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Sammanfattning 

Syftet med studien var att kvantitativt undersöka förekomsten        

av negativ kroppsuppfattning samt sambandet mellan negativ       

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga män.       

Frågeställningarna var hur vanligt det var med negativ        

kroppsuppfattning hos unga män på gymnasieskolor i södra        

Sverige, samt om det fanns ett samband mellan negativ         

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos samma målgrupp.       

Urvalet bestod av 116 deltagare ( M = 17 år), vilka besvarade           

en enkät där negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa        

mättes med hjälp av mätinstrumenten Appearance Evaluation       

respektive Global Health Questionnaire 12. Resultaten visade       

att 23 % av deltagarna hade en negativ kroppsuppfattning, och          

att det fanns ett signifikant samband med medium effektstorlek         

mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa.      

Slutsatsen blev att negativ kroppsuppfattning förekom hos       

unga män på gymnasieskolor i södra Sverige, samt att det          

fanns ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och       

psykisk ohälsa hos de unga männen. Emellertid bidrog        

metodologiska svårigheter till att resultaten inte är       

generaliserbara. 

 

Nyckelord: Negativ kroppsuppfattning, psykisk ohälsa,     

tonåringar, unga män, gymnasium, General Health      

Questionnaire 12 (GHQ-12), Appearance Evaluation 
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Abstract 
The purpose of this study was to quantitatively investigate the          

prevalence of negative body image and the correlation between         

negative body image and psychological distress in young men.         

The research questions were how common negative body        

image was in young men in high schools in southern Sweden,           

and if negative body image correlated with psychological        

distress within the target group. The sample consisted of 116          

participants ( M = 17 years), who answered a survey where          

negative body image and psychological distress was measured        

by Appearance Evaluation and General Health Questionnaire       

12. Results showed that 23 % of the participants had a negative            

body image, and that there was a significant correlation with          

medium effect size between negative body image and        

psychological distress. The conclusion was that negative body        

image existed in young men in high schools in southern          

Sweden, and that there was a correlation between negative         

body image and psychological distress among these young        

men. However, the methodological difficulties contributed to       

the results not being generalizable. 

 

Key words: Negative body image, psychological distress,       

teenagers, young men, high school, General Health       

Questionnaire 12 (GHQ-12), Appearance Evaluation 

  

2 



 

Tack 
Vi vill rikta ett tack till vår handledare Ylva Benderix för hennes engagemang, stöd och               

konstruktiva feedback som förde oss framåt i uppsatsprocessen. Vi vill även tacka Naser             

Mofidi för visat intresse samt för tips på användbara testinstrument. Tack också till Rasmus              

Jensen, Mert Özel och Karolina Vencel, som tog sig tid att läsa uppsatsen när den ännu var                 

under konstruktion och gav konstruktiva kommentarer. Ett stort tack vill vi även ge Monika              

Bivall för hennes korrekturläsning. Jag, Monika, vill personligen tacka min uppsatspartner,           

Ella Bivall för hennes nördiga statistikkunskaper. Och jag, Ella, vill tacka Monika Vencel för              

hennes ovärderliga förmåga att stanna upp, reflektera och tänka kritiskt. Slutligen vill vi även              

tacka alla deltagare för att de tog sig tid att besvara och skicka in enkäten - utan er vore inte                    

detta examensarbete möjligt. 

 
 

  

3 



 

Innehållsförteckning 

Introduktion………………………………………………………………………………… 6 
Inledning …………………………………………………………………………………. 6 
Teoretisk bakgrund ………………………………………………………………………. 6 

Kroppsuppfattning ………………………………………………………………….... 6 
Tidigare forskning ……………………………………………………………….. 8 

Psykisk ohälsa………………………..…………………………………………….... 9 
Kroppsuppfattning och psykisk  ohälsa..…………………………………………….. 10 

Negativ kroppsuppfattning, depressiva symtom och självkänsla ……………….. 10 
Negativ kroppsuppfattning, oro och ohälsosamma beteendemönster …………... 11 

Syfte…………………………………………………………………………………….. 12 
Frågeställning ………………………………………………………………………….... 12 
Hypotes …………………………………………………………………………………. 13 

Metod ………………………………………………………………………………………. 14 
Deltagare ………………………………………………………………………………... 14 

TABELL 1…………………………………………………………………...... 14 
TABELL 2…………………………………………………………………….. 15 
TABELL 3…………………………………………………………....……….. 15 

Mätinstrument………………………………………………………………………….. 15 
Appearance Evaluation ……………………………………………………………... 15 
Global Health Questionnaire 12 ……………………………………………………. 16 
Ålder ………………………………………………………………………………... 17 
Könsidentitet……………………………………………………………………….. 17 
Sexuell läggning……………………………………………………………………. 18 

Procedur ……………………………………………………………………………….... 18 
Datainsamling ………………………………………………………………………. 18 
Analys ……………………………………………………………………………….. 20 

Hantering av ofullständiga enkäter ……………………………………………... 20 
Analysmetodens initiala skede ………………………………………………….. 20 
Samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk  ohälsa...……………... 21 

Etik …………………………………………………………………………………….... 21 
Informationskravet ………………………………………………………………….. 21 
Samtyckeskravet ……………………………………………………………………. 22 
Konfidentialitetskravet…………………………………………………………….... 22 
Nyttjandekravet ……………………………………………………………………... 23 

Resultat…………………………………………………………………………………….. 24 
Beskrivande statistik av förekomst avseende negativ kroppsuppfattning …………….... 24 

TABELL 4…………………………………………....……………………….. 24 
TABELL 5…………………………....……………………………………….. 25 

4 



 

Sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk  ohälsa…………………… 28 
Korrelationsgrupp 1 ……………………………………………………………….... 28 
Korrelationsgrupp 2 ……………………………………………………………….... 28 
Korrelationsgrupp 3 ……………………………………………………………….... 28 
Korrelationsgrupp 4 ……………………………………………………………….... 28 

TABELL 6…………………………………………………………………….. 28 
Bortfallsanalys ………………………………………………………………………….. 29 

Diskussion………………………………………………………………………………….. 30 
Sammanfattade huvudresultat .………………………………………………………….. 30 
Diskussion om resultaten utifrån teori och tidigare studier …………………………….. 30 
Praktiska implikationer ……………………..…………………………………………... 32 
Metodologisk diskussion ……………………………………………………………….. 32 
Framtida forskning…………………………………………………………………….... 34 
Slutsatser ………………………………………………………………………………... 34 

Referenser………………………………………………………………………………….. 35 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Enkät 

Bilaga 2: Informationsbrev till rektorer 

Bilaga 3: Informationsbrev till elever 

  

5 



 

Introduktion 
Inledning 

Det övergripande syftet med studien var att kartlägga förekomsten av negativ           

kroppsuppfattning hos unga män, samt undersöka om det fanns ett samband mellan detta och              

psykisk ohälsa. Avsikten med studien var inte att förminska den problematik som finns hos              

kvinnor och flickor. Majoriteten av forskning med kroppsuppfattning som fokusområde har           

haft flickor och kvinnor som urval, vilket Dunn (1996), Javaid och Ahmad (2014), Rodgers,              

Paxton och McLean (2014) samt Zoletić och Duraković-Belko (2009) är exempel på. När             

pojkar och män var deltagare var det oftast i jämförelsestudier med flickor och kvinnor; män               

undersöks mer sällan som ensamt urval. Exempel på jämförelsestudier är Børresen och            

Rosenvinge (2003) samt Koff, Rierdan och Stubbs, 1990, vilka rapporterade att pojkar var             

mer nöjda med sitt utseende än vad flickor var. De som inte uppmärksammades var dock de                

pojkar som faktiskt inte var nöjda med sitt utseende och eventuellt påverkades negativt av              

det. Detta är risken med jämförelsestudier - den mindre drabbade gruppen glöms bort och              

individerna får kanske inte den hjälp och stöd de är i behov av. Frågan som även bör ställas är                   

om någon viktig information och kunskap går förlorad vid jämförelsestudier. Genom att            

använda ett urval enbart bestående av män belyses att även pojkar och unga män kan vara                

drabbade av problem kopplade till negativ kroppsuppfattning.  

 

Teoretisk bakgrund 

Kroppsuppfattning 

Kroppsuppfattning är ett komplext begrepp som inrymmer människors attityder, känslor,          

upplevelser och beteenden (Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde (2014). Attityder kan           

handla om vad vi anser om nutidens kroppsideal och hur viktigt utseende är. Känslor kan               

innefatta att känna sig missnöjd, skamfylld eller stolt över sin kropp. Upplevelser kan             

innefatta sinnesintryck från kroppen (till exempel att känna mättnad) eller vad vi ser när vi               

tittar på oss själva i en spegel. Beteenden handlar om allt det vi gör utifrån våra attityder,                 

känslor och upplevelser till kroppen. Frisén et al. (2014) hävdar att kroppsuppfattning kan             

liknas vid en psykologisk värdering av en persons utseende, då en persons utsida bedöms av               

personens insida (Frisén et al., 2014).  

