivet av 

att en hög kroppsuppskattning inte behöver innebära att individen även har en hög självkänsla. 

Orsaken till detta fenomen har inte kunnat mätas i denna studie, däremot går det att konstatera 

att kroppsuppskattning och självkänsla på olika vis har ett samband med varandra samt att 

uppfattningen om sin kropp och sig själv är centralt för hälsa och välmående (Berg Kelly, 2014).  

  

Att se människan som en helhet, där både kropp och själ samverkar, innebär i det 

hälsofrämjande arbetet att använda sig av det holistiska synsättet, där flera faktorer är av 

betydelse för hälsans utformning och utfall (Scriven, 2013). Med fokus på ungdomars 

identitetsskapande är det relevant att ta hänsyn till att människor delar upp varandra i olika 

kategorier och grupper. En individ som inte lever upp till och avviker från samhällets normer 

och värderingar kan således bli stigmatiserad, det vill säga utpekad, för att personen avviker på 

något vis. Två av de främsta sorterna där stigmatisering uppstår är när det kommer till 

kroppsliga slag och den personliga karaktären, vilket styrker betydelsen av att ta hänsyn till 

stigma, med tanke på vilken inverkan det kan ha på ungdomars kroppsuppskattning och 

självkänsla. En hypotes skulle kunna vara att de individer och grupper som blir stigmatiserade 

känner en starkare ambivalens i relation till sig själva och sin egen kropp, i jämförelse med de 

individer och grupper som lever upp till samhällets normer och värderingar. Däremot kan ingen 

hypotes generaliseras och fastställas, då det visat sig vara möjligt för en individ som är 

stigmatiserad att känna sig relativt oberörd över att inte få bekräftelse utefter samhällets 

förväntningar (Goffman, 2014).   

  

Identitetsskapande skulle kunna kopplas samman med kontroll-lokus teorin, där oavsett om en 

individ blivit stigmatiserad eller inte, är berörd av att handskas och ta kontroll över sin 

livssituation. Hur en individ väljer att förhålla sig till normer och värderingar skulle kunna 

tänkas bero på om individen har en intern eller en extern kontroll-lokus, vilket innebär att 

individen antingen upplever att kontrollen över livets utformning främst finns inom sig själv 

eller utanför sig själv, vilket även skulle tänkas kunna ha att göra med vilka förutsättningar och 

erfarenheter varje enskild individ besitter (Holt et al. 2015). I en brittisk studie följdes drygt 

11,000 10-åringar upp till 30 års ålder, där det framkom att en intern kontroll-lokus tidigt i 

ungdomen ansågs vara en skyddsfaktor längre fram i livet gällande hälsa i jämförelse med en 

extern kontroll-lokus som innebär att individen anser att händelser i livet främst kontrolleras av 

slumpen samt andra människor. Detta visar på vilken avgörande roll locus of control har för 

hälsan beroende på om individen har en intern eller en extern sådan (Rydén & Stenström, 2015; 

Holt et al. 2015).  

  

Både kroppsuppskattning och självkänsla är två psykiska faktorer som tar sin form i olika 

sociala kontexter, och med stöd från denna studies resultatdata finns det ett samband mellan de 



24  

  

två komponenterna. Ett exempel på hur ett samband mellan kroppsuppskattning och självkänsla 

kan yttra sig kan börja med social kroppsångest som innebär att individen lägger 

uppmärksamhet på vilka signaler och tolkningar han eller hon får gällande sin kropp från 

omgivningen, vilket kan kopplas samman med spegeljagsteorin där samspelet individer 

emellan formar varje enskild individs uppfattning om sin kropp och sig själv (Carle et al. 2006). 

Vidare kan det förklaras med att social kroppsångest innefattar oro hos individen över att få sin 

kropp bedömd på ett negativt sätt av andra. Problematiken som grundar sig i social kroppsångest 

är att individen gör en snedvriden kroppsuppskattning, då individen upplever en negativ illusion 

från omgivningen. I och med denna illusion skapas en rädsla hos individen med social 

kroppsångest att bli avvisad av andra, vilket är ett hot mot självkänslan eftersom bland annat 

bekräftelse går förlorad (Lindwall, 2011a).   

 

Metoddiskussion  
Som en fortsättning av diskussionskapitlet kommer även en metoddiskussion att bedrivas, för 

att återkoppla till denna studies metoddel. Med en metoddiskussion är tanken att föra dialog 

kring kvalitetsaspekter utifrån ett kritiskt förhållningssätt, som styrker eller försvagar denna 

studies genomförande (Kristensson, 2014).  

