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Kroppsuppfattning hos pojkar på gymnasiet och dess 
relation till självkänsla, narcissism och BMI 

 
Linda Albertsson 

 
Kroppsuppfattningen handlar om hur en person ser på sin egen kropp. Höga 
nivåer av narcissism har tidigare sammankopplats med låga nivåer av 
kroppsmissnöje och höga nivåer av självkänsla (A. L. Jackson, S. K. Ervin 
&  N. C. Hodge, 1992). Enkät undersökning genomfördes med syfte att 
studera om nivån av kroppsmissnöje hos pojkar i åldrarna 16 till 19 år (n = 
104) påverkades av graden av narcissism samt graden av bas- och förvärvad 
självkänsla och nivån av BMI. Resultaten visade att narcissism var svagt 
korrelerande med både bas- och förvärvad självkänsla. Det fanns ingen 
skillnad mellan vare sig åldersgrupperna eller BMI nivåerna gällande nivån 
av kroppsmissnöje. Resultaten i den aktuella studien var överlag inte i linje 
med tidigare forskning. 

 
Key words: body image, boys, self-esteem, narcissism,  

body-mass index. 
 

Inledning 
 

Kroppsuppfattning handlar om hur en person uppfattar sitt utseende och sin egen kropp 
(Nationalencyklopedin, 2007). Det finns mycket som kan tänkas påverka en persons 
kroppsuppfattning, bland annat de kroppsidealen som framställs i media samt personens egen 
vikt i förhållande till längden som har en stor betydelse för vilken nivå av Body-Mass Index 
(BMI; Garrow & Webster, 1985) personen får. Missnöje när det gäller ens kropp finns hos 
både män och kvinnor. Kulturella normer för den ideala manskroppen har blivit mer muskulös 
genom åren, speciellt under 1980-talet (Leit, Pope Jr, & Gray, 1999). Samhällsideal som 
kopplas samman med både yttre skönhet (Bergeron & Tylka, 2007) och attraktion är 
påverkade av nivån av BMI och kroppsstorleken. Dessa samhällsideal påverkar kvinnorna så 
att de strävar efter att bli smalare medan männen strävar efter att öka sin muskelmassa 
(Neighbors & Sobal, 2007). I jämförelse med flickorna så påverkas inte pojkarnas självkänsla 
lika starkt av sociokulturella ideal. Enligt Ricciardelli och McCabe (2001) är det de pojkar 
som har låga nivåer av självkänsla som påverkas mest. Under de senaste 20 åren har männen 
blivit mer engagerade i sitt fysiska utseende. Detta visar på att de ser träning och motion som 
ett hjälpmedel för att förbättra både deras hälsa och uppnå samhällets kroppsideal. Med andra 
ord tyder detta på att männen under årens gång har blivit mer påverkade av de sociokulturella 
normerna gällande utseende och kroppsideal (Strelan & Hargreaves, 2005). 

Männens missnöje med att inte vara tillräckligt muskulösa har förknippats med låga nivåer 
av självkänsla. Vidare är männens missnöje med att inte vara tillräckligt muskulösa mer 
uttalat än deras missnöje med kroppsfettet (Bergeron & Tylka, 2007). Enligt Davis och Scott-
Robertson (2000) riskerar individer med låga nivåer av självkänsla som också tenderar att ha 
narcissim som personlighetsdrag i högre grad att utveckla extrema beteenden för att förändra 
sitt fysiska utseende. Dessa extrema beteenden kan till exempel innebära bantning och 
överdriven träning. De sociokulturella idealen som framställer muskuläritet hos män som 
attraktivt bekräftades av Frederick och Haselton (2007). I studien fick kvinnor se på sex 
stycken siluettbilder föreställande män som hade varierande kroppsstorlekar, från lite 
muskulös till väldigt muskulös. Kvinnorna uppskattade väldigt muskulösa män som mer 
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fysiskt dominanta, ytliga och mindre engagerade i sin partner än män som hade en normal 
kroppsbyggnad. De siluettbilder som hade en normal kroppsbyggand upplevdes som mer 
attraktiva än siluetterna som hade antingen lite muskler eller extremt mycket muskler. Enligt 
Frederick och Haselton (2007) är muskularitet sexuellt attraherande, och även andra 
undersökningar (t ex Frederick et al. in press) visar på att muskulösa män har flera partners än 
män som inte är muskulösa. 

En större del av den forskningen som har gjorts inom kroppsuppfattningen har fokuserat på 
universitetsstudenter samt på vuxna män och kvinnor. Endast en liten del av forskningen har 
fokuserat på ungdomar i gymnasieåldern och då i mycket större utsträckning på flickor än 
pojkar. Även gällande forskning inom både självkänsla och narcissism har undersökningar 
fokuserat på universitetsstudenter, äldre kvinnor och/eller män. Väldigt sällan har forskningen 
gjorts på pojkar i gymnasieåldern vilket gör att den föreliggande studien har möjlighet att 
utveckla detta forskningsområde.  

 
Kroppsuppfattning hos pojkar och män 
 
Lawrie, Sullivan, Davies, & Hill (2007) fann kroppsmissnöje bland pojkar i åldrarna åtta till 
fjorton år då dessa använde sig av olika strategier för att ändra sin kroppsstorlek. Pojkarna i 
studien ville bli mer muskulösa och öka sin kroppsstorlek genom träning men de ville inte öka 
sin kroppsvikt. Pojkarna ville bli större och starkare men de insåg inte att detta påverkar deras 
kroppsvikt. Undersökningen visade en ökning bland de yngre pojkarna beträffande 
kroppsmissnöje. Vidare använde pojkarna sig av liknande strategier för att förändra sina 
kroppars utseende som äldre barn och ungdomar, till exempel att inte äta tillräckligt mycket 
mat och att träna.  

I Norge mellan åren 1992 och 2002 forskade Storvoll, Strandbu och Wichstrøm (2005) i 
hur kroppsmissnöjet förändrades över tid hos norska flickor och pojkar i åldrarna 13 till 19 år. 
I studien förekom en polarisering av ungdomarnas kroppsmissnöje: bland deltagarna fanns 
både en ökning av höga nivåer av kroppsmissnöje samt en ökning av andelen individer med 
låga nivåer av kroppsmissnöje. Anledningen till ökningen av höga nivåer av kroppsmissnöje 
mellan 1992 och 2002 kan enligt Storvoll et al. delvis bero på att det skett en ökning i vikt i 
förhållande till ens längd under samma period som studien genomfördes. Ökningen av de låga 
nivåerna av kroppsmissnöje kan däremot bero på periodeffekter. Bland annat kan ungdomarna 
ha vart mer uppmärksamma på sina egna kroppar under 2002 än under 1992. En större del av 
dem kan ha kommit fram till att deras kroppsliga utseende faktiskt passade deras aktuella 
kroppsideal och bedömde den därför ganska positivt. En annan möjlighet är att de kanske 
jämför sig med andra pojkar i samma ålder som har ökat mer i vikt i förhållande till längd och 
tycker de har det förhållandevis bra. Vad gäller pojkarnas kroppsmissnöje, fann författarna 
dock en synbar ökning av missnöje med vissa kroppsdelar som magen samt muskeltoningen. 
Författarna tror att detta kan bero på att dagens manliga kroppsideal fokuserar mycket på 
muskler. Resultatet från denna studie visade även att yngre pojkar hade lite lägre nivå av 
kroppsmissnöje än de äldre pojkarna. Detta fynd tyder på att det är intressant att undersöka 
hur kroppsmissnöjet ser ut mellan olika åldersgrupper. 