 

6 



 

En persons kroppsuppfattning varierar enligt Frisén et al. (2014) över tid. Tidsaspekten blir             

särskilt tydligt när fokus riktas mot barn och ungdomar, vars kroppsuppfattning förändras i             

takt med ökad fysisk, känslomässig, social och kognitiv mognad. Under puberteten behöver            

kroppsuppfattningen omfatta en vuxen förändrad kropp, vilket innebär att den tidigare           

uppfattningen behöver revideras (Frisén et al., 2014). Kroppsuppfattningen varierar även över           

situationer och mellan olika grupper (Frisén et al., 2014). Ett starkare missnöje med kroppen              

är exempelvis vanligt när kroppen ska visas i badkläder, och variation över situationer             

innebär att en persons kroppsuppfattning är öppen för påverkan. Olika grupper, som            

exempelvis kvinnor och män, kan också ha olika kroppsuppfattningar på grund av olika             

könsstereotypa ideal i samhället (Frisén et al., 2014). Sammanfattningsvis är          

kroppsuppfattning inte något oföränderligt och statiskt.  

 

Kroppsuppfattningen formas redan i barndomen (Frisén et al. 2014). Frisén et al. (2014)             

beskriver utifrån modellen Tripartite influence model (TIM) att jämnåriga, familj och media            

påverkar barns grad av social jämförelse och internalisering av ideal, vilket i sin tur påverkar               

barns uppfattning om sin kropp. Med social jämförelse menar Frisén et al. (2014) att barn               

jämför sig med andra, och med internalisering av ideal menas att barn tagit till sig förmedlade                

skönhetsideal. Enligt Frisén et al. (2014) missar dock modellen att ta hänsyn till individuella              

skillnader, som exempelvis tilltron till den egna personen, olika kroppsbyggnader, ålder och            

emotionell utveckling. Alltså, både individuella samt kontextuella faktorer påverkar barns          

formande av kroppsuppfattning. 

 

Kroppsuppfattningen förändras mycket i tonåren (Frisén et al., 2014). Frisén et al. (2014)             

beskriver pubertetens centrala roll i tonåren och menar att en viktig psykologisk uppgift             

under tonåren är att nå en realistisk kroppsuppfattning, vilket innebär att en individ accepterar              

sin kropp oavsett om personen är nöjd eller missnöjd med sitt utseende. De kroppsliga              

förändringarna upptar mycket av ungdomars tankekraft, vilket reflekteras i att ungdomars           

uppfattning om sig själva till stor del påverkas av deras kroppsuppfattning (Frisén et al.,              

2014). Santrock (2013) hävdar att ungdomars upptagenhet av utseendet är större under den             

första delen av tonåren, och att det minskar vid tonårsperiodens slutskede. Den första hälften              

av tonåren är också enligt Frisén et al. (2014) en högriskperiod för utveckling av negativ               

kroppsuppfattning - både killar och tjejer blir under denna period markant mer missnöjda             
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med sin kropp. Att kroppsuppfattningen förändras mycket i början av tonåren är inte så              

konstigt med hänsyn till att barnkroppen under relativt kort tid förändras och jämförs med              

kroppsideal, väcker nya känslor och möter reaktioner från omgivningen (Frisén et al., 2014).             

Sammanfattningsvis är tonårsperioden en tid som innefattar många kroppsliga förändringar,          

vilket i sin tur påverkar kroppsuppfattningen.  

 

Enligt Frisén et al. (2014) kan negativ kroppsuppfattning beskrivas som ett kontinuum. I ena              

änden finns en negativ kroppsuppfattning som väcker svag oro och som kan hanteras på ett               

adekvat sätt, och i andra änden används drastiska förändringsåtgärder avseende kroppen då            

den negativa kroppsuppfattningen ger upphov till starkt obehag (Frisén et al., 2014). Alltså             

finns en variation av negativ kroppsuppfattning.  

 

Tidigare forskning 

Det är enligt Frisén et al. (2014) viktigt och relevant att tala om och framföra den forskning                 

som finns kring kroppsuppfattning. En viktig anledning är att negativ kroppsuppfattning           

kostar, dels i form av pengar men också i form av konstant självförakt, självkritik och, som                

tidigare nämnts, tankekraft. Den kostnad negativ kroppsuppfattning för med begränsar          

påtagligt många människors psykologiska välbefinnande, relationer och vardag. En annan          

viktig anledning är att hur en person trivs med sin kropp har en stor inverkan på hur en person                   

trivs med sig själv. Kroppsuppfattning är på så vis en betydelsefull beståndsdel i människans              

självbild. Utifrån dessa anledningar betonar Frisén et al. (2014) att kroppsuppfattning är ett             

angeläget och aktuellt ämne, och genom framförande av aktuell forskning finns en önskan om              

att väcka tanken på behovet av förändring. Frisén et al. (2014) betonar också att det inte går                 

att göra en korrekt uppskattning av förekomsten av negativ kroppsuppfattning hos           

tonårspojkar.  

 

Dunn (1996), Javaid et al. (2014), Rodgers et al. (2014) och Zoletić et al. (2009) är som                 

nämnts exempel på tidigare forskning inom området kroppsuppfattning som till stor del            

fokuserat på universitetsstudenter, kvinnor och flickor. När pojkar förekom som urval i            

studier var det alltså oftast i jämförelsestudier med flickor, vilket exemplifieras i studier av              

Børresen et al. (2003) och Koff et al. (1990). Exempelvis jämförde Koff et al. (1990) 92                

pojkar och 77 flickor ( M ålder pojkar = 14.66, M ålder flickor = 14.47), och i studien                 
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framkom att pojkarna var signifikant mer nöjda med sitt fysiska utseende och upplevde sina              

kroppar mer positivt än flickorna. Sammanfattningsvis har män och pojkar inte undersökts i             

lika stor utsträckning som kvinnor och flickor avseende kroppsuppfattning. 

 

En norsk kohortstudie av Børresen et al. (2003) rapporterade att flickor, 11-15 år gamla,              

upplevde en signifikant mer negativ kroppsuppfattning (37 %) än jämnåriga pojkar (20 %).             

Frågan kring negativ kroppsuppfattning innefattade upplevelsen av att vara för tjock.           

Flickorna ägnade sig signifikant oftare åt en diet med fokus på viktminskning (15 %) än de                

jämnåriga pojkarna (7 %). Forskarna diskuterade att även om det fanns en könsskillnad så var               

resultatet samtidigt ett bevis på en minskning av könsskillnader avseende kroppsuppfattning           

och användandet av dieter för viktminskning. Kohortstudien bestod av 4952 deltagare, 11-15            

år gamla, varav 2503 var pojkar och 2449 var flickor. Deltagarna valdes ur ett redan befintligt                

nationellt datamaterial inkluderat i Världshälsoorganisationens enkät om hälsobeteenden hos         

barn i skolålder, med en svarsfrekvens på 97 % (Børresen et al., 2003). Skillnaden mellan               

pojkar och flickors kroppsuppfattning var alltså inte lika påtaglig jämfört med tidigare.  

 

Berglund och Ericson (2010) undersökte i en psykologexamensuppsats prediktorer för          

negativ kroppsuppfattning hos kvinnor ( N = 199) och män ( N = 132) i åldern 17-22. En del                  

av studien undersökte även könsskillnader. För att mäta negativ kroppsuppfattning användes           

delskalan Appearance Evaluation (AE) från The Multidimensional Body-Self Relational         

Questionnaire (MBSRQ). Samtliga deltagare gick på gymnasiet, och de fick under lektionstid            

fylla i en enkät. Negativ kroppsuppfattning förekom hos båda könen, men signifikanta            

resultat visade att kvinnorna, jämfört med männen, hade mer negativ kroppsuppfattning, var            

mer utseendeorienterade, ägnade sig mer åt social jämförelse samt hade lägre självkänsla.            

Trots förekomsten av negativ kroppsuppfattning hos män påtalade Berglund och Ericson           

(2010) alltså främst en könsskillnad i sin studie. 

 

Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa är enligt både Socialstyrelsen (2013) och Natur & Kulturs Psykologilexikon            

(u.å) ett brett och övergripande begrepp. Det används inom både hälso- och            

sjukvårdspolitiken samt inom hälso- och sjukvården (Natur & Kulturs Psykologilexikon, u.å)           
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och inkluderar alla grader och typer av faktiska, självrapporterade och upplevda störningar av             

psykiskt slag (Natur & Kulturs Psykologilexikon, u.å; Socialstyrelsen, 2013).  

 

Begreppet innefattar därmed allt från mer lindriga psykiska besvär som nedstämdhet, oro och             

sömnsvårigheter till mer allvarliga funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar, som till          

exempel schizofreni och depression (Natur & Kulturs Psykologilexikon, u.å; Socialstyrelsen,          

2013). Socialstyrelsen (2013) förtydligar att lindrigare psykiska besvär kan innebära          

påfrestningar och en påverkan på välbefinnandet, men det innebär inte automatiskt ett            

vårdbehov. Psykisk sjukdom däremot är något som vården kan identifiera utifrån           

diagnostiska kriterier då psykisk ohälsa tar sig uttryck i form av ett psykiskt syndrom.              

