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Tonåriga pojkars självkänsla och kroppsmissnöje:  

Har massmedia, extraversion och BMI någon betydelse? 

 
Rebecca Borg 

 
Tidigare forskning kring pojkars självkänsla och kroppsmissnöje i relation 

till massmedieanvändning, extraversion och BMI har utfallit något olika och 

är inte lika omfattande som forskningen kring flickor. Syftet med denna 

undersökning var att ta reda på om massmedia, extraversion och BMI har 

betydelse för tonåriga pojkars självkänsla och kroppsuppfattning. 

Kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes. Sjuttiotvå 

gymnasiestuderande pojkar besvarade enkäten som innehöll instrument för 

att mäta BMI, extraversion, kroppsmissnöje, massmedieanvändning och 

självkänsla. Resultatet visade att massmedieanvändning inte korrelerar med 

vare sig självkänsla eller kroppsmissnöje. Extraversion hade däremot 

betydelse för självkänsla; ju högre grad av extraversion desto högre 

självkänsla hade deltagarna. BMI hade betydelse för kroppsmissnöje enligt 

EDE-Q (Eating Disorder Examination Questionnaire); ju högre BMI desto 

högre kroppsmissnöje.  

 

Key words: self-esteem, body dissatisfaction, mass media, extraversion, 

body mass index  

 

 

Självkänsla och kroppsmissnöje bland tonåringar  

 
För tonåringar sker många förändringar under den pubertala utvecklingen, vilket bl.a. kan 

påverka deras självkänsla och kroppsmissnöje. En person med god självkänsla känner till sitt 

värde oavsett t.ex. utseende, tillgångar och förmåga (Egidius, 2006). Rosenberg (1965) 

definierar självkänsla som en positiv eller negativ attityd gentemot sig själv. Hög självkänsla 

innebär att man anser sig vara en person av värde och har respekt för sig själv, men inte 

nödvändigtvis tycker att man är överlägsen andra. Det räcker att man tycker att man är bra 

nog och lika värdefull som andra för att ha hög självkänsla. En viktig del är även att man 

förstår att man inte är perfekt, utan man vet om sina begränsningar och planerar att utvecklas 

och förbättras. En person med låg självkänsla har följaktligen brist på respekt för sig själv och 

anser sig vara mindre värd än andra (Rosenberg, 1965).  

Kroppsmissnöje innebär att man tenderar att över- eller underskatta sin kroppsstorlek och 

tidigare forskning visar att låg självkänsla och ett högt BMI är riskfaktorer för kroppsmissnöje 

(Paxton, Eisenberg & Neumark-Sztainer, 2006). En undersökning av Groesz, Levine och 

Murnen (2002) lägger till att skönhetsideal i massmedia, bantning bland familj och vänner, 

press att vara smal och mobbing över vikt också är relevanta riskfaktorer. Även Ata, Ludden 

och Lally (2007) nämner låg självkänsla och krav att vara smal som medverkande faktorer till 

kroppsmissnöje.  

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2006) skriver att hur nöjd en individ är med sitt 

utseende är beroende av hur väl individens utseende motsvarar det utseende som uppskattas 

av den kultur som personen lever i. De menar att reklam och massmedia spelar en viktig roll i 

förmedlingen av dessa skönhetsideal.  
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Massmedia och dess inflytande på ungdomar  
 

Med massmedia menas kanaler ”för information till ett stort antal människor särsk. som 

övergripande beteckning för radio, TV och press” (Nationalencyklopedin, 2009). Enligt 

Nordicom (2007) är radio, television och Internet de populäraste medierna bland svenskar i 

åldrarna 15-24. En person i den åldersgruppen lyssnar i genomsnitt på radio 108 minuter per 

dag, använder Internet i genomsnitt 109 minuter per dag och kollar på TV i genomsnitt 91 

minuter per dag. Den totala tiden som en person inom åldersgruppen i genomsnitt ägnar åt all 

sorts massmedia är 372 minuter per dag. På en vecka blir det 43,4 timmar. Det är ett tydligt 

tecken på att massmedia är lättillgängligt och ständigt finns närvarande, vad vi än gör. 

Därmed exponeras vi för massmedias budskap och skönhetsideal under en stor del av våra liv. 

Även de som inte använder ett medium är inräknade, vilket sänker de genomsnittliga tiderna. 