  

Att använda sig av en kvantitativ forskningsmetod var passande för att i största mån besvara 

denna studies syfte, vilket var att undersöka ungdomars uppfattning, såsom inställningar och 

förhållanden, till sin kropp och till sig själva (Eliasson, 2013). Beslutet om att välja 

kroppsuppskattning och självkänsla utifrån en hälsofrämjande aspekt som genomgripande 

motiv i denna studie, grundar sig på vetskapen om att tidigare forskning kring fenomenen 

betraktas som sällsynt (Bauer, Davies & Pelikan, 2006). I studiens kvantitativa forskningsmetod 

valdes en tvärsnittsstudie i strävan efter att kunna kartlägga och mäta ungdomarnas totala 

kroppsuppskattning och självkänsla i ett nutidsperspektiv. Med hjälp av en tvärsnittsstudie går 

det även att studera eventuella samband mellan kroppsuppskattning och självkänsla samt vidare 

om kroppsuppskattning och självkänsla har ett samband i relation till genus (Kristensson, 2014).   

  

Enkät som datainsamlingsmetod valdes för att enkäter överlag är förmånliga i kostnader att 

genomföra, vidare kan även en enkät som metod ge ett resultat där urvalet i undersökningen i 

viss grad kan uttala sig om målpopulationen (Eliasson, 2013). Denna studie använde gruppenkät 

som distributionsform, vilket i detta fall innebar att elever samlades i klassrum eller aula vid 

specifika tillfällen och tidpunkter, för att öka möjligheten till att få en förhållandevis hög 

svarsfrekvens. Att besvara en enkät oavsett innebörd i frågorna, kan av något slag ge känslor 

av obehag och skam, synnerligen beträffande frågor om hälsa. Eftersom denna studie är inom 

ramen för hälsa med ämnesområdena kroppsuppskattning och självkänsla, valdes trots detta 

enkät som metod med motiveringen att ifyllandet av en enkät i jämförelse med en intervju kan 

vara aningen mindre känsloladdat då enkätfrågor inte behöver uttryckas muntligt i tal till 

främmande personer (Ejlertsson, 2014). Något att understryka är även det faktum att 

EUprojektet Appearance Matters (2017) som också har använt sig av samma enkätkonstruktion, 

har fått etiskt beviljande av den Regionala Etikprövningsnämnden i Lund (Dnr: 2016/264).  

  

När det kommer till denna studies enkätkonstruktion, kan det både tänkas vara en fördel och en 

nackdel med att använda en enkät som är färdig och fastställd i utformandet. Att lyckas 

formulera bra frågor i en enkät kräver medvetenhet om vilka olika tolkningar som kan uppstå 

hos respondenterna gällande enkätsvaren. Eftersom denna studie använt sig av väletablerade 

och validerade frågeformulär som även använts som datainsamlingsmetod i EU-projektet 

Appearance Matters (2017), behövdes ingen pilotstudie genomföras vid uppstart av denna 
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studie. Detta på grund av motiveringen att enkäten redan delats ut och blivit ifylld av 

respondenter, vilket kan uppfattas som ett avklarat test på att respondenterna har tolkat frågor 

och svar i enkäten likvärdigt som personerna som ligger bakom formulerandet av enkätens 

frågor (Ejlertsson, 2014). En möjlig nackdel med att ha använt en färdigställd enkät är däremot 

att delar av enkäten inte avspeglar syftet i relation till denna studie (Kristensson, 2014). Enkäten 

som användes bestod av totalt sju olika frågeformulär, men enbart två av frågeformulären 

användes för att besvara denna studies syfte, det vill säga kroppsuppskattning (BAS-2) och 

självkänsla (RSES). Trots detta faktum utnyttjades hela enkäten med alla sju frågeformulär när 

respondenterna skulle besvara enkäten. En möjlig nackdel med att använda en sådan omfattande 

enkät, trots att resultatet i denna studie endast bygger på de två utvalda frågeformulären, är att 

en längre enkät kan bidra till sämre koncentration hos respondenterna vilket kan ha påverkat 

kvaliteten på datainsamlingen (Ejlertsson, 2014).   