Psykiska ohälsa kan även föra med sig en sådan kraftig nedsättning av psykiska funktioner att               

kommunala hjälp- och stödinsatser behövs (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det viktigt att identifiera psykisk ohälsa hos barn och             

ungdomar för att så tidigt som möjligt ställa eventuell diagnos och initiera insatser. Allt fler               

unga svenskar vårdas för depression och ångest, även om försämringen av ungas psykiska             

hälsa som observerats det senaste decenniet visar tecken på avmattning (Socialstyrelsen,           

2013). Vad som ligger bakom den ökade psykiska ohälsan hos unga är oklart, men det               

betonas att känslor av ångest, ängslan och oro kan vara varningstecken på svårare psykisk              

sjukdom. Det kan få konsekvenser på förmågan att inrätta sig i vuxenvärlden samt för hälsan,               

och ska därför tas på stort allvar (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Kroppsuppfattning och psykisk ohälsa 

Pojkars negativa kroppsuppfattning har ett samband med psykisk ohälsa, vilket nedanstående           

studier visat (Blashill & Wilhelm, 2014; Calzo, Masyn, Corliss, Scherer, Field & Austin,             

2015; Neumark-Sztainer, Paxton, Hannan, Haines & Story, 2006; Paxton, Neumark-Sztainer,          

Hannan & Eisenberg, 2006). 

 

Negativ kroppsuppfattning, depressiva symtom och självkänsla 

Forskning har rapporterat ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och depressiva          

symtom. Paxton et al. (2006) följde under fem års tid 1386 flickor och 1130 pojkar i två                 

ålderskohorter. Forskarna undersökte om missnöje med kroppen var en prospektiv riskfaktor           
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för utveckling av nedstämdhet och låg självkänsla. Resultaten visade att missnöje med            

kroppen var en prediktor för låg självkänsla ( p = <.0005) och nedstämdhet ( p = .0001) hos                

pojkarna/de unga männen i den äldre ålderskohorten ( N = 764, M ålder vid start = 15,9, M                 

ålder vid avslut = 20,5). En modifierad version av Body Shape Satisfaction Scale användes              

för att mäta kroppsuppfattning, Depressive Mood Scale användes för att mäta nedstämdhet            

och Rosenberg Self-esteem Inventory användes för att mäta självkänsla (Paxton et al., 2006).             

Blashill et al. (2014) har också fått liknande resultat avseende nedstämdhet i sin studie. De               

undersökte ett longitudinellt samband mellan kroppsuppfattning och depressiva symtom hos          

amerikanska pojkar/unga män ( N = 2139) som under 13 år följts av en nationell longitudinell               

studie. Resultatet visade att pojkar med genomsnittlig vikt som uppfattade sig själva som             

överviktiga eller väldigt underviktiga rapporterade signifikant högre nivå av depressiva          

symtom. Effekten var över 13-årsperioden konstant (Blashill et al., 2014). Berglund et al.             

(2010) redovisade liknande resultat i form av ett signifikant samband mellan bland annat             

negativ kroppsuppfattning och självkänsla. Alltså, studier har påvisat ett samband mellan           

negativ kroppsuppfattning och depressiva symtom, samt låg självkänsla, hos pojkar/unga          

män.  

 

Sammanfattningsvis visar studier ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och         

depressiva symtom samt låg självkänsla hos pojkar/unga män (Blashill et al., 2014; Paxton et              

al., 2006). 

 

Negativ kroppsuppfattning, oro och ohälsosamma beteendemönster 

Ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och ohälsosamma beteenden har         

uppmärksammats i forskning. Calzo et al. (2015) undersökte 5388 unga män i åldrarna 15-20              

år i USA, och tre olika mönster gällande kroppsuppfattning identifierades; “healthy”,           

“muscle-concerned” samt “lean-concerned”. Unga män med ett “healthy” mönster hade låg           

oro kopplad till sin kroppsuppfattning, de med mönstret “muscle-concerned” hade hög oro            

kopplad till muskler och de med mönstret “lean-concerned” hade relativt hög oro kopplad till              

vikt och kroppsform. Enligt Calzo et al., (2015) var samtliga mönster kopplade till specifika              

beteendemönster hos deltagarna, varav “muscle-concern” och “lean-concern” ledde till         

användning av olika produkter för ökad muskelmassa respektive hetsätning och restriktiva           

dieter. Frågor från McKnight Risk Factor Survey användes för att mäta oro kopplat till              
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kroppsform och vikt, och då mätinstrumentet ursprungligen utformades för en kvinnlig           

målgrupp lade forskarna till en egen fråga för att mäta oro kopplat till muskler. Specifika               

frågor ställdes också för att mäta hur många gånger deltagarna under det senaste året hade               

ägnat sig åt restriktiva dieter, hetsätning och produktanvändning (Calzo et al., 2015).  

 

Neumark-Sztainer et al. (2006) har fått liknande resultat som ovan nämnda författare i en              

longitudinell studie, N = 2516 (1130 pojkar/unga män respektive 1386 flickor/unga kvinnor)            

uppdelade i en yngre och en äldre ålderskohort. Den yngre kohorten utgjorde 32 % av               

deltagarna ( M ålder vid start = 12,8, M ålder vid avslut = 17,2) och deltagarna i den äldre                  

kohorten utgjorde 68 % av urvalet ( M ålder vid start= 15,8, M ålder vid avslut = 20,4).                 

Resultatet visade att missnöje med kroppen predicerade ohälsosamma beteenden för att           

kontrollera vikten (exempelvis att äta mycket mindre mat), användandet av dieter samt            

hetsätning hos unga män i båda kohorterna. Resultatet förblev signifikant även när Body             

Mass Index (BMI; vikt i förhållande till längd) lades in som en kovariat i de statistiska                

analyserna (Neumark-Sztainer et al., 2006). Det innebar att deltagarnas kroppsuppfattning          

oavsett deras faktiska fysik (utifrån BMI) hade samband med ohälsosamma beteendemönster.  

 

Forskning har alltså visat att unga män med en negativ kroppsuppfattning ägnat sig åt en               

mängd hälsofarliga beteenden, som exempelvis hetsätning och dieter.  

 

Syfte 

Studien hade två primära syften. Första syftet var att kartlägga eventuell förekomst av negativ              

kroppsuppfattning hos unga män på gymnasieskolor i södra Sverige. Andra syftet var att             

undersöka om det eventuellt fanns ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk            

ohälsa hos unga män på gymnasieskolor i södra Sverige.  

 

Frågeställning 

Två huvudsakliga frågeställningar utmynnade ur syftena: 1. Hur vanligt är det med negativ             

kroppsuppfattning bland unga män som går på gymnasieskolor i södra Sverige?; 2. Finns det              

ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga män, som går på              

gymnasieskolor i södra Sverige? Alltså, studiens två frågeställningar avsåg prevalens av           
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negativ kroppsuppfattning samt samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk         

ohälsa hos unga män på gymnasiet i södra Sverige.  

 

Hypotes 

H0: Det finns inte ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos             

unga män, som går på gymnasieskolor i södra Sverige.  

H1: Det finns ett samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga             

män, som går på gymnasieskolor i södra Sverige. 
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Metod 
Deltagare 

Enligt uppgifter från gymnasieskolornas rektorer gick totalt, under perioden 24 januari-17           

februari 2017, 2334 unga män i årskurs 1-3 på de gymnasieskolor i södra Sverige som               

tillfrågades för deltagande i studien. Urvalet bestod av ett bekvämlighetsurval, och 126            

deltagare skickade in enkäten vilket gav ett externt bortfall på 2208 deltagare (94.6 %). Av de                

126 deltagarna var det 116 deltagare som fullständigt besvarade enkäten, vilket gav ett internt              

bortfall på 10 deltagare (8 %). Av de 116 deltagarna var 35 deltagare 16 år (30.2 %), 47                  

deltagare 17 år (40.5 %), 26 deltagare 18 år (22.4 %), 3 deltagare 19 år (2.6 %) och 5                   

deltagare 20+ år (4.3 %) (tabell 1). Medelåldern var 17.1 år ( SD = 1.008). Avseende               

könsidentitet (tabell 2) identifierade sig 108 deltagare som män (93.1 %), 2 deltagare som              

kvinnor (1.7 %), 3 deltagare som något annat (2.6 %) och 3 deltagare visste ej (2.6 %).                 

Gällande sexualitet (tabell 3) ansåg sig 98 deltagare vara heterosexuella (84.5 %), 4 deltagare              

ansåg sig vara homosexuella (3.4 %), 2 deltagare ansåg sig vara bisexuella (1.7 %), 7               

deltagare ansåg sig vara annat (6.0 %) och 5 deltagare visste ej (4.3 %).  

 
TABELL 1. Frekvenstabell över ålder  

Ålder N Procent (%) 

15 0 0 

16 35 30.2 

17 47 40.5 

18 26 22.4 

19 3 2.6 

20+ 5 4.3 

Total 116 100.0 

M  ålder 17.10   

SD 1.008   
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TABELL 2. Frekvenstabell över könsidentitet 

Könsidentitet N Procent (%) 

Kvinna 2 1.7 

Man 108 93.1 

Annat 3 2.6 

Vet ej 3 2.6 

Total 116 100.0 

 

 

TABELL 3. Frekvenstabell över sexuell läggning 

Sexuell 
läggning 

N Procent (%) 

Heterosexuell 98 84.5 

Homosexuell 4 3.4 

Bisexuell 2 1.7 

Annat 7 6.0 

Vet ej 5 4.3 

Total 116 100.0 

 

Mätinstrument 

En internetbaserad enkät (se bilaga 1) bestående av mätinstrumenten Appearance Evaluation           

(AE), från The Multidimensional Body-Self Relational Questionnaire (MBSRQ), och Global          

Health Questionnaire 12 samt frågor om ålder, könsidentitet och sexuell läggning användes            

för datainsamling.  