Därför ligger genomsnittstiden för vissa i åldersgruppen 15-24 år betydligt högre än vad 

undersökningen visar (Nordicom, 2007).  

Massmedia tar en stor del av människors vardagliga tid i anspråk och kan ha betydelse för 

hur vi ser på oss själva. von Tetzchner (2005) skriver att det utan tvivel är TV som har det 

största och mest genomgripande inflytandet på både barn och vuxna. TV tar upp en stor del av 

deras fritid och är därför en viktig källa till påverkan. De flesta ungdomarna nu för tiden har 

haft TV som ett dagligt inslag i sin omgivning sedan låg ålder, något som kan påverka deras 

värderingar, attityder och kulturalisering. Giles (2003) skriver att tonåren är en period då 

människor söker idoler, hjältar och förebilder och i det sökandet spelar massmedia en stor 

roll. Vuxna personer utanför familjen, t.ex. kändisar, spelar en viktig roll i att vägleda 

tonåringar mot vuxenlivet.   

von Tetzchner (2005) understryker att fysisk inaktivitet är något som kännetecknar TV-

tittande och att barn och ungdomar som tittar mycket på tv oftare är överviktiga än de som 

tittar mindre, vilket är en orsak till att det finns ett positivt samband mellan konsumtion av 

nöjesmedia och högt kroppsmissnöje och låg självkänsla. Men det är viktigt att komma ihåg 

att TV-tittande också kan ha en positiv effekt på barns och ungdomars kunskaper om t.ex. 

samhälle och kultur (von Tetzchner, 2005).  

Ogden (2004) tar upp massmedia som en tänkbar orsak till kroppsmissnöje. Det redovisas 

att forskare har dragit slutsatsen att kroppsmissnöjet blir större när människor utsätts för 

modeller i massmedia. Samtidigt framhåller Ogden (2004) att det är viktigt att komma ihåg att 

kroppsmissnöje även kan bero på sociala faktorer som t.ex. etnicitet, social klass och familj. 

Tillsammans bidrar en mängd faktorer till att forma en individs identitet, beteende, 

självkänsla och värderingar och därmed är det viktigt att veta om någon av dessa faktorer, 

t.ex. massmedia och dess skönhetsideal, kan skada individer för att därpå försöka motverka att 

det sker.  

 

 

Massmedias inflytande på pojkar 

 
Pojkar tittar i genomsnitt något mer på TV än flickor och anledningen till det är att pojkar 

tittar på fler sportprogram (von Tetzchner, 2005). Även von Feilitzen och Bucht (2001) 

skriver att svenska pojkar i åldrarna 9-18 år använder TV, datorer, Internet samt TV- och 

dataspel i större utsträckning än flickor i den åldersgruppen. Vilket inflytande kan det ha på 

pojkars självkänsla och kroppsmissnöje?  

Hobza, Walker, Yakyshko och Peugh (2007) har gjort en undersökning om massmedias 

inflytande på 20-åriga amerikanska mäns tankar om sig själva och sina kroppar. De män som 

hade fått se bilder som representerade mansideal, status och rikedom hade ett signifikant lägre 



3  

medelvärde på de frågor som mätte hur nöjda de var med sitt fysiska utseende, i jämförelse 

med män som hade fått se neutrala bilder. Det fanns dock ingen signifikant skillnad vad gäller 

självkänsla. Farquhar och Wasylkiw (2007) gjorde en liknande undersökning som också 

visade att de tonåriga pojkar som hade fått se idealiserade bilder på muskulösa män svarade 

mer negativt på självutvärderingsfrågorna än de som hade fått se antingen neutrala bilder eller 

bilder med fokus på idrottsprestation istället för utseende. De menar att idealiserade bilder i 

massmedia kan ha en effekt på pojkars självkänsla. Knauss, Paxton och Alsaker (2007) kom 

genom en enkätundersökning fram till att en vilja att se ut som idealen i massmedia är en 

bidragande faktor till kroppsmissnöje bland både pojkar och flickor. En litteraturstudie av 

Barlett, Vowels och Saucier (2008), där totalt 25 tidigare undersökningar ingick, visade ett 

liknande resultat som ovanstående studier. Den visade att pojkar som känner press från 

massmedia med dess muskulösa skönhetsideal är mer missnöjda med sina kroppar än de som 

inte känner lika stor press. Hög press från massmedia korrelerade med både högt 

kroppsmissnöje och låg självkänsla.  