  

Med denna studie var tanken att resultatet skulle kunna kvantifieras och i viss grad generaliseras 

(Ejlertsson, 2014). Ur en kritisk synvinkel innebär ett bekvämlighetsurval en risk för skevt 

urval, detta för att det är inom ramen för icke-slumpmässigt urval samt för att personer väljs ut 

vid ett specifikt sammanhang och tidpunkt, vilket i sig inte behöver vara representativt för 

populationen. Däremot är ett bekvämlighetsurval en fördel på så vis att tillgång till deltagare är 

relativt enkelt vilket är tidsbesparande (Kristensson, 2014). Bekvämlighetsurval är i största mån 

ett representativt urval, där ett stickprov ur populationen dras. Denna studies resultat bygger på 

att kunna generalisera en population, vilket i detta fall var högstadieelever i årskurs nio i 

nordöstra Skåne. För att undvika skevhet i studiens resultat genomfördes bekvämlighetsurvalet 

på fyra olika högstadieskolor i nordöstra Skåne. Eftersom inget slumpmässigt urval gjordes, går 

det inte att undgå att risken för att bias, det vill säga systematiskt fel, kan ha uppstått i resultatet 

(Ejlertsson, 2014). Slumpmässigt urval innebär en urvalsstrategi med garanti att alla som tillhör 

populationen har samma chans att bli utvalda, till exempel genom att välja ut var tionde person 

på en upprättad lista över alla nordöstra Skånes högstadieelever i årskurs nio (Kristensson, 

2014).   

  

Något som i efterhand skulle kunna ha lagts mer fokus på i denna studies enkätundersökning, 

är betydelsen av att motivera deltagarna till att både vilja delta samt svara så ärligt som möjligt 

på frågorna i enkäten. Att arbeta med att få deltagarna motiverade kan bidra till högre kvalitet 

i svaren. Inre motivation är att föredra, då det handlar om att skapa intresse hos respondenterna 

gällande enkäten och dess ämne samt vidare viljan att kunna bidra till studiens resultat. Däremot 

ska det finnas i åtanke att de etiska principerna att medverka i en enkätstudie inte får försummas, 

såsom till exempel rätten att bestämma över sin medverkan samt att medverkandet är frivilligt. 

Denna studie hade inget internt bortfall, vilket menas med att enstaka frågor i enkäten inte 

besvarats. Detta eftersom samtliga frågor på varje frågeformulär i enkäten behövdes fyllas i för 

att komma vidare till nästkommande frågeformulär. Ett externt bortfall, vilket i denna studie 

begränsat sig till de elever som var på plats under enkätundersökningstillfällena, var det totalt 

nio elever som inte fyllt i en fullständig enkät och skickat in. Tänkbara anledningar till ett 

externt bortfall skulle kunna vara bristande kunskaper i det svenska språket, ointresse för 

enkäten eller egna personliga skäl till att inte vilja medverka i enkätundersökningen (Ejlertsson, 

2014).  

  

Vid en enkätundersökning ska resultatet ifrågasättas för att få en bild av om resultatet kan anses 

vara korrekt. Validitet och reliabilitet är de två begrepp som säger något om en kvantitativ 

studies säkerhet på det stora hela (Ejlertsson, 2014). Intern validitet är de slutsatser som dras 

utifrån studiens resultat. Det finns en rad olika faktorer som tenderar att påverka en studies 

interna validitet, såsom exempelvis urvalsförfarande, bortfall och procedurer med 
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datainsamlingen. Det främsta hotet mot den interna validiteten är om urvalet inte är 

representativt för studiepopulationen, det vill säga en skevhet i urvalet. Med hjälp av tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier kan däremot skevhet i viss mån undvikas och förhindras. 

Extern validitet handlar istället om i vilken utsträckning en studies resultat kan generaliseras till 

andra miljöer och omständigheter, där studiens urval och miljö har en betydelsefull roll för den 

externa validiteten (Kristensson, 2014). Vidare säger reliabilitet något om mätsäkerheten, vilket 

kan testas på olika sätt. Ett exempel på att mäta reliabiliteten är genom att testa mätinstrumentet 

vid ett tillfälle för att sedan göra det en gång till efter en viss tid, där samma deltagare 

medverkar. En hög reliabilitet visar sig då genom att resultatet blir likvärt vid de båda 

mättillfällena. En fördel med en tvärsnittsstudie är att de generellt inte har lika högt bortfall i 

jämförelse med studier som följs upp över tid med flera mättillfällen, vilket kan ses som en 

fördel i denna studies resultat ur en kvalitetsaspekt.  Något annat som även ska finnas med i 

åtanke är betydelsen av objektivitet, då personerna bakom en kvantitativ studie är betraktare 

som tittar på den sociala verkligheten utifrån som dessutom är statisk. I förväg tillämpar således 

dessa personer en bestämd referensram på sina undersökningspersoner (Kristensson, 2014).   