 
Appearance Evaluation 

Enligt Cash (2000) uppskattar MBSRQ aspekter av en individs kroppsuppfattning. AE är en             

delskala från MBSRQ och mäter enligt användarmanualen individens känsla av          

nöjdhet/missnöje med den egna kroppens utseende samt generell fysisk attraktivitet (Cash,           

2000). AE består av sju items varav fem är positivt formulerade (exempelvis “jag tycker om               
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hur jag ser ut utan kläder”) och resterande två är negativt formulerade (exempelvis “jag              

ogillar min kroppsbyggnad”). En likertskala användes där poängen sträckte sig från 0 till 4              

för varje item. För de positivt formulerade items poängsattes svarsalternativen håller inte alls             

med=0; håller delvis inte med=1; varken håller med eller inte=2; håller delvis med=3 och              

håller helt med=4. De negativt formulerade items poängsattes omvänt. Samtliga items           

summerades, vilket kunde ge ett resultat med minimumpoäng på 0 och maxpoäng på 28.              

Låga poäng indikerar att individen är generellt missnöjd med sitt fysiska utseende och höga              

poäng indikerar att individen är generellt nöjd med sitt utseende (Cash, 2000). Detta betyder              

att låga poäng indikerar negativ kroppsuppfattning. AE har i tidigare studier visat hög             

reliabilitet (α = .90) (Vossbeck-Elsebusch, Waldorf., Legenbauer, Bauer, Cordes & Vocks,           

2014). Originalspråket är engelska, och delskalan översattes separat av författarna till studien            

för att sedan jämföra respektive översättningar. De två författarnas översättningar stämde väl            

överens med varandra och enbart några få modifieringar gjordes. Översättning av delskalan            

från engelska till svenska har gjorts på liknande sätt vid tidigare psykologexamensuppsats av             

Berglund et al. (2010), vilka mätte negativ kroppsuppfattning i sin studie. Den översatta             

delskalan, med poängsättning från 0-4, hade då hög reliabilitet (α = .89) (Berglund &              

Ericson, 2010). I den aktuella studien varierade reliabilitetsmåttet (α) mellan .90-.91.  

 

AE innefattade alltså sju påståenden med fem svarsalternativ, och eftersom svarsalternativen           

motsvarade värdena 0-4 var 2 ett neutralt värde. Värdet 2 innebar därmed varken en negativ               

eller positiv inställning till kroppen. Om en deltagare svarade med det neutrala värdet 2 på               

samtliga frågor blev totalsumman 14 ( M = 2). En totalsumma under 14 poäng samt ett               

medelvärde under 2 valde författarna därmed att tolka som indikationer på negativ            

kroppsuppfattning. Anledningen till den egna tolkningen av poäng och medelvärde som           

indikerade negativ kroppsuppfattning var att användarmanualen för AE enbart presenterade          

amerikanska normer för medelvärde hos deltagare över 18 år (Cash, 2000).           

Användarmanualens normer matchade alltså inte studiens valda population.  

 

Global Health Questionnaire 12  

GHQ-12 är en förkortad version av Global Health Questionnaire 60 (GHQ-60) (GL            

Assessment, u.å.). GHQ-12 är ett frågeformulär med tolv items som mäter den generella             

nivån av glädje, upplevelsen av depressiva symtom, ångestsymtom och sömnsvårigheter de           
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senaste fyra veckorna (Puustinen et al., 2011), vilket gör att psykisk sjukdom kan identifieras              

(GL Assessment, u.å). Eftersom psykisk sjukdom enligt Socialstyrelsen (2013) och Natur &            

Kulturs Psykologilexikon (u.å) innefattas i begreppet psykisk ohälsa användes GHQ-12 för           

att mäta just psykisk ohälsa.  

 

GHQ-12 lämpar sig särskilt för ett icke-kliniskt urval och för åldrarna tonåren och uppåt (GL               

Assessment, u.å.). Sex items är negativt formulerade, exempelvis “Har du haft svårt att sova              

på grund av oro?”, och resterande är positivt formulerade, exempelvis “Har du kunnat klara              

av de dagliga problemen?”. En likertskala användes där poängen sträckte sig från 0 till 3 för                

varje item. För de negativt formulerade items poängsattes svarsalternativen aldrig = 0; ibland             

= 1; ganska ofta = 2; alltid = 3. De positivt formulerade items poängsattes omvänt. Samtliga                

items summerades, vilket kunde ge ett resultat med minimumpoäng på 0 och maxpoäng på              

36. Höga poäng är indikation på psykisk ohälsa och låga poäng är indikation på lågt psykisk                

ohälsa, och vid screening kan olika cut-off värden användas utifrån specifika omständigheter            

(Puustinen et al., 2011, GL Assessment u.å.). GHQ-12 har i tidigare studier fått ett högt               

reliabilitetsmått (α = .84) (Liang, Wang, & Yin, 2016). 

 

Originalspråket för GHQ-12 är engelska. Den svenska översättningen som användes i den            

aktuella studien har gjorts av leg. psykolog Fredrik Livheim, som på sin hemsida presenterar              

det svensköversatta formuläret med ett högt reliabilitetsmått (α = .81) (Livskompass, u.å.). I             

den aktuella studien varierade reliabilitetsmåttet (α) mellan .89-.90.  

 

Ålder 

Deltagarna i denna studie ombads i enkäten att ange sin befintliga ålder, med variationen              

15-20 år. Vanligtvis är gymnasieelever 16-19 år, men eftersom det finns undantag då elever              

antingen hoppat över en årskurs eller gått om en årskurs under sin skolgång kan det               

förekomma elever som är 15 respektive 20 år gamla. 

 

Könsidentitet  

Deltagarna ombads fylla i sin könsidentitet. De fick välja mellan “kvinna”, “man”, “annat”             

och “vet ej”. Anledningen till att könsidentitet efterfrågades var att könsidentitet eventuellt            

kunde vara en påverkande faktor på sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk            
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ohälsa. All annan könsidentitet än man togs hänsyn till genom stegvis exkludering av andra              

könsidentiteter än man vid analys av sambandet. Detta då transexuella ungdomar och vuxna             

enligt The diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.; DSM-5) bland annat              

upplever starkt missnöje med sin biologiska sexuella anatomi. Transexuella ungdomar och           

vuxna har även en stark önskan om att förhindra utvecklingen av sekundära biologiska             

könskarakteristiska drag respektive bli av med primära/sekundära biologiska        

könskarakteristiska drag (5th ed.; DSM-5). Det handlar alltså i stora delar om en individs              

kroppsuppfattning. Connolly, Zervos, Barone II, Johnson och Joseph (2016) har också           

rapporterat att transsexuella ungdomar hade en signifikant högre nivå av depression eller            

depressiva symtom, suicidalitet och självskadebeteenden än cisungdomar. En cisperson är          

enligt NE (u.å.) en person vars könsidentitet är i linje med hens juridiska och biologiska kön,                

alltså motsatsen till en transexuell person (NE, u.å.). Connolly et al. (2016) granskade i sin               

studie 15 artiklar, publicerade mellan januari 2011 och mars 2016, som var relaterade till              

transexuella ungdomars mentala hälsa (Connolly et al., 2016).  

 

Sexuell läggning 

Deltagarna ombads i enkäten att välja mellan “heterosexuell”, “homosexuell”, “bisexuell”,          

“annat” och “vet ej”. Carper, Negy och Tantleff-Dunn (2010) undersökte relationen mellan            

bland annat kroppsuppfattning och sexuell läggning hos 78 collegestudenter, varav 39           

personer ansåg sig vara heterosexuella och 39 personer ansåg sig vara homosexuella.            

Homosexuella män hade ett signifikant högre resultat gällande ångest som var relaterad till             

deras kroppsuppfattning jämfört med heterosexuella män (Carper et al., 2010). Sexuell           

läggning kunde därmed vara en potentiell påverkande faktor vid undersökning av sambandet            

mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa i aktuell studie. Sexuell läggning togs            

därmed hänsyn till genom att all annan sexuell läggning än heterosexualitet stegvis            

exkluderades vid analysen av sambandet.  

 

Procedur 

Datainsamling 

Innan datainsamling påbörjades kontaktades via telefon rektorerna på sex privata          

gymnasieskolor samt Utbildningsförvaltningens områdeschef för tre kommunala       

gymnasieskolor. Samtliga förutom två rektorer svarade och gav information om ungefärligt           

18 



 

antal unga män på gymnasieskolorna samt möjliga tillvägagångssätt för distribuering av en            

internetbaserad enkät. Det framkom att flera gymnasieskolor inte tog emot besök från            

utomstående, eftersom bland annat lektionstid går förlorad, men att möjlighet fanns att via             

skolans personal skicka ett mejl till eleverna innehållande informationsbrev och enkät. Den            

initiala kontakten med ovan nämnda, samt på grund av Vetenskapsrådets (2002)           

konfidentialitetskrav (se s. 22), ledde till författarnas beslut om att distribuera enkäten via             

mejl med hjälp av skolornas personal. 