Holmqvist, Lunde och Frisén (2007) undersökte om Argentinska och Svenska flickor och 
pojkar i 13 årsåldern skiljde sig åt vid undersökning av deras upplevda fysiska utseende. 
Författarna fann att Argentinska och Svenska ungdomar inte skiljde sig gällande 
kroppsmissnöje. Det fanns ingen skillnad mellan pojkarnas benägenhet att banta i Argentina 
och i Sverige. Dock fanns det en skillnad mellan länderna: svenska ungdomars benägenhet att 
gå ner i vikt och banta kopplades samman med vikten medan argentinska ungdomar i större 
utsträckning utförde dessa beteenden oberoende av vikten. Trotts detta var de Argentinska 
pojkar som inte var överviktiga de som var mest troliga att börja banta, i Sverige bestod den 
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största frekvensen av de som banta av pojkar som var överviktiga. Dessa resultat kan bero på 
kulturella skillnader, då bantning kan tänkas vara ett mer accepterat socialt fenomen bland 
argentinska pojkar än vad det är bland svenska pojkar. Svenska pojkar som tyckte att de var 
för feta var i högre grad mer missnöjda än de argentinska pojkarna som också upplevde att de 
var för feta. Svenska ungdomar som ansåg sig vara för smala var också mer missnöjda än de 
argentinska ungdomarna som också upplevde att de var för smala. 

Penkal och Kurdek (2007) fann att män var mer missnöjda med deras ansiktes utseende än 
kvinnorna som var mer missnöjda med magen och midjan. Penkal och Kurdek kom också 
fram till att höga nivåer av kroppsmissnöje gällande både ansikte, magen och midjan var inte 
enbart kopplat till personens vikt i förhållande till längden men också till personens låga 
nivåer av självkänsla.  

Individer som frekvent jämför sina kroppar med en speciell referensgrupp är de som 
använder sina kroppar på liknande sätt som referensgruppen gör. Franzoi och Klaiber (2007) 
fann att universitetsstudenter värderade sina kroppar utifrån associationer som viktosäkerhet 
och sexuell attraktion. Resultaten visade att kvinnor oftare än män använde sig av modeller 
som jämförelsegrupp. Vidare visade Franzoi och Klaiber att de män som jämförde sig med 
modeller inte var benägna att ändra sitt utseende. Även van den Berg et al.s (2007) resultat 
tydde på att hos männen verkar personlighetsdragen vara mer centrala för ens vilja och 
benägenhet att ändra sitt utseende än vad sociokulturella modeller var. Av detta skäl är det 
intressant att studera hur kroppsmissnöje är relaterat till vissa personlighetsdrag så som 
narcissism och självkänsla.  
 
Narcissism som ett personlighetsdrag 
 
Narcissism används som både ett vardagligt och kliniskt begrepp. Narcissism som ett 
vardagligt personlighetsdrag innefattar också en del av de kliniska personlighetsdragen men 
inte i lika hög utsträckning då individen kan leva ett normalt liv. Narcissism som ett 
vardagligt personlighetsdrag kan mätas med bland annat Narcissistic Personality Inventory 
(NPI) som har konstruerats av Raskin och Hall (1979), och utvecklats av Raskin och Terry 
(1988) samt Emmons (1984). Forskarna har vart oense om hur den optimala faktorlösningen 
skulle se ut gällande NPI. Raskin och Terry har propagerat för en sjufaktorslösning, vilka var; 
Authority, Exibitionism, Superiority, Vanity, Exploitativeness, Entitlement och Self-
Sufficiency. Medan Emmons har ansett att en fyrfaktorslösning bäst beskriver NPI, vilka var; 
Exploitativeness/Entitlement, Leadership/Authority, Superiority/Arrogance samt Self-
absorption/self-admiration. NPI har sedan blivit översatt till svenska av Kansi (2003). Hon 
fann att en fyrfaktorslösning bäst beskrev den svenska versionen av NPI. Den svenska NPI 
består av 29 items och de fyra faktorerna som den består av är: Ledarskap 
(Leadership/Power), Intresse för ytlig skönhet (Exhibitionism/Self-admiration), 
Överlägsenhet (Superiority/Arrogance) samt Unikhet (Uniqueness/Entitelment).  

Som ett kliniskt begrepp används narcissism när det talas om en narcissistisk 
personlighetsstörning som diagnostiseras utifrån Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (American Psychiatric Association, 1994). En person som har narcissistisk 
personlighetsstörning har ett utmärkande mönster av grandiositet som syns i personens 
fantasier och beteende, personen har svårt att känna empati för andra människor samt är 
överdrivet känslig för andra människors negativa omdömen. Dessa personlighetsdrag uttrycks 
i så stark utsträckning att de begränsar individens förmåga att leva ett normalt liv. För att en 
individ ska kunna bli diagnostiserad med en narcissistisk personlighetsstörning, måste ett 
antal kriterier uppfyllas, till exempel: (a) Personen reagerar med känslor av raseri, skam och 
förödmjukelse vid kritik från sin omgivning, (b) Personen utnyttjar andra för att uppnå sina 
egna mål, (c) Personen anser sig vara väldigt speciell och förväntar sig att bli behandlad som 
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sådan utan någon direkt anledning, (d) Personen anser att dennes problem är så unika att de 
endast kan förstås av lika �speciella personer som denne själv�, (e) Personen är ständigt 
upptagen med fantasier om obegränsad framgång, makt, begåvning eller skönhet, (f) Personen 
anser sig ha speciella rättigheter så som att till exempel att vara särskilt gynnad som inte 
behöver stå i kö som alla andra, (g) Personen kräver ständigt att få uppmärksamhet och 
beundran, (h) Personen kan inte känna empati för andra människor, kan inte leva sig in i hur 
andra känner sig och förstå dessa känslor samt (i) Personen är ofta avundsjuk på andra eller 
tror sig vara föremål för andras avund (American Psychiatric Association).  