  

Denna studie har använt sig av datorprogrammet SPSS, för att kunna göra statistiska analyser 

av insamlad data. Enskilda variabler har bearbetats separat i SPSS, men för att besvara denna 

studies syfte och frågeställningar har även variabler testats mot varandra för att studera om 

dessa variabler påvisar någon form av samband. Denna studie har en signifikansnivå på p=0,05, 

vilket har varit ett verktyg för att kunna urskilja om det fanns ett samband mellan variabler eller 

inte. Något att belysa är däremot att det alltid finns en ovisshet gällande om det finns andra 

bakomliggande faktorer som kan ha påverkat sambandet mellan variabler, vilket förtydligande 

innefattar att det finns en risk för att skensamband kan ha uppstått i denna studies resultatdata. 

Användandet av SPSS för att bearbeta och analysera insamlad data har varit optimalt för att 

kunna få resultatet presenterat i siffror. Det insamlade datamaterialet har med hjälp av SPSS 

granskats med hjälp av diagram, korstabeller och korrelationsanalyser. Detta har vidare varit 

till hjälp för att kunna bedöma om resultatdata ansetts vara trovärdig och rimlig, med avsikt att 

i största mån undvika felaktig bearbetning av resultatdata. Något annat att framhäva är insikten 

om att tolkningen på denna studies resultat kan te sig olika beroende på betraktaren (Eliasson, 

2013).  
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Konklusion   
Majoriteten av studiens respondenter hamnade inom ramen för vad som definieras som en hög 

kroppsuppskattning, samtidigt som största delen av respondenterna hamnade inom ramen för 

vad som definieras som en låg självkänsla. Ett intressant fenomen som går att studera i studiens 

resultat är att sambandet mellan kroppsuppskattning och självkänsla kan yttra sig på olika sätt 

beroende på individ. Däremot visade sig kombinationen hög kroppsuppskattning och låg 

självkänsla vara en klart utmärkande företeelse, vilket innebär att en bra inställning till sin kropp 

inte automatiskt innebär en blomstring av självkänslan.  

  

Ur ett folkhälsovetenskapligt och hälsofrämjande perspektiv bör forskning kring ungdomars 

kroppsuppfattning och självkänsla fortsätta att bedrivas samt prioriteras både utifrån en 

kvalitativ och en kvantitativ aspekt, då både kroppsuppfattning och självkänsla är två ytterst 

viktiga fenomen för hälsan. Med utgångspunkt i det salutogena och positiva kan fortsatta studier 

öka förståelsen för vad det är som gör att individer tycker om sin kropp och sig själva, vilket är 

viktigt för att skapa möjlighet till att arbeta hälsofrämjande kring problematiken. Med en ökad 

kunskap går det vidare att stötta ungdomar i deras utvecklingsprocess, då både kroppen och 

jaget är centrala för hälsa och välmående.  

  

In addition, it is my hope that future discussions of body image will not 

only be about preventing negative body image, but also about promoting 

positive body image. Prevention is based on the idea that most adolescents 

could develop a negative body image; in contrast, I believe that every 

adolescent has the potential to develop a positive body image. We just need 

to find out how.   

  

(Holmqvist Gattario, 2013, s. 68)  
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BILAGA 1. Kroppsuppskattningskala-2 

(BAS-2)  
Var god ange om påståendet är sant. Markera det alternativ som stämmer bäst in på din 

uppfattning med ett kryss.  

  Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta  Alltid  

Jag respekterar min kropp            

Jag trivs med min kropp            

Jag tycker att min kropp har åtminstone några 

bra egenskaper  

          

Jag har en positiv inställning till min kropp            

Jag är uppmärksam på min kropps behov            

Jag älskar min kropp            

Jag uppskattar min kropps olika och unika 

egenskaper  

          

Mitt beteende visar min positiva inställning 

till min kropp, till exempel sträcker jag på 

mig och ler  

          

Jag är bekväm i min kropp            

Jag tycker att jag är vacker även om jag inte 

ser ut som attraktiva människor (t.ex.  

modeller, skådespelare) på bilder i media  
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BILAGA 2. Självkänsla (RSES)  
Här följer tio påståenden som du kan välja att instämma med eller inte. Markera det alternativ 

som stämmer bäst in på din uppfattning med ett kryss.   