 

Den internetbaserade enkäten konstruerades med hjälp av Google Formulär, och ett           

informationsbrev formulerades till eleverna (se bilaga 2) respektive ovan nämndas skolors           

rektorer (se bilaga 3). Informationsbrevet till rektorerna innehöll beskrivning av studiens           

övergripande syfte, val av mätinstrument samt tillvägagångssätt vid intresse och          

godkännande att delta. Elevernas informationsbrev innehöll information om konfidentialitet,         

hur ett deltagande går till samt en kort beskrivning av studiens syfte, vilken förtydligades i               

enkätens introduktionssida. I båda informationsbreven fanns även kontaktuppgifter till         

författarna och handledaren samt information om att studien skulle publiceras i DiVA            

(webbportal för forskningspublikationer och studentuppsatser).  

 

Efter rådgivande yttrande från Etikkommittén Sydost informerades rektorerna och eleverna          

om studien och datainsamlingen påbörjades. Informationsbrevet skickades till rektorerna per          

mejl, innehållande informationsbrev till eleverna med bifogad länk till enkäten. Rektorerna           

ombads att vid intresse samt godkännande av elevernas eventuella deltagande vidarebefordra           

informationsbrevet till samtliga unga män på gymnasieskolorna. Eleverna hade sex veckor på            

sig att fylla i och skicka in enkäten från och med att rektorerna erhållit informationsbrevet.               

De elever som tillhandahölls informationsbrevet från rektorerna godkände deltagande genom          

att skicka in enkäten till författarnas lösenordsskyddade Googlekonto, vilket de skriftligt           

informerades om. Deltagarnas identiteter skyddades gentemot författarna genom att         

skolpersonal vidarebefordrade enkäten. Genom att deltagarna i sin tur skickade enkäten direkt            

till författarna skyddades deras identitet ytterligare gentemot skolpersonalen.  
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Analys 

En analys med hjälp av IBM SPSS Statistics 23, ett datorprogram för statistisk analys (Brace,               

Kemp & Snelgar, 2012), gjordes för att undersöka prevalensen av negativ kroppsuppfattning            

samt sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa. Samtliga variabler var           

kontinuerliga. 

 

Hantering av ofullständiga enkäter  

Det var 126 deltagare som besvarade och skickade in enkäten, och 116 av dessa var               

fullständigt ifyllda. Det fanns inget mönster på vilka frågor som inte besvarades. Eftersom det              

inte var möjligt att summera deltagarnas svar på GHQ-12 och AE i de ofullständigt ifyllda               

enkäterna exkluderades dessa deltagare innan analysen påbörjades. 

 

Analysmetodens initiala skede 

Initialt konverterades svarsalternativen för GHQ-12 och AE till motsvarande poäng mellan           

0-3 respektive 0-4, eftersom svarsalternativen i enkäten var 1-4 respektive 1-5. De positivt             

formulerade svarsalternativen i GHQ-12 samt de negativt formulerade svarsalternativen i AE           

konverterades till ett omvänt värde (se under rubrikerna Appearance Evaluation och Global            

Health Questionnaire 12). Samtliga deltagares poäng summerades till en totalsumma för           

respektive mätinstrument. 

 

Specifika deltagares enkäter exkluderades för att ta hänsyn till faktorerna könsidentitet och            

sexuell läggning. Detta då tidigare forskning (Carper et al., 2010; Connolly et al., 2016), som               

nämnts ovan, kring könsidentitet och sexuell läggning samt definitionen för transsexualism i            

The diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.; DSM-5) gav misstankar             

om att annan könsidentitet än man och annan sexuell läggning än heterosexualitet kunde             

påverka sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa.  

 

I slutändan fanns fyra grupper á två variabler i varje grupp till korrelationsberäkningarna som              

bestod av deltagarnas total summa av GHQ-12 och AE: (1) Samtliga deltagare; (2) Deltagare              

med man som könsidentitet; (3) Deltagare med hetreosexualitet som sexuell läggning; (4)            
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Deltagare med man som könsidentitet och heterosexualitet som sexuell läggning. Dessa           

grupper kommer i fortsättningen att benämnas som korrelationsgrupp 1, 2, 3 och 4.  

 

Samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa 

I samtliga korrelationsgrupper fanns minst en variabel som inte var normalfördelad, vilket            

innebar att det icke-parametriska Spearmans rho användes till samtliga korrelationsanalyser          

(Brace et al., 2012). Fyra korrelationsanalyser genomfördes där hänsyn togs till faktorerna            

könsidentitet och sexuell läggning i tre olika omgångar, som nämnts ovan. Effektstorleken ( r )             

i korrelationerna utvärderades där r = 0-.2 tyder på låg effektstorlek, r = .3-.6 tyder på                

medium effektstorlek och r = .7-1 tyder på hög effektstorlek. Korrelationens styrka indikeras             

av r:s värde (Brace et al., 2012). Även signifikansvärdet utvärderades i korrelationerna, och             

signifikansvärdet ( p) ska vara lika med eller mindre än .05 för att sambandet ska bedömas               

som statistiskt signifikant (Brace et al., 2012). 

 

Etik 

En etisk egengranskning har utförts och Etikkommittén Sydost BTH har lämnat rådgivande            

yttrande. Studien följer Vetenskapsrådets (2002) fyra generella huvudkrav;        

informationskravet, samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

 

Informationskravet  

Informationskravet uppfylldes genom att rektorerna och deltagarna fick förhandsinformation         

om studiens övergripande syfte och hur den i stora drag skulle genomföras, samt att              

deltagandet var frivilligt och att besvarande av enkäten kunde avbrytas när som helst utan              

motivering. Rektorerna, som hade huvudansvar av eleverna, fick även information om           

mätinstrumenten som användes och möjlighet att ta del av enkäten. Det framgick även i              

samtliga informationsbrev författarnas namn, handledarens namn och anknytningen till         

Institutionen för psykologi på Linnéuniversitetet, samt att studien genomfördes inom ramen           

för en psykologexamensuppsats. Information gavs även om studiens eventuella avsikter att           

öka kunskapen om förekomst av negativ kroppsuppfattning samt dess eventuella samband           

med psykisk ohälsa hos unga män. Det betonades att ökad kunskap kring ämnet kan bidra till                

ökade framtida interventioner inriktade på negativ kroppsuppfattning inkluderande unga män.  
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Känsliga uppgifter efterfrågades i studien; kroppsuppfattning, psykisk ohälsa, sexuell         

läggning och könsidentitet. Sexuell läggning och könsidentitet efterfrågades då det var           

faktorer som skulle tas hänsyn till genom att exkludera annan sexuell läggning än             

heterosexualitet respektive annan könsidentitet än man. Frågorna kring sexuell läggning och           

könsidentitet samt frågorna kring kroppsuppfattning och psykisk ohälsa bedömdes eventuellt          

kunna ha en påverkan på deltagarna där negativa känslor och tankar kunde aktualiseras. Det              

bedömdes dock inte finnas någon uppenbar risk för en större påverkan, men deltagarna             

informerades i slutet av enkäten om instanser, t. ex. BRIS och Ungdomsmottagningen, och             

dess kontaktuppgifter vid behov av stöd.  

 

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövdes            

inte godkännande om deltagande av målsman då samtliga deltagare i studien var minst 15 år               

gamla och informerades om bland annat studiens syfte.  

 

Samtyckeskravet  

Genom inhämtande av samtycke från rektorer och elever uppfylldes samtyckeskravet.          

Rektorerna lämnade samtycke genom vidarebefordring av informationsbrevet med bifogad         

länk till enkäten, och eleverna lämnade samtycke till deltagande genom att skicka in enkäten              

till författarnas lösenordsskyddade Googlekonto, vilket samtliga informerades om skriftligt.         

Som nämnt ovan besvarade deltagarna enkäten på deras egna villkor, eftersom de kunde             

avbryta när som helst. 

 

Konfidentialitetskravet  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inga personuppgifter, såsom namn och         

mejladress, följde med de inskickade svaren. Deltagarnas identiteter skyddades ytterligare          

eftersom skolans personal vidarebefordrade informationsbrevet och enkäten till eleverna.         

Detta, samt att skolans namn inte efterfrågades i enkäten, gjorde att enskilda deltagare inte              

gick att identifiera. Analyser genomfördes endast på gruppnivå. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes även genom att obehöriga inte hade tillgång till rådatan.           

Elevernas inskickade enkäter kom direkt till ett lösenordsskyddat Googlekonto, så trots           

skolpersonals involvering i vidarebefordring av enkäten hade enbart författarna tillgång till de            
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ifyllda enkäterna. Efter slutdatum för möjlighet att skicka in enkäten skrevs rådatan ut och              

förvarades inlåst på Institutionen för psykologi, vilket endast författarna och handledaren           

hade tillgång till. Den virtuella rådatan raderades efter utskrift, och samtlig rådata förstördes             

vid studiens publicering på DiVA.  

   

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet uppfylldes genom att insamlade uppgifter enbart användes för         

forskningsändamål. Endast författarna och handledare hade tillgång till rådatan, som sedan           

förstördes vid studiens slut. 
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Resultat  

Beskrivande statistik av förekomst avseende negativ kroppsuppfattning 

Av det slutgiltliga urvalet ( N = 116) hade sammanlagt 27 deltagare (23.3 %) en totalpoäng               

under 14 och ett medelvärde under 2 på AE (se tabell 4). Det innebar att över en femtedel av                   

deltagarna skattade en negativ kroppsuppfattning. På gruppnivå var medelvärdet 2.56.  