Foster, Campbell och Twenge (2003) fann att de yngre deltagarna i åldersspannet åtta till 
83 år hade högre nivåer av narcissism än de äldre deltagarna. Foster et al. undersökte också 
om det fanns någon skillnad i graden av narcissism mellan regionerna USA, Kanada, Asien, 
Mellanöstern och Europa. Resultaten visade att individerna från USA hade de högsta nivåerna 
av narcissism som mättes med NPI, följt av Europa, Kanada, Asien och sist Mellanöstern. 
Författarna fann också könsskillnader: Männen hade högre nivåer av narcissism mätt med 
NPI än kvinnorna. Männen visade högre poäng på Raskin och Terrys (1988) konstruktion av 
NPI som består av sju faktorer (se stycket Narcissism som ett personlighetsdrag på sida 3). 
Faktorerna exhibitionism och intresse för ytlig skönhet var de enda som könen inte skiljde sig 
åt på. Eftersom de saknas kunskap om hur narcissism är kopplat till kroppsmissnöje i Sverige 
är det intressant att undersöka om personlighetsdraget narcissism påverkar kroppsmissnöjet 
hos pojkar i gymnasieåldern. 
 
Självkänsla 
 
Självkänsla kan definieras som känslan av ens värde. Enligt en del teoretiker som till exempel 
Rosenberg (1979) har vi endast en övergripande uppfattning om vårt värde. Den kallas för 
global självkänsla. Andra forskare (t ex Harter, 1999) ansåg att vi grundar vårt egenvärde på 
olika områden, det vill säga att självkänslan kan variera gällande olika delområden. Harter ser 
självkänslan som både en kognitiv och social konstruktion som utvecklas i samband med 
utvecklandet av språket. Självkänslan består till en viss del av självrepresentationer i form av 
kognitiva koncept. Självkoncepten består av de individuella egenskaper som personen själv 
kan uttrycka verbalt, alltså hur personen beskriver sig själv med ord som till exempel klipsk, 
attraktiv och duktig på att organisera. Självvärderingarna avspeglar hur personen ser på sig 
själv och dessa utvecklas och påverkas vid interaktion med till exempel vänner och familj. 
Självvärderingarna ingår också i självkänslan och interageras i självbilden. Självvärderingarna 
skapar det Harter kallar global självkänsla. Den globala självkänslan motsvarar därmed hur 
individen värderar sig själv samt hur individen känner inför sig själv.  

Johnson (1997) menade att självkänslan påverkas av hur en person upplever och värderar 
sig själv. Hon ansåg dock att självkänslan bestod av två olika områden, bassjälvkänsla och 
förvärvad självkänsla som hon emellan åt kallade för inre och yttre självkänsla. 
Bassjälvkänslan eller den inre självkänslan består av omgivningens emotionella reaktioner, 
där personen själv är ganska passiv. Den är över tid ganska stabil och kan ses som ett 
personlighetsdrag. De emotionella reaktionerna ett barn får under sin uppväxt påverkar 
barnets interna psykologiska processer. Om omgivningens reaktioner är positiva, ger dessa 
personen en stabil grund av självuppskattning, trygghet och stabilitet som fungerar som både 
motivation och skydd till individen inifrån senare i livet. Detta uttrycks som en hög nivå av 
bassjälvkänsla. En person med hög nivå av bassjälvkänsla kännetecknas av att personen har 
en positiv grundsyn på livet och kan hantera kärleksfulla relationer. Vidare att personen har 
förståelse för sina egna känslor och behov så som sexualitet, kärlek och ilska, och kan 
uttrycka dessa utan svårigheter. Individen kännetecknas även av att ha en sund tro på sig själv 
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och sin egen kompetens, sin egen integritet och av att individen kan sätta gränser för att 
undvika emotionella påfrestningar (Johnson, 2003).  

Till skillnad mot bassjälvkänslan bygger den förvärvade självkänslan däremot på en 
process där individen ständigt utvärderar sina egna prestationer. Den börjar utvecklas efter de 
första levnadsåren och får med tiden större betydelse för personens självvärdering och den 
påverkar därmed personens utvecklingsprocess/mognadsprocess. Både en persons egna och 
andras värderingar av personens prestationer har stor betydelse för utvecklandet av den 
förvärvade självkänslan. Den förvärvade självkänslan kallas för den yttre självkänslan och är i 
större utsträckning än bassjälvkänslan situationsberoende och i och med det också föränderlig. 
En person som har en hög yttre självkänsla kännetecknas av att personen är noggrann och har 
höga ambitioner för att alltid göra sitt bästa i alla situationer. Personen ställer också höga krav 
på både sig själv och sin omgivning, har kontroll och ett starkt inflytande över sin situation. 
Personer får även mycket uppskattning för sina prestationer, vilka höjer personens nivå av 
förvärvad självkänsla. En individ som har en hög yttre självkänsla är aktiv, högpresterande 
och söker sig gärna till utmaningar och nya karriärer. Personen vill också ha kontroll och 
inflytande över situationer och andra individer. Det negativa med denna typ av förvärvad 
självkänsla är att personen kan drabbas av överansträngning som visar på att personen inte ser 
sina begränsningar. I det verkliga livet innebär det att en person med en hög inre självkänsla i 
kombination av hög yttre självkänsla både ger och tar i en relation samtidigt som denne kan 
visa känslor så som ilska och svartsjuka. Personen har också en stark integritet och kan säga 
nej till omgivningens påtryckningar. Det negativa med den här kombinationen av bas- och 
förvärvad självkänsla är att personen kan bli egencentrerad och glömma bort att njuta av sin 
tillvaro.  

Personer som har låg bassjälvkänsla i kombination av hög förvärvad självkänsla 
kännetecknas av att personen har ett stort behov av att få uppskattning för sin kompetens och 
från sin omgivning. Detta gör att en konflikt uppstår när personen får en möjlighet att öka sin 
självuppskattning eftersom att personen i samma veva är rädd för att misslyckas. Framgångar 
och misslyckanden definierar den här personens självkänsla, konflikten med sig själv tar 
mycket energi och leder lätt till aggressivttävlande med andra. Personen är inte välvillig mot 
sig själv utan kan driva sig själv till överansträngning och har därmed inte förmågan att se 
sina begränsningar. Personen har en försvarsattityd som lätt påverkas och gör att personen ser 
andras framgång som ett hot mot personen själv. Det positiva med denna typ av bas- och 
förvärvad självkänsla är att person kan presterar mycket, men det påverkar i slutändan 
personens eget välbefinnande negativt.  