 

  Instämmer  

helt  

Instämmer  Instämmer 

inte  
Instämmer 

inte alls  

På det hela taget är jag nöjd med mig 

själv  

        

Ibland tycker jag att jag inte alls är bra          

Jag tycker att jag har en rad goda 

egenskaper  

        

Jag kan göra saker lika bra som de flesta 

människor  

        

Jag är Jag tycker att jag inte har så mycket 

att vara stolt över  

        

Jag känner mig verkligen värdelös ibland          

Jag tycker att jag är en värdefull person, 

minst lika värdefull som andra  

        

Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för 

mig själv  

        

Överlag är jag benägen att betrakta mig 

som misslyckad  

        

Jag intar en positiv attityd gentemot mig 

själv  
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BILAGA 3. Inbjudan  
  

Kroppsuppfattning och självkänsla ur ett hälsofrämjande 

perspektiv – En enkätstudie bland högstadieelever.  

  

INBJUDAN  

Er skola är inbjuden av Högskolan Kristianstad att delta i en forskningsstudie som mäter 

kroppsuppfattning och självkänsla hos era elever. Studien är en del av ett större EU-projekt 

(Appearence Matters), och syftar till att undersöka era elevers kroppsuppfattning och 

självkänsla utifrån en positiv aspekt, samt att studera ett möjligt samband mellan dessa 

fenomen. Vidare syftar studien även till att studera problematiken utifrån ett genusperspektiv. 

Urvalet grundar sig i att undersöka elever i årskurs nio på högstadiet och genomförandet 

kommer att ske med hjälp av blivande folkhälsopedagogerna samt författarna till studien: 

Amanda Kempe och Emma Melms. Projektet är etiskt godkänt av Högskolan Kristianstad.   

  

Hur fungerar det?  

Eleverna kommer att få möjligheten att besvara frågor gällande kroppsuppfattning och 

självkänsla med hjälp av en utformad enkät. Enkäten i sig är internetbaserad och besvaras bäst 

med tillgång till en datorsal. Vissa av frågorna går mer in i detalj och kan väcka frågor och 

funderingar kring utseende och kroppsuppfattning. Behöver eleven bolla dessa frågor eller 

funderingar med någon så kommer Amanda och Emma vara närvarande under hela tiden som 

enkäten fylls i.  

  

Hur lång tid tar det?  

Det tar ungefär 20 till 30 minuter att besvara frågorna och vår önskan är att det ska kunna ske 

under en vanlig skoldag.   

  

Rättigheter!  

Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. Eleverna kan avstå från att delta eller när som 

helst avbryta sitt deltagande utan att ange några skäl. Om en elev väljer att avstå eller avbryta 

sitt deltagande, kommer detta inte att få några negativa konsekvenser.   

  

KONFIDENTIALITETSKRAVET  

Svaren på online-enkäten kommer endast att behandlas av deltagande forskare inom detta 

projekt samt vidare även av forskare inom det större EU-projektet. Svaren kommer efter 

insamlandet att analyseras av Amanda och Emma där inga svar kommer att kunna härledas till 

individer (som namn). När alla svar har sammanställts kommer resultaten att presenteras i en 

examensuppsats, där individer aldrig kommer kunna identifieras.  

  

  

Studiens nytta ur en folkhälsoaspekt!  

Vi hoppas att ni är intresserad av att låta era elever få medverka i studien, då det i dagens läge 

är brist på forskning inom problematiken utifrån en positiv synvinkel. Vår förhoppning är 

således att studien ska kunna bidra till en ökad förståelse för kropp och acceptans samt ur ett 

långtidsperspektiv kunna främja hälsa och välbefinnande hos den unga befolkningen.   
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Ni är välkomna att maila vid intresse, samt om ni har ytterligare frågor;  

  

Amanda Kempe (Student på folkhälsopedagogiska programmet på Högskolan 
Kristianstad) amanda.kempe0003@stud.hkr.se  
  

Emma Melms (Student på folkhälsopedagogiska programmet på Högskolan Kristianstad) 
emma.melms0008@stud.hkr.se  

  

 

Tack för visat intresse och hör gärna av er om ni undrar över något!   

Vänligen Amanda & Emma.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