 

TABELL 4. Frekvenstabell över antalet deltagare inom respektive totalpoäng och medelvärde           
på AE 

Deskriptiv data 

Poäng M N Procent (%) Kumulativ procent (%) 

0 0 1 .9 .9 

1 0.14 3 2.6 3.4 

2 0.29 1 0.0 3.4 

3 0.43 0 0.0 3.4 

4 0.57 0 0.0 3.4 

5 0.71 0 0.0 3.4 

6 0.86 1 .9 5.2 

7 1 0 0.0 5.2 

8 1.14 4 3.4 8.6 

9 1.29 2 1.7 10.3 

10 1.43 5 4.3 14.7 

11 1.57 6 5.2 19.8 

12 1.71 2 1.7 21.6 

13 1.86 2 1.7 23.3 

14 2 4 3.4 26.7 

15 2.14 3 2.6 29.3 

16 2.29 9 7.8 37.1 

17 2.43 5 4.3 41.4 
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18 2.57 5 4.3 45.7 

19 2.71 9 4.8 53.4 

20 2.86 15 12.9 66.4 

21 3 4 3.4 69.8 

22 3.14 6 5.2 75.0 

23 3.29 4 3.4 78.4 

24 3.43 6 5.2 83.6 

25 3.57 5 4.3 97.9 

26 3.71 3 2.6 90.5 

27 3.86 5 4.3 94.8 

28 4 6 5.2 100.0 

Total   116 100.0   

M 
gruppnivå 

2.56       

 

En undersökning genomfördes också avseende hur många deltagare som skattade ett värde            

under 2 på varje enskilt påstående (se tabell 5). Notera att värdena för de negativt               

formulerade påståendena är omvända, vilket innebär att även i dessa påståenden indikerar            

låga värden negativ kroppsuppfattning. På påståendet: “Min kropp är sexuellt attraktiv” hade            

22 deltagare (19 %) skattat ett värde under 2; “Jag tycker om mitt utseende precis som det är”                  

var det 22 deltagare (19 %); “De flesta skulle anse att jag ser bra ut” var det 27 deltagare                   

(23.3 %); “Jag tycker om hur jag ser ut utan kläder” var det 29 deltagare (25 %); “Jag tycker                   

om hur mina kläder sitter på mig” var det 13 deltagare (11.2 %); “Jag ogillar min                

kroppsbyggnad” var det 27 deltagare (23.3 %); “Jag är fysiskt oattraktiv” var det 16 deltagare               

(13.8 %).  

 

TABELL 5. Frekvenstabell över antalet deltagare inom respektive värde inom respektive item i             
AE 

Deskriptiv data 
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Item Värde N Procent 
(%) 

Kumulativ 
procent (%) 

”Min kropp är sexuellt attraktiv” 0 8 6.9 6.9 

  1 14 12.1 19.0 

  2 39 33.6 52.6 

  3 31 26.7 79.3 

  4 24 20.7 100.0 

  Total 116 100.0   

          

”Jag tycker om mitt utseende precis 
som det är” 

0 9 7.8 7.8 

  1 13 11.2 19.0 

  2 24 20.7 39.7 

  3 37 31.9 71.6 

  4 33 28.4 100.0 

  Total 116 100.0   

          

”De flesta skulle anse att jag ser bra ut” 0 8 6.9 6.9 

  1 19 16.4 23.3 

  2 41 35.3 58.6 

  3 26 22.4 81.0 

  4 22 19.0 100.0 

  Total 116 100.0   

          

”Jag tycker om hur jag ser ut utan 
kläder” 

0 11 9.5 9.5 

  1 18 15.5 25.0 

  2 27 23.3 48.3 
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  3 35 30.2 78.4 

  4 25 21.6 100.0 

  Total 116 100.0   

          

”Jag tycker om hur mina kläder sitter 
på mig” 

0 4 3.4 3.4 

  1 9 7.8 11.2 

  2 27 23.3 34.5 

  3 41 35.3 69.8 

  4 35 30.2 100.0 

  Total 116 100.0   

          

”Jag ogillar min kroppsbyggnad”* 0 10 8.6 8.6 

  1 17 14.7 23.3 

  2 22 19.0 42.2 

  3 33 28.4 70.7 

  4 34 29.3 100.0 

  Total 116 100.0   

          

”Jag är fysiskt oattraktiv”* 0 7 6.0 6.0 

  1 9 7.8 13.8 

  2 30 25.9 39.7 

  3 24 20.7 60.3 

  4 46 39.7 100.0 

  Total 116 100.0   

* = negativt formulerade påståenden med omvända värden 
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Sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa 

Korrelationsgrupp 1 

I totalgruppen ( N = 116) fanns ett signifikant negativt samband med medium effektstorlek             

mellan kroppsuppfattning och psykisk ohälsa ( p < .001, r = -.502). Detta innebar att ju mer                

negativ kroppsuppfattning desto mer psykisk ohälsa (se tabell 6). H0 falsifierades och H1             

bekräftades.  

 

Korrelationsgrupp 2 

Det fanns ett signifikant negativt samband med medium effektstorlek mellan          

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa ( p < .001, r = -.473) i gruppen med deltagare med man                

som könsidentitet ( N = 108). Detta innebar att ju mer negativ kroppsuppfattning desto mer              

psykisk ohälsa (se tabell 6). H0 falsifierades och H1 bekräftades vid hänsyn taget till faktorn               

könsidentitet.  

 

Korrelationsgrupp 3 

Det fanns ett signifikant negativt samband med medium effektstorlek mellan          

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa ( p < .001, r = -.433) i gruppen med deltagare med               

heterosexualitet som sexuell läggning ( N = 98). Detta innebar att ju mer negativ             

kroppsuppfattning desto mer psykisk ohälsa (se tabell 6). H0 falsifierades och H1 bekräftades             

vid hänsyn taget till faktorn sexuell läggning.  

 

Korrelationsgrupp 4 

Det fanns ett signifikant negativt samband med medium effektstorlek mellan          

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa ( p < .001, r = -.418) i gruppen med deltagare med man                

som könsidentitet och heterosexualitet som sexuell läggning ( N = 94). Detta innebar återigen             

att ju mer negativ kroppsuppfattning desto mer psykisk ohälsa (se tabell 6). H0 falsifierades              

och H1 bekräftades vid hänsyn taget till faktorerna könsidentitet och sexuell läggning            

samtidigt.  

 

TABELL 6.  Spearman’s rho korrelation mellan GHQ-12 och AE  

Korrelationsgrupp 1 ( N = 116) 

  GHQ-12 AE 
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GHQ-12   -.502* 

AE -.502*   

      

Korrelationsgrupp 2  ( N = 108)  

  GHQ-12 AE 

GHQ-12   -.473* 

AE -.473*   

      

Korrelationsgrupp 3 ( N = 98) 

  GHQ-12 AE 

GHQ-12   -.433* 

AE -.433*   

      

Korrelationsgrupp 4 ( N = 94) 

  GHQ-12 AE 

GHQ-12   -.418* 

AE -.418*   

* p < .001 

 

Bortfallsanalys 

En bortfallsanalys i form av en jämförelse mellan respondenterna och icke-respondenterna i            

urvalet gjordes inte. Det var inte möjligt att skilja respondenterna och icke-respondenterna åt             

på grund av studiens höga prioritet att skydda deltagarnas identiteter.  

  

29 



 

Diskussion 
Sammanfattade huvudresultat 

Studiens övergripande syfte var att kartlägga förekomsten av negativ kroppsuppfattning hos           

unga män som gick på gymnasieskolor i södra Sverige, samt undersöka om det fanns ett               

samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa. Resultaten visade att 23.3 %            

av deltagarna hade en negativ kroppsuppfattning. Det fanns även ett signifikant samband med             

medium effektstorlek mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa. Resultaten stod          

sig även när könsidentitet och sexuell läggning togs hänsyn till genom att annan könsidentitet              

än man samt annan sexuell läggning utöver heterosexualitet stegvis exkluderades.  

 
Diskussion om resultaten utifrån teori och tidigare studier 

Frisén et al. (2014) betonar pubertetens centrala roll i tonåren och dess påverkan på              

kroppsuppfattningen, på grund av bland annat alla kroppsliga förändringar som sker under            

denna period. Puberteten är alltså en högriskperiod för utveckling av negativ           

kroppsuppfattning. Den aktuella studiens resultat gav stöd åt Frisén et al.’s (2014) teori kring              

förekomsten av negativ kroppsuppfattning hos tonåringar, i detta fall unga män i åldern             

16-20. Studiens resultat bekräftar även Santrocks’s (2013) teori om förekomst av upptagenhet            

av utseendet hos tonåringar. Detta eftersom deltagarna i den aktuella studien troligtvis inte             

skulle påverkats, i detta fall negativt, av sin kroppsuppfattning om det inte hade funnits en               

viss upptagenhet kring utseendet hos deltagarna. Den aktuella studiens resultat var alltså en             

ytterligare bekräftelse på vikten av att fånga upp tonåringar och deras tankar kring kroppen,              

eftersom risken för negativ påverkan är större under den här tidsperioden. 

 

Likt Blashill et al. (2014) och Paxton et al. (2006) fann den aktuella studien ett signifikant                

samband mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga män i sena tonår.             