Personer som har en hög inre självkänsla i kombination av en låg yttre självkänsla 
karakteriseras av att vara nöjd med sig själv och låter andra runt omkring handskas med de 
problem som uppstår medan personen själv njuter av sin tillvaro. Den här personen är den 
som stöttar sin familj och vänner i bakgrunden och njuter av till exempel konst och musik. 
Personen har inge behov av att få bekräftelse för dennes engagemang inte heller påverkas 
personen av misslyckanden. Det negativa med denna kombination av bas- och förvärvad 
självkänsla är att personen inte är tillräckligt ambitiös för att få saker och ting genomförda.     

Personer som har en låg förvärvad självkänsla i kombination av låg bassjälvkänsla 
kännetecknas av att vara en person som lätt ger upp och drar sig undan. Personen lockas inte 
av att engagera sig i utmaningar då personen anser att ett misslyckande är oundvikligt. 
Personen är i regel likgiltig och har ett stort behov av emotionellt stöd. Ser andras avvisande 
som ett större hot än misslyckande i tävlingar. Har samtidigt svårt att ta itu med problem som 
uppstår, denna typ av förvärvad självkänsla har dock en bra grund för att kunna ta till sig 
andras stöd, råd och uppmuntran (Johnson, 2003). 
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Kroppsmissnöje, självkänsla och narcissism 
 
Forskningen inom området narcissism och kroppsmissnöje är väldigt begränsad. Jackson, 
Ervin och Hodge (1992) var de första och hitintills de enda som gjort en undersökning bland 
både män och kvinnor om hur narcissism är kopplat till kroppsmissnöjet. Resultaten visade att 
individer med höga nivåer av narcissism hade lägre nivåer av kroppsmissnöje och de hade 
också höga nivåer av både maskulinitet och självkänsla. Personer med höga nivåer av 
narcissism var mer positiva när de bedömde sitt fysiska utseende, kondition och sin sexualitet, 
vilket författarna tolkade som att personerna tyckte att dessa områden var väldigt viktiga. 
Personer med höga nivåer av narcissism engagerade sig också oftare i aktiviteter som kunde 
förbättra deras fysiska utseende och kondition till skillnad mot personer som hade låga nivåer 
av narcissism. Narcissism var måttlig negativt kopplat till lusten att förändra sitt fysiska 
utseende. 

Davis, Claridge och Cerullo (1997) undersökte hur vardagligt personlighetsdrag och 
kliniskt personlighetsdrag av narcissim kan påverka kroppsmissnöjet hos kvinnor. Narcissism 
mättes genom två instrument den ena var NPI (Raskin & Terry, 1988), vilket anses mäta en 
narcissism som ett vardagligt personlighetsdrag och den andra var The O�Brien Multiphasic 
Narcissism Invertory (OMNI; O´Brien, i Davis et al., 1997) som anses mäta narcissism som 
ett kliniskt personlighetsdrag. Davis et al.s resultat visade att kvinnornas värdering av deras 
kroppar påverkades av deras nivå av narcissism. De kvinnor som hade höga nivåer av 
narcissism som ett vardagligt personlighetsdrag var generellt tillfreds med sina kroppar. Dock 
var de kvinnor som hade höga nivåer av narcissism som ett kliniskt personlighetsdrag i större 
utsträckning mer missnöjda med sitt fysiska utseende.  

Davis, Karvinen och McCreary (2005) kom fram till att män som bland annat lätt blir 
nervösa, har starka perfektionistiska tendenser, fokuserar i hög grad på deras fysiska utseende 
samt på deras kondition tenderade att ha högre nivåer av motivation för att bli mer muskulösa. 
I deras studie korrelerade inte narcissism som mättes med NPI som konstruerats av Raskin 
och Terry (1988) med motivationen att bli mer muskulös. Detta oväntade resultat kan bero på 
att narcissim inte har så stor relevans för viljan att få mer muskler, utan snarare är narcissism 
relaterat till i vilken grad personen fokuserar på sitt yttre för att uppnå den ideala kroppen. 
Detta är indirekt kopplat till missnöje med kroppen, då individer med höga nivåer av 
narcissism strävar efter att uppnå den ideala kroppen. Det är tänkbart att dessa individer 
använder sig av många olika strategier som kan utvecklas till ohälsosamma beteende för att 
uppnå den ideala kroppen. Sådana ohälsosamma beteenden kan bland annat vara överdriven 
träning, användandet av steroider samt bantning. Alla dessa beteenden syftar till att uppnå 
uppsatta mål som att till exempel bli fastare, muskulösare eller bara att få väldigt mycket 
muskler. Det är individens tendens att fokusera på sitt utseende som mäts med faktorn intresse 
för ytlig skönhet i NPI som gör att individerna i större utsträckning fokuserar på att förändra 
sitt fysiska utseende. Enligt Davis et al. så är det inte BMI som gör att personerna vill träna 
och bli muskulösa utan det är nivån av personlighetsdraget narcissism som påverkar nivåerna 
av viljan att få muskler.  

Dessa undersökningar visar att höga nivåer av narcissism förknippas med låga nivåer av 
kroppsmissnöje. Vidare karaktäriseras personer med höga nivåer av narcissism vanligtvis 
också av höga nivåer av självkänsla (Jackson et al., 1992). Det tyder på att narcissism och 
självkänsla är nära förknippade begrepp. Tidigare studier har inte undersökt självkänsla 
utifrån Johnsons uppdelning av bas- och förvärvad självkänsla. Av detta skäl är det intressant 
att studera hur narcissism är kopplat till bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla å ena sidan 
och till kroppsmissnöje å andra sidan. Narcissism kan tänkas vara relaterat till bas- respektive 
förvärvad självkänsla på olika sätt. En hög nivå av narcissism är kopplat till en hög nivå av 
självkänsla vilket i sin tur är kopplade till låga nivåer av kroppsmissnöje (Davis et al., 1997; 
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Jacksonet al., 1992; Penkal & Kurdek, 2007). Om distinktionen mellan bas- och förvärvad 
självkänsla inte görs, kan potentiellt intressanta resultat bli förbisedda. Om en person har höga 
nivåer av narcissism i kombination med höga nivåer av bassjälvkänsla (som grundar sig på 
villkorlig acceptans) gör detta att de inte är beroende av att få uppskattning av sin omgivning. 
Detta eftersom att de har en positiv syn på sig själv och sin egen kropp. Därmed borde en 
sådan persons nivå av kroppsmissnöje vara låg. Däremot, personer med en hög nivå av 
narcissism i kombination med höga nivåer av förvärvad självkänsla som uttrycks som ett 
större behov av att få uppskattning av andra, borde ha höga nivåer av kroppsmissnöje då 
denne har behov av att få uppskattning och komplimanger från sin omgivning. Detta kan i sin 
tur uttryckas som ett kroppsmissnöje och en allmän fokusering på ens kropp.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Tidigare studier inom området kroppsmissnöje har till största delen fokuserat på flickor och 
kvinnor. Nu på senare år har forskningen ändrat riktning och lagt lite mer vikt på att 
undersöka hur männen upplever sin kropp utifrån olika synvinklar, bland annat samhällsideal 
och attraktion från det motsatta könet. Den föreliggande studien hade som avsikt att berika 
befintliga material gällande pojkar på gymnasiet.  