Blashill et al. (2014) och Paxton et al. (2006) använde mätinstrument som mätte bland annat               

nedstämdhet, vilket liknar den aktuella studiens mätinstrument, GHQ-12, som är ett mått på             

bland annat upplevelsen av sömnsvårigheter, ångestsymtom och depressiva symtom         

(Puustinen et al., 2011). Den aktuella studien bekräftade alltså tidigare studiers resultat kring             

sambandet mellan negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos unga män mellan           

åldrarna 15-20 (Blashill et al., 2014; Paxton et al., 2006). Med andra ord kan en slutsats dras                 
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att sambandet även förekommer i en svensk population och att även svenska ungdomar, i              

detta fall unga män, kan uppleva psykisk ohälsa i samband med negativ kroppsuppfattning. 

 

Socialstyrelsen (2013) visade i en rapport en prevalens av depression och ångest hos             

ungdomar. Trots att frekvensen av ungdomar med psykisk ohälsa har minskat under de             

senaste åren kunde Socialstyrelsen (2013) inte fastställa den bakomliggande orsaken till           

förekomsten av depression och ångest. Den aktuella studiens resultat kan vara en indikator på              

att negativ kroppsuppfattning är en faktor som bidrar till ungdomars ökade psykiska ohälsa.  

 

Frisén et al. (2014) betonar att negativ kroppsuppfattning hos ungdomen kostar i form av              

bland annat konstant självförakt och självkritik, och att det i sin tur leder till en önskan om                 

förändring. Calzo et al. (2015) och Neumark-Sztainer (2006) visade i sina studier att negativ              

kroppsuppfattning predicerade ohälsosamma beteenden i strävan efter förändring till vad som           

ansågs vara den ideala kroppen. Tillsammans med resultatet från den aktuella studien kan en              

slutsats dras om att det kan finnas en risk att ohälsosamma beteenden även förekommer hos               

svenska ungdomar med negativ kroppsuppfattning, i detta fall unga män. 

 

Trots Connolly et al.’s (2016) rapport om att transsexuella ungdomar, i jämförelse med             

cisungdomar, hade en signifikant högre nivå av depressiva symtom och depression, och            

Carper et al.’s (2010) studie som visade att homosexuella män ( N = 39), i jämförelse med                

heterosexuella män ( N = 39), hade ett signifikant högre resultat på ångest relaterat till              

kroppsuppfattning, påverkade dessa faktorer inte resultaten markant i den aktuella studiens           

korrelationsanalyser. Sambanden förblev signifikanta och effektstorleken minskade efter        

hand som deltagarnas skattningar exkluderades ur urvalet, men fortsatte ha medium           

effektstorlek. Den psykiska ohälsan i samband med negativ kroppsuppfattning förekommer          

alltså i gruppen unga män som stort. 

 

Sammantaget dras slutsatsen utifrån studiens resultat i kombination med tidigare forskning att            

kroppsuppfattning är ett relevant och viktigt ämne att utforska, även hos målgruppen pojkar             

och unga män. Den aktuella studiens resultat visade alltså en vikt av att lyfta fram hur negativ                 

kroppsuppfattning påverkar unga män och att jämförelsestudier blir ointressanta, eftersom det           

förminskar pojkar och unga mäns upplevelser. 
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Praktiska implikationer 

Faktumet att negativ kroppsuppfattning förekom hos unga män på gymnasieskolor i södra            

Sverige, samt att det fanns ett samband mellan det och psykisk ohälsa, har enligt författarna               

till den aktuella studien främst två praktiska implikationer.  

 

För det första bör elevhälsan i skolan arbeta förebyggande och främjande avseende            

kroppsuppfattning hos unga män. Eftersom det fanns ett samband mellan negativ           

kroppsuppfattning och psykisk ohälsa, bör båda aspekterna också undersökas om en elev            

söker stöd för endera. Följaktligen bör frågor kring negativ kroppsuppfattning vid           

hälsokontroller med unga män ingå som en rutin. 

 

För det andra bör skolan, vården och samhället i stort rikta information och interventioner              

avseende negativ kroppsuppfattning även mot unga män. Information bör även spridas till            

den allmänna befolkningen, så att exempelvis föräldrar blir medvetna om att deras söner kan              

ha en negativ kroppsuppfattning och att detta samspelar med psykisk ohälsa. Detta skulle             

kunna ske genom att till exempel skolan och/eller vården anordnar utbildningar, föreläsningar            

eller sänder ut informationsblad. Det viktiga är att informationen förmedlas på ett            

könsneutralt sätt, så att det riktas till föräldrar oavsett barnens kön.  

 

Metodologisk diskussion  

En nackdel med den aktuella studien var att det inte med säkerhet gick att avgöra om det                 

slutgiltliga urvalet var representativt. Detta då urvalsmetoden var i form av ett frivilligt             

deltagande och det var rektorerna som distribuerade enkäten till de unga männen på             

gymnasieskolorna. Det framkom heller inte i enkäten vilken skola deltagarna gick på, vilket             

bidrog till en ovetskap om hur många och vilka skolor som var representerade. Detta kan ha                

bidragit till att mångfalden, subgrupper och representativiteten gått förlorad. Eftersom det           

slutgiltliga urvalet skilde sig från populationen fanns också sannolikheten att resultatet hade            

blivit ett annat om urvalet varit proportionerligt (Dyer, 2006). Allt ovan bidrar till en              

osäkerhet i generaliserbarheten. Ur ett etiskt perspektiv är metoden dock stark då den             

uppfyller Vetenskapsrådets (2012) fyra huvudkrav och skyddar deltagarnas identiteter, vilket          

var det som prioriterades.  
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Orsakerna till det stora bortfallet kan vara många. Två huvudsakliga orsaker är antingen att              

rektorerna i första hand inte distribuerade enkäten, eller att eleverna i andra hand inte              

skickade in enkäten. Orsakerna till det sistnämnda går inte att med exakthet att fastställda,              

men förslag på anledningar kan vara ett lågt intresse, att mejlet inte öppnades eller att eleven                

inte kollar sin inkorg.  

 

Studiens sammansatta enkät distribuerades via internet. Denna metod var en fördel genom att             

ett stort urval gick att nå, och möjligheten för anonymitet via internet kunde främja              

besvarande av enkäten (Dyer, 2006). Samtliga deltagare hade också möjlighet att mottaga en             

internetbaserad enkät, vilket innebar att inga deltagare exkluderades på basis av           

distrubieringsvalet. Nackdelen med den internetbaserade enkäten var dock en bristande          

kontroll i svarsfrekvensen, vilket ökar risken för bortfall (Dyer, 2006). Då enkäten innebar             

självskattning fanns även risk att deltagarna ville vara till lags och svara så som de trodde att                 

författarna ville att de skulle svara (Myers, 2010). 

 

En begränsning med AE var att användarmanualen enbart presenterade amerikanska          

normvärden för deltagare över 18 år (Cash, 2000), vilket inte passade för studiens valda              

population och urval. Det hanterades genom egen tolkning av vilken totalsumma och            

medelvärde som indikerade varken en positiv eller negativ inställning till kroppen, och            

därmed att totalpoäng och medelvärde lägre än detta var indikation på negativ            

kroppsuppfattning. Den egna tolkningen kan ses som en begränsning i den aktuella studien,             

samtidigt som det gjordes efter noggranna beräkningar och resonemang.  

 

En svårighet i den aktuella studien var att hitta tidigare forskning samt teorier kring negativ               

kroppsuppfattning avseende enbart unga män. Män och unga män förekom, som tidigare            

nämnts, ofta i jämförelsestudier med kvinnor och flickor. Författarna valde därmed att            

inkludera och beskriva tidigare jämförelsestudier, men att lyfta fram resultaten avseende de            

unga männen.  

 

Framtida forskning 

Tidigare forskning har som nämnts fokuserat mycket på könsskillnader avseende negativ           
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kroppsuppfattning. Då Børresen et al. (2003) har konstaterat att dessa minskat och den             

aktuella studien påvisade en prevalens av negativ kroppsuppfattning hos unga män bör            

framtida forskning handla mindre om könsskillnader. Istället bör forskning fokusera på att            

kartlägga förekomsten av negativ kroppsuppfattning inom olika grupper eller hos          

populationen som helhet. Detta gör att ingen grupp samt individer negligeras.  

 

Utifrån den aktuella studiens resultat gällande prevalensen av negativ kroppsuppfattning samt           

Frisén et al.’s (2014) teori om att kroppsuppfattning innefattar beteende, känslor, upplevelser            

och attityder bör framtida forskning även studera kroppsuppfattning som ett fenomen hos            

ungdomar. Framtida forskning kan ha som syfte att kartlägga och beskriva mekanismer samt             

andra faktorer som påverkar en individs kroppsuppfattning negativt, för att i nästa steg kunna              

utveckla anpassat interventionsarbete för de ungdomar som påverkas negativt av sin           

kroppsuppfattning. Detta kan undersökas både kvantitativt och kvalitativ, där kvalitativa          

intervjuer kan bidra till en djupare kunskap om ungdomars egna upplevelser. 

 

Calzo et al. (2015) och Neumark-Sztainer et al. (2006) fann som nämnts signifikanta             

samband mellan negativ kroppsuppfattning och ohälsosamma beteenden, som exempelvis         

restriktiva dieter, hetsätning och intag av muskelökande produkter, hos amerikanska          

tonåringar. Utifrån den aktuella studiens resultat kan nästa steg vara att kartlägga            

förekomsten av ohälsosamma beteenden som en följd av negativ kroppsuppfattning i den            

nämnda populationen. 