Syftet var att undersöka om kroppsmissnöjet hos pojkar påverkas av graden av narcissism 
samt graden av bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla. Vidare var syftet att undersöka om 
ålder och BMI hade en inverkan på hur pojkarnas kroppsmissnöje såg ut. BMI delades in i tre 
grupper: (1) underviktiga, (2) normalviktiga och (3) överviktiga, utifrån WHO:s föreskrifter 
(WHO, 2004). 

Frågeställningarna var: (a) Hur är bassjälvkänsla, förvärvad självkänsla, narcissism, ålder 
och kroppsmissnöje relaterat till varandra? (b) Till vilken grad bassjälvkänsla, förvärvad 
självkänsla, BMI och narcissism predicerar kroppsmissnöje? (c) Finns det någon skillnad 
mellan de tre BMI grupperna gällande nivån av kroppsmissnöje? (d) Finns det någon 
åldersskillnad gällande kroppsmissnöje? 
 

Metod 
 

Deltagare 
 
Deltagarna i undersökningen bestod av pojkar som gick i årskurs ett, två och tre på en 
gymnasieskola i en stad belägen i mellan Sverige. Deltagarna var mellan 16 till 19 år gamla 
(M =16.78 SD = 0.77). Åldersfördelningen bland deltagarna var 16 år (42.3 %), 17år (38.5 %) 
och 18år (18.3 %) samt en % av deltagarna var 19år.  Deltagarna delades in i tre 
undergrupper: årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3. Antalet pojkar som deltog var 104 och 
årskurs ett innehöll 57 deltagare, årskurs två innehöll 33 deltagare och årskurs tre innehöll 14 
deltagare. Deltagarna valdes ut beroende på vilken årskurs de gick i men också utifrån vilka 
klasser som till största delen bestod av pojkar. Generellt bortfall förekom i 20 fall. Antalet 
returnerade enkäter var 130 av 150 stycken. Det partiella bortfallet var 26 stycken då dessa 
deltagare inte hade besvarat alla centrala frågor som undersökningen gick ut på. Antalet 
deltagare i analysen var därmed 104. De som deltog fick inte någon typ av kompensation för 
att de deltagit i undersökningen, dock erbjöds de att ta del av de sammanställda resultaten. 
 
Material 
 
Enkäten som deltagarna fick besvara innehöll 76 stycken frågor som fördelades på olika 
mätinstrument.  
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Narcissistic Personality Inventory (NPI) är avsedd för att mäta graden av narcissism hos 

icke-kliniska populationer. Instrumentet utgörs av 29 items som blivit översatta till svenska 
och som bildar fyra faktorer: (a) Ledarskap (Leadership/Power) som består av åtta items till 
exempel �Jag har en stark önskan att få makt�, (b) Intresse för ytlig skönhet 
(Exhibitionism/Self-admiration) som består av sju items till exempel �Jag är benägen att 
briljera om jag får chansen�, (c) Överlägsenhet (Superiority/Arrogance) som består av sex 
stycken till exempel �Jag kan läsa människor som om de vore böcker�, samt Unikhet 
(Uniqueness/Entitlement) som består av åtta items till exempel �Jag är mer kunnig än andra 
människor� (Kansi, 2003). Istället för att ha dikotoma svarsalternativ som i den ursprungliga 
versionen (Kansi, 2003; Raskin & Hall, 1979) så besvarades items i denna studie med en 
Likert skala där ett står för �stämmer inte alls� och fem står för �stämmer precis�. Ju högre 
poäng desto högre nivå av narcissism. Cronbach�s alforna för faktorerna var (a) .77, (b) .68, 
(c) .52 och för (d) .70. För hela skalan var Cronbach�s alfa .88 i denna studie 
 

Självkänsla mättes med två olika instrument. Det första instrumentet mäter graden av 
bassjälvkänsla medan det andra mäter graden av förvärvad självkänsla. Bassjälvkänsla skalan 
består av 14 items. Exempel på items är: �Jag känner mig trygg med mig själv� och �Jag 
känner mig aldrig underlägsen folk jag känner�. Förvärvad självkänsla skalan består av 13 
items. Exempel på frågor är: �Jag tycker att det är viktigt att lyckas väl med något man har 
tagit för sig� och �Att människor tycker om mig stärker min självkänsla en hel del� (Forsman 
& Johnson, 1996). I båda skalorna besvarades frågorna med en Likert skala från ett till fem, 
där ett står för �stämmer inte alls� och fem står för �stämmer precis�. Poängen för varje item 
räknas sedan ihop och delas med antalet items. Höga värden står för höga nivåer av 
självkänsla. I denna studie var Cronbach�s alfa .50 för Bassjälvkänsla skalan och .45 för 
Förvärvad självkänsla skalan.  

 
Missnöje med kroppen mättes med Body Attitude Test (BAT). BAT är framställt av Probst, 

Vandereycken, Van Coppenhollen, och Vanderlinden (1995) och sedan översatts av Lönning 
(1998). I den föreliggande studien modifierades vissa påståenden för att vara mer passande för 
pojkar, till exempel: Fråga 16 som var �Min mage ser ut som om jag var med barn� 
anpassades till �Min mage ser ut som en kulmage�. Testet bestod efter modifiering av 17 
items som besvarades med en Likert skala från ett till fem, där ett står för �stämmer inte alls� 
och fem står för �stämmer precis�. Ju högre poängsumma desto större kroppsmissnöje (Probst 
et al., 1995). I denna studie gav items i BAT en Cronbach�s alfa = .76.  
 

Upplevelsen av kroppsstorleken mättes med två olika siluettskalor. Den ena Figure Rating 
Scale (FRS) mäter uppfattningen och upplevelsen av kroppsstorleken. Den utgår från 
siluettritade figurer i olika storlekar, numrerade från 1-9, från mycket smal till överviktig 
(Stunkard, Sorenson, & Schulsinger, 1983). Den andra siluettritade skalan är utvecklad av 
Frederick et al. (in press). Den består av åtta siluetter som också var ritade som figurer i olika 
storlekar. Dessa var numrerade från 10-17, från smal till väldigt muskulös. Deltagarna anger 
sin uppskattade kroppsstorlek (kognitiv bild = K), hur de känner sig (affektiv bild = A) 
respektive hur de önskar se ut (idealbild = I). Kroppsmissnöje är lika med A-I (Probst et al. 
1995). Anledningen till att två snarlika skattningsskalor används var att FRS ansågs mäta 
kroppsstorlek medan Frederick et al.s skala mäter graden av muskularitet. FRS anses ha god 
test-retest reliabilitet och acceptabel validitet (Thompson & Altabe, 1991). I denna studie gav 
items i FRS en Cronbach�s alpha = .84. Dessa mätinstrument fick vid inmatning i SPSS tas 
bort på grund av att instrumentens enskilda syfte hade förbisetts vid utlämnandet av enkäterna 
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och det upptäcktes först vid analysarbetet som gjorde att valet att utesluta dessa ur resultatet 
och diskussionen utfördes. 
 

Body Mass Index (BMI), räknades utifrån självrapporterade uppgifter om vikt och längd 
(Garrow & Webster, 1985). BMI räknas ut genom att ta vikt i kilogram delat på den 
kvadrerade längden i meter (kg/m2). BMI delades sedan in i tre grupper utifrån 
Världshälsoorganisationens gränsvärden: Underviktig < 18.50, normalviktig 18.50-24.99, 
överviktig ≥ 25.00 (WHO, 2004).  

 
Procedur  
 
För att kunna utföra undersökningen så tog undersökningsledaren kontakt med en bekant som 
arbetade på den tilltänkta skolan som var passande för undersökningen. Skolan valdes på 
grund av att antalet elever till största delen bestod av pojkar. Personen fick information om 
undersökningens centrala fråga som var, hur ser kroppsuppfattningen ut hos pojkar på 
gymnasiet. Vidare att undersökningen skulle genomföras med hjälp av befintliga 
mätinstrument som var anpassade för en enkätundersökning. Missivbrevet överlämnades i 
samband med enkäterna. Det innehöll information i enlighet med HSFRs etiska regler 
(Vetenskapsrådet, 1999) om att deltagandet i undersökningen är både frivilligt och anonymt 
samt att all data som samlades in skulle bearbetas konfidentiellt och endast användas i den här 
undersökningen samt att både berörd personal och deltagare skulle få möjlighet att ta del av 
det färdigställda resultatet som ska presenteras i form av en C-uppsats. All den informationen 
lämnades sedan över till rektorn på den utvalda gymnasieskolan, som var placerad i en stad i 
mellan Sverige. Efter att ha tittat igenom materialet gav rektorn sitt godkännande till att 
undersökningen skulle få utföras på skolan. Ett möte bokades in med två lärare, dessa hade 
lektioner med både första, andra och tredje årskurs på gymnasieskolan. Undersökningsledaren 
presenterade sitt material för dessa lärare och berättade både hur utlämningen och 
insamlingen av enkäterna skulle gå till.  Lärarna fick information om att enkäten skulle ta 
ungefär 15 � 20 minuter att besvara men att elever skulle ta god tid på sig att besvara dessa 
frågor. Då enkäterna endast innehöll material passande för pojkar så valdes klasser ut där det 
till största delen gick pojkar för att minska risken för att missvisande resultat skulle uppstå om 
enkäterna fylldes i av flickor istället för pojkar. 
 

Resultat 
 

Sex variabler ingick i analysen, dessa var: Ålder, BMI, förvärvad självkänsla, bassjälvkänsla, 
narcissism samt kroppsmissnöje. Tabell 1 visar beskrivande data gällande variablerna i 
studien. 
 
Av de 104 deltagarna så var det 8.7 % som var underviktiga då de hade ett BMI under 18.5. 
Medan 75 % av deltagarna hade ett BMI inom gränsen för normalvikt (BMI mellan 18.5 - 
24.99) samt var 16.3 % av deltagarna överviktiga då BMI nivån låg över 25. Vidare var det 
54.8 % av deltagarna som hade en lägre nivå av förvärvad självkänsla då deras värde låg 
under medelvärdet 3.4. De resterande deltagarna (45.2 %) hade en högre nivå av förvärvad 
självkänsla då deras värde låg över medelvärdet 3.4. Det var 47.1 % av deltagarna som hade 
en lägre nivå av bassjälvkänsla som låg under medelvärdet 3.13, medan 52.9 % av deltagarna 
som hade en högre nivå av bassjälvkänsla låg över medelvärdet 3.13. Ju högre poäng på 
Narcissistisk Personality Inventory personerna har desto större är kroppsmissnöjet hos 
deltagarna. Vidare var det 53 % av deltagarna som hade en lägre nivå av narcissism då deras 
värde låg under medelvärdet 91.3, medan 46.2 % av deltagarna hade en högre nivå av 
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narcissim som låg över medelvärdet 91.3. Ju högre poäng på Body Attitude testet personerna 
har desto större är kroppsmissnöjet hos deltagarna. Det var 53.8 % av deltagarna som hade 
låga nivåer av kroppsmissnöje som låg under medelvärdet 37.28, medan 46.2 % av deltagarna 
hade en högre nivå av kroppsnöje som låg över medelvärdet 37.28. 
 
Tabell 1 
 Beskrivande statistik över variablerna som är med i analysen, medelvärde, standardavvikelse 
samt högsta och lägsta värden för variablerna i studien (n = 104) 
 
Variabler Lägsta värde Högsta värde Medelvärde Standard- 

avvikelse

Ålder 16.00 19.00 16.78 0.80
BMI 16.71 32.19 22.45 3.30
FSK 2.23 4.38 3.40 0.40
BSK 2.00 4.50 3.13 0.42
NPI 55.00 145.00 91.40 16.23
BAT 24.00 63.00 37.30 8.55
Not. (BMI) Body Mass Index; (FSK) Förvärvad självkänsla; (BSK) Bassjälvkänsla; (NPI) Narcissistisk 
Personality Inventory; (BAT) Body Attitude Test (kroppsmissnöje). Höga värden på en variabel indikerar höga 
nivåer/grader av variabeln. 
 
Tabell 2 visar Pearson korrelationskoefficienterna mellan alla variabler för att undersöka 
samband mellan variablerna i studien. Tabell 2 visar en svag positiv korrelation mellan 
kroppsmissnöjet och BMI, vilket innebar att ju högre vikt i förhållande till sin längd 
deltagarna hade, desto mer missnöjda med sina kroppar var dem. Det fanns även en stark 
positiv korrelation mellan bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla, vilket innebär ju högre 
nivåer av bassjälvkänsla deltagarna hade desto högre nivåer av förvärvad självkänsla. Tabell 2 
visar en måttligt svag positiv korrelation mellan narcissism och förvärvad självkänsla. Det 
tyder på ju högre nivåer av narcissism deltagarna hade, i desto större utsträckning hade de 
höga nivåer av förvärvad självkänsla.  Det visades också en måttligt svag positiv korrelation 
mellan narcissism och bassjälvkänsla, vilket innebär att ju högre nivåer av narcissism 
deltagarna hade desto högre nivå av bassjälvkänsla.  
 