 
Slutsatser 

Studiens resultat visade en förekomst på 23.3 % av negativ kroppsuppfattning hos unga män i               

åldern 16-20 på gymnasieskolor i södra Sverige, samt att det fanns ett samband mellan              

negativ kroppsuppfattning och psykisk ohälsa hos samma målgrupp. Metodens styrkor och           

svagheter bidrog dock sammantaget till att det inte gick att kontrollera för vissa aspekter,              

vilket i sin tur påverkade generaliserbarheten av resultatet negativt, och inga säkra slutsater             

kunde dras. Området negativ kroppsuppfattning hos unga män behöver utforskas mer.  
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Kroppsuppfattning hos unga män på gymnasiet
och dess påverkan på den psykiska hälsan
Studien handlar om kroppsuppfattning hos unga män på gymnasiet och hur det kan påverka den 
psykiska hälsan. Genom att Du fyller i formuläret och skickar in den samtycker Du om ett 
deltagande.

Svaren kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att inga namn eller annan 
personavslöjande information kommer att förekomma, och enskilda testresultat kommer inte 
analyseras.

Studien är frivillig och Du kan när som helst avbryta. Det är inte obligatoriskt att svara på alla 
frågor, men svara så gott Du kan och skicka sedan in dina svar.

Det sammanställda resultatet kommer att publiceras på DiVA, vilket är en webbportal för 
forskningspublikationer och studentuppsatser.

Vid frågor kan Du kontakta oss via mejladresserna som stod skrivna i informationsbrevet.

Vänlig hälsning,
Ella Bivall & Monika Vencel

Allmän information om Dig
Fyll i det som stämmer överens med Dig

1. Ålder
Markera endast en oval.

 15 år

 16 år

 17 år

 18 år

 19 år

 20+ år

2. Könsidentitet
Markera endast en oval.

 Kvinna

 Man

 Annat

 Vet ej

Bilaga 1: Enkät
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3. Sexuell läggning
Markera endast en oval.

 Heterosexuell

 Homosexuell

 Bisexuell

 Annat

 Vet ej

General Health Questionaire (GHQ-12)
Vi vill veta hur Du har känt dig de senaste veckorna. Vänligen kryssa i det alternativ som passar 
dig bäst.

1 = Aldrig, 2 = Ibland, 3= Ganska ofta, 4 = Alltid

Har Du under de senaste fyra veckorna...

4. Kunnat koncentrera dig på vad Du gör?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

5. Haft svårt att sova på grund av oro?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

6. Känt att Du har en betydelsefull roll i vad som händer?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

7. Känt dig kapabel att fatta beslut?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid
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8. Känt dig väldigt pressad?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

9. Kunnat klara av de dagliga problemen?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

10. Känt dig rätt så lycklig med tanke på omständigheterna?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

11. Känt att Du inte kan komma över svårigheter?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

12. Känt dig olycklig och nedstämd?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

13. Börjat förlora ditt självförtroende?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid
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14. Börjat tänka på dig själv som en värdelös person?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

15. Kunnat ha glädje över vardagslivets aktiviteter?
Markera endast en oval.

1 2 3 4

Aldrig Alltid

Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire;
Appearance Evaluation
Vi vill veta hur Du uppfattar din kropp. Vänligen välj det svar som passar bäst in på dig.

Håller inte alls med = 1, Håller delvis inte med = 2, Varken håller med eller inte = 3, Håller delvis 
med = 4, Håller helt med = 5

16. Min kropp är sexuellt attraktiv
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

17. Jag tycker om mitt utseende precis som det är
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

18. De flesta skulle anse att jag ser bra ut
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med
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19. Jag tycker om hur jag ser ut utan kläder
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

20. Jag tycker om hur mina kläder sitter på mig
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

21. Jag ogillar min kroppsbyggnad
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

22. Jag är fysiskt oattraktiv
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5

Håller inte alls med Håller helt med

Om du lider av många negativa tankar och känslor kan du
vända dig till...
Kurator eller skolsjuksköterska på din skola

Ungdomsmottagningen i XXXX (åldrarna 13-23), tel. XXXX-XX XX XX

Barn- och ungdomshälsan i XXXX, (åldrarna 6-18), tel. XXXX-XX XX XX

BRIS, tel. 116 11 11

Sjukvårdsupplysningen, tel. 1177

Tack så mycket för din medverkan!
Vänlig hälsning, 
Ella Bivall och Monika Vencel
Psykologprogrammet
Linnéuniversitetet, Växjö



 

Hej!  
 
För ett tag sedan blev Du kontaktad/försökte vi komma i kontakt med Dig med frågor kring 
hur många pojkar som går på din gymnasieskola och om eventuell möjlighet att skicka ut en 
internetbaserad enkät. Nu har vi kommit längre i planeringsstadiet och skickar därmed en 
förfrågan om godkännande av elevernas (pojkarnas) deltagande.  
 
Examensarbetets övergripande syfte är att kartlägga unga mäns negativa kroppsuppfattning, 
samt undersöka om det finns ett samband mellan det och psykisk ohälsa. Tidigare forskning 
inom området kroppsuppfattning har till stor del fokuserat på universitetsstudenter, kvinnor 
och flickor. Det är inte förrän de senaste åren som forskare börjat undersöka mäns 
kroppsuppfattning, och i viss mån pojkars. 
 
I enkätstudien används delskalan Appearance Evaluation från The Multidimensional 
Body-Self Relational Questionnaire (MBSRQ) för att mäta graden av negativ 
kroppsuppfattning, och WHO:s generella hälsofrågeformulär GHQ-12 används för att mäta 
psykisk ohälsa. I enkätens inledande fas efterfrågas även könsidentitet och sexuell läggning, 
eftersom forskning visat att dessa faktorer påverkar den psykiska hälsan i kombination med 
kroppsuppfattning. 
 
Alla gymnasieskolor i XXXX tillfrågas om deltagande i enkätstudien. Om Ni är intresserade 
av att delta är nästa steg att Ni skickar ut ett informationsmejl inkluderande länk till 
internetbaserad enkät till samtliga pojkar på din gymnasieskola (v g se bifogat dokument och 
länk för mer information). Genom att Ni skickar ut mejlet innehållande länk till enkäten 
skyddas elevernas identitet. Eleverna har fram till 17 februari att fylla i och skicka in 
enkäten. 
 
Studien kommer publiceras på DiVA, vilket är en webbportal för forskningspublikationer och 
studentuppsatser. Ni har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen efter publikation.  
 
Vi heter Monika Vencel och Ella Bivall och läser till psykologer vid Linnéuniversitetet i 
Växjö. I utbildningen ingår att göra ett masteruppsats, vilket är anledningen till att denna 
enkätundersökning görs. Rådgivande yttrande är inhämtat från Etikkommittén Sydost. Hör 
gärna av Dig om Du har några frågor!  
 
Växjö 2017-01-09 
 
Studerande: Monika Vencel Ella Bivall  

xxxx@student.lnu.se xxxx@student.lnu.se  
 
Handledare: Ylva Benderix 

xxxx@lnu.se 
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Till Dig som är kille och gymnasieelev inom XXXX -  
Information och förfrågan om deltagande i enkätundersökning  
 

Vi vänder oss till dig som är kille och studerar på gymnasiet, samt upplever att du behärskar 

svenska språket tillräckligt för att kunna fylla i vår enkät. 

 

Vi vill genomföra en enkätstudie med förhoppning att resultaten i studien kan leda till ökad 

kunskap om hur unga män uppfattar sin kropp, och om det samverkar med psykisk ohälsa.  

 

Tidigare forskning inom området kroppsuppfattning har till stor del fokuserat på 

universitetsstudenter, kvinnor och flickor. Vårt mål är att förändra det. 

 

Alla killar på gymnasieskolorna i XXXX tillfrågas om deltagande i enkätstudien. Genom att 

klicka på länken, fylla i enkäten och skicka den tackar Du “ja” till att delta. Det är helt 

frivilligt att medverka i studien och Du kan när som helst avbryta besvarande av enkäten utan 

motivering. Enkäten tar ca 5-10 minuter att fylla i. Skicka in senast 17 februari 2017. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftQtdrAHnFT78TpdJmLPurCST-ry6QHKdTE

Qn1r5a-rfCXIw/viewform  

 

Dina svar från enkäten kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Dina svar kommer efter 

studiens slut raderas. Inga enskilda personer eller skolor kommer kunna identifieras.  

 

Studien kommer publiceras på DiVA, vilket är en webbportal för forskningspublikationer och 

studentuppsatser. Du har möjlighet att ta del av den färdiga uppsatsen efter publikation.  

 

Vi heter Monika Vencel och Ella Bivall och läser till psykologer vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. I utbildningen ingår att göra en masteruppsats, vilket är anledningen till att denna 

enkätundersökning görs. Hör gärna av Dig om du har några frågor!  

 

Växjö 2017-01-09 

 

Studerande: Monika Vencel Ella Bivall  

xxxx@student.lnu.se xxxx@student.lnu.se  

 

Handledare: Ylva Benderix 

xxxx@lnu.se 
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