Tabell 2 
Pearson korrelationskoefficienter mellan variablerna i studien 
 

 
Index 

 
1 2 3

 
4 

 
5

 
1. Ålder      
2. BMI .05     
3. FSK .07 .10    
4. BSK .07 -.02 .55*   
5. NPI .11 -.04 .40* .30*  
6. BAT -.00 .27* .10 .16 .05

Not. (BMI) Body Mass Index; (FSK) Förvärvad självkänsla; (BSK) Bassjälvkänsla; (NPI) Narcissistisk 
Personality Inventory; (BAT) Body Attitude Test (kroppsmissnöje). Höga värden indikerar höga nivåer av 
variablerna. * p < .01 
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Vidare gjordes en multipel regression med metoden Enter för att undersöka hur mycket BMI, 
bassjälvkänsla, förvärvad självkänsla samt narcissism predicerade variansen i 
kroppsmissnöjet. Tabell 3 visar att den starkaste prediktorn av variansen i kroppsmissnöjet är 
BMI (β = .28, p < .01), medan de andra oberoende variablerna inte utgör signifikanta 
prediktioner av variansen i kroppsmissnöjet. Tabell 3 visar vidare att modellens oberoende 
variabler tillsammans korrelerar (R = .32) med den beroende variabeln som är 
kroppsmissnöje, modellen förklarar  sju procent (Adj. R2 = .07)  av variansen i den beroende 
variabeln. 
 
Tabell 3  
Multipel regression med kroppsmissnöje som beroende variabel 
 
Modell Β = Betavärde t Adj. R2

BMI .28* 2.90 .07

BSK .18 1.51  

FSK -.03 -.24  

NPI .02 .20  
Not. (BMI) Body Mass Index; (BSK) Bassjälvkänsla; (FSK) Förvärvad självkänsla; (NPI) Narcissistisk 
Personality Inventory, (BAT) Body Attitutde test (kroppsmissnöje). Höga värden indikerar höga nivåer av 
variablerna. *p < .01 
 
En envägs variansanalys (ANOVA) utfördes för att undersöka om det fanns någon skillnad 
mellan de tre BMI grupperna (underviktig, normalviktig och överviktig) gällande den 
beroende variabeln som var kroppsmissnöje. Analysen visade att det inte fanns någon 
signifikant skillnad mellan underviktiga (M = 35.33, SD = 6.20), normalviktiga (M =36.63, 
SD = 8.50) och överviktiga (M = 41.35, SD = 9.10), F (2, 101) = 2.46, p = .09. Dock kan det 
låga p-värdet ge en indikation på att en marginell signifikans kan utläsas då det ligger under p 
= .10. 

 Vidare utfördes en envägs variansanalys (ANOVA) för att undersöka om det fanns någon 
skillnad mellan de tre åldersgrupperna gällande kroppsmissnöje. Grupp ett innehöll alla 16 
åringar (n = 44) som deltog i studien, medan grupp två bestod av alla 17 åringar (n = 40) och 
grupp tre innehöll alla 18 åringar (n = 19). I analysen uteslöts en av deltagarna då denne var 
den enda som var 19 år gammal. Analysen visade att det inte fanns en signifikant skillnad 
mellan åldersgrupperna gällande kroppsmissnöje F (2, 100) = 0.43, p = .65. Grupp ett och tre 
hade liknande medelvärden (M = 36.72, SD = 8.44 och M = 36.78, SD = 8.80) medan grupp 
två hade ett litet högre medelvärde på kroppsmissnöjet (M = 38.35, SD = 8.60), dock var 
skillnaden inte signifikant.  
 

Diskussion 
 
Den aktuella undersökningens syfte var att undersöka hur kroppsmissnöjet såg ut hos pojkar 
på gymnasiet och dess relation till BMI, narcissism samt bas- och förvärvad självkänsla. 

Resultaten visade att ju högre vikt i förhållande till längden personen hade, desto högre var 
nivån av kroppsmissnöje. Detta resultat kan också utläsas i Storvoll et al. (2005) studie då 
författarna misstänkte att ökningen av kroppsmissnöje i deras undersökning kunde ha berott 
på att BMI nivån hos deltagarna hade ökat under undersökningsperioden.  
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Jackson et al. (1992) studie visade att personer som hade höga nivåer av narcissism hade 
lägre nivåer av kroppsmissnöje samt högre nivåer av självkänsla. Även Davis et al. (1997) 
kom fram till att ju högre nivå av narcissism en person hade desto lägre nivå av 
kroppsmissnöje hade personen. Resultatet i den aktuella studien är inte i linje med tidigare 
forskning då det inte visades att nivån av kroppsmissnöje skulle kunna ha påverkats av nivån 
av narcissism. Enligt Foster et al. (2003) har amerikaner en högre grad av narcissism mätt 
med NPI än européer. De tidigare undersökningarna som har gjorts inom området 
kroppsmissnöje och narcissism har genomförts på universitetsstudenter i England (Davis, et 
al., 1997) samt i USA (Jackson et al., 1992). Resultaten från dessa undersökningar tyder på att 
graden av narcissism har en betydande inverkan på graden av kroppsmissnöjet, dock kan 
dessa resultat inte antas vara de samma i Sverige. Den aktuella studien fokuserade på pojkar i 
gymnasieåldern till skillnad mot tidigare undersökningar. Skillnaderna i resultaten kan bero 
på att pojkar i gymnasieåldern inte har utvecklat högre grader av narcissism, de kan tänkas ha 
en lågmäld syn på sig själv och inte en förhärligande syn som kan tänkas utvecklas senare i 
livet/ungdomsåren. Detta kan också påverkas av kulturella normer, då amerikanerna kan 
tänkas uppfostras till att ta för sig i större utsträckning än svenskar. Detta kan ha haft en 
indirekt inverkan på att graden av narcissism inte har en betydande inverkan på nivån av 
kroppsmissnöje.  

Höga nivåer av narcissism var däremot förknippat med höga nivåer av både förvärvad 
självkänsla och bassjälvkänsla. Den förvärvade självkänslan handlar om att en person får 
bekräftelse av sin omgivning för sina prestationer, ju högre grad av förvärvad självkänsla 
desto större är behovet av bekräftelse från omgivningen. Riccardelli och McCabe (2001) fann 
att pojkarnas självkänsla inte påverkades lika starkt av sociokulturella ideal som flickornas. 
De pojkar som påverkades mest hade låga nivåer av självkänsla. Utifrån Johnsons 
resonemang så skulle detta kunna bero på att pojkarna hade en låg nivå av bassjälvkänsla. I 
motsatts skulle pojkar med höga nivåer av bassjälvkänsla inte påverkas av sociokulturella 
ideal eftersom de har en inre trygghet som ger dem styrka att stå emot påfrestningar från 
omgivningen. I den aktuella studien visade resultaten dock att pojkarnas nivå av 
kroppsmissnöje inte kan kopplas samman med bassjälvkänsla nivån. Pojkarna på den aktuella 
gymnasieskolan hade kanske inte utmärkande nivåer av bassjälvkänsla eller så var antalet 
deltagarna för begränsat för att kunna läsa ut om bassjälvkänslan skulle kunna ha haft en 
betydande inverkan på pojkarnas nivå av kroppsmissnöje. Det kan också vara sociokulturella 
attityder som påverkar nivån av kroppsmissnöjet, men den aktuella studien undersökte inte 
denna tänkbara vinkling. På den aktuella gymnasieskolan kan intresset för kroppsutseende 
inte ha varit så utpräglad, som det kan tänkas vara på gymnasieskolor där det i större 
utsträckning går både pojkar och flickor. Flickor har enligt Riccardelli och McCabe (2001) 
större risk att påverkas av sociokulturella ideal, vilket även kan påverka de pojkar som har en 
lägre nivå av självkänsla. Kompisars åsikter om en persons utseende kan ha en större inverkan 
på en persons kroppsuppfattning än ens egen. 

När det undersöktes vilka variabler som predicerade kroppsmissnöjet, visades BMI vara 
den enda som bidrog till variansen. Detta resultat är inte i linje med annan forskning (t ex 
Penkal & Kurdek, 2007) som bland annat fann att låga nivåer av självkänsla predicerade 
missnöje med kroppen.  

Till skillnad mot Storvoll et al. (2005) studie som visar på att yngre pojkar hade lite lägre 
nivå av kroppsmissnöje än de äldre pojkarna, fann den aktuella studien ingen skillnad mellan 
åldersgrupperna beträffande graden av missnöje med kroppen. Resultatet kan bero på att 
antalet deltagare i varje ålders grupp var för få. Ett större stickprov skulle ha kunnat ge ett 
tillförlitligare resultat. Det är också möjligt att självrapporterade värden av vikt och längd inte 
är helt tillförlitliga. Samt hade en annan typ av BMI kunnat mätas ut så kallad iso-BMI, som 
är mer passande för barn och ungdomar från ett till 18 år (Nowicka & Flodmark, 2006). Där 
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iso-BMI 25 mäter fetma och iso-BMI mäter övervikten hos målgruppen. Det skulle samtidigt 
ha varit bättre att mäta deltagarnas vikt och längd på plats. Det fanns dock inte resurser att 
genomföra sådana mätningar. Anonymiteten hade här inte gått att hålla då informationen hade 
delats med andra inblandade personer, som troligtvis skulle ha haft en nära kontakt med 
medverkande elever. 
 
Validitet och reliabilitet 
 
 I denna studie var bassjälvkänsla och förvärvad självkänsla korrelerande. Detta samband ska 
enligt Forsman och Johnson (1996) inte finnas eftersom dessa två aspekter av självkänsla 
anses vara oberoende av varandra. I tidigare studier (t ex Forsman & Johnson, 1996), har det 
inte funnits ett samband mellan skalorna. Detta gör resultaten från den föreliggande studien 
ganska förvånande. I den föreliggande studien var Cronbach�s alforna för dessa skalor ganska 
låga. Detta tyder på att resultaten i denna studie kanske inte är tillförlitliga. Materialet som 
användes var en kort version av de instrument som Forsman och Johnson (1996) har 
utvecklat. Detta kan vara en anledning till att en korrelation kunde utläsas mellan dessa två 
mätinstrument.  Samt kan det bero på att frågorna i mätinstrumentet inte var anpassat till 
gymnasieelever då det har använts vid undersökningar gällande högskolestudenter. 

Undersökningsledaren utförde modifieringar av ett visst antal frågor på Body Attitude 
Testet vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. En pilot undersökning bör ha genomförts 
för att säkerställa att frågornas modifiering verkligen var anpassade till pojkar i 
gymnasieåldern. Vid enkätutlämningen så fanns det med ytterligare två mätinstrument som 
vid inmatning i SPSS fick tas bort. Detta på grund av att det var svårt att tyda resultatet utifrån 
mätinstrumentens individuella syften då de hade blandats ihop med varandra. Anledningen till 
att två snarlika skattningsskalor används var att Figure Rating Scale ansågs mäta 
kroppsstorlek medan Frederick et al.s skala mätte graden av muskularitet (Thompson & 
Altabe, 1991). Detta föranledde i slutänden att analysarbetet blev svårt att genomföra. 

Enkätundersökningen utfördes i klassrummen, under vissa utlämningar förekom det 
diskussioner angående enkätfrågorna mellan eleverna. Detta kan ha gjort att resultatens 
tillförlitlighet är bristfällig. Vidare var anonymiteten ett stort samtalsämne vid utlämnandet av 
enkäterna i klassrummen. Undersökningsledaren informerade deltagarna om att det endast var 
denne som skulle hantera informationen som de fyllde i. Även om informationen om 
anonymitet hade lämnats ut så kan eleverna ha svarat mindre sanningsenligt på frågorna då de 
kan tänkas ha vart osäkra över om de verkligen inte skulle kunna spåras till dem. 
 
Framtida forskning 
 
Framtida forskning kan fokusera mera på att undersöka hur de olika nivåerna av både bas- 
och förvärvad självkänsla påverkar nivån av kroppsmissnöje på ett större antal deltagare. BMI 
nivån har enligt tidigare forskningen en trolig inverkan på hur en person upplever och ser på 
sin egen kropp, detta borde i framtiden undersökas mer noggrant genom att använda iso-BMI, 
eftersom att det är mer anpassat till ungdomars fysiska utveckling (Nowicka & Flodmark, 
2006).  Till exempel skulle det kunna göras genom att jämföra hur kroppsmissnöjet och iso-
BMI ser ut på olika gymnasieskolor och hur dessa är relaterade till ålder. Detta för att få en 
bredare spridning mellan deltagarna och framförallt kunna se om miljön i sin tur har en 
inverkan på hur pojkarna upplever sin egen kropp. NPI faktorn �Intresse för ytlig skönhet� kan 
i framtida forskning ges större fokus på då denna anses ha en inverkan på personen intresse 
för sitt kroppsliga utseende.  
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