Viktigt att tillägga är dock att det finns forskning som även bevisar motsatsen, d.v.s. att 

tonåriga pojkars tankar om sig själva inte påverkas negativt av idealiserade bilder i 

massmedia, bl.a. undersökningen av Humphreys och Paxton (2004). Den visade att tonåriga 

pojkar inte blir negativt påverkade av idealiserade bilder på män, vilket de tror kan bero på att 

pojkar inte känner lika stor press som flickorna från omgivningen, bl.a. massmedia, och att 

tonåriga pojkar har högre självkänsla än flickor generellt. Motsägelserna mellan olika 

undersökningar visar att det behövs mer forskning på området (Humphreys & Paxton, 2004). 

 

 

Tre teoretiska perspektiv på extraversion   

 
En extravert person är utåtriktad och tenderar att söka stimulans och andras sällskap, till 

skillnad från den introverte som är mer inåtvänd. En extravert person är även realistisk och 

tänker snarare konkret och individuellt än abstrakt och generaliserande (Egidius, 2006).  

 

Carl Jungs psykologiska typer. Jung (1993) beskriver extraversion som utåtvändning av 

den psykiska energin (libido). Han menar att ”den som befinner sig i extravert tillstånd tänker, 

känner och handlar med hänsyn till objektet, och detta på ett direkt och utifrån tydligt 

iakttagbart sätt så att det inte kan råda något tvivel om den positiva inställningen till objektet” 

(Jung, 1993, s. 138). Med objektet menar Jung det som ligger utanför och omkring individen. 

Introversion betyder däremot att libidon istället vänder sig inåt, mot subjektiva psykiska 

strukturer och processer, vilket innebär att subjektet har en negativ relation till objektet. Jung 

menade att extraversion och introversion utesluter varandra, d.v.s. de kan inte samtidigt 

förekomma i medvetandet. Men han underströk även att tillstånden kan skifta, så att en 

individ kan vara extrovert vid vissa tillfällen och introvert vid andra. Som regel är dock ett 

tillstånd dominerande hos en individ under dennes livstid (Jung, 1993). Alla själslivets fyra 

sidor, d.v.s. tänkande, känslor, sinnesförnimmelser och intuition, blir inblandade i denna 

utåtriktning av libidon (Egidius, 2006). 

 

Hans Eysenck om extraversion. Eysenck talar om tre grundläggande 

personlighetsdimensioner, nämligen extraversion, neuroticism och psykoticism. Han 

definierar extraversion ”som en kombination av utåtvändhet, självtillit, ambition och 

framåtanda” (Egidius, 2006, s. 94). Extraverta personer är utåtriktade och mer sociala och 

impulsiva än de introverta. Eysenck skapade Eysenck Personality Inventory (vilken mäter 

extraversion och neuroticism) och Eysenck Personality Questionnaire (där även psykoticism 

inkluderades) för att mäta dessa personlighetsdimensioner (Friedman och Schustack, 2006). 
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Eysenck ansåg att ”människor föds med olika biologisk konstruktion, vilket ger utslag i olika 

personlighetstyper som var och en har sina talanger och resurser” (Bertelsen, 2007, s. 30). 

Han menade att extraverta personer har en lägre nivå av aktivering i vissa delar av hjärnan 

och att de därför behöver mer ”sensorisk stimulering för att uppnå och upprätthålla en optimal 

nivå av aktivering” (Fahlke & Johansson, 2007). De extraverta tenderar därför att söka 

stimulans i form av sällskap och aktivitet, de är mer benägna att uppföra sig impulsivt och 

söker ofta stimulans i farliga sporter (Brunas-Wagstaff, 2003).  

 

Femfaktorsmodellen. Extraversion är också en av faktorerna i den s.k. femfaktorsmodellen, 

även kallad ”The Big Five”. Sedan 1990-talets början har många personlighetsteoretiker varit 

överens om att det finns fem grundläggande personlighetsfaktorer. När det gäller hur man bäst 

ska benämna dessa faktorer finns dock vissa olikheter. Costa och McCrae valde att kalla dessa 

neuroticism, extraversion, öppenhet (openness), vänlighet (agreeableness) och 

målmedvetenhet (conscientiousness) (Bertelsen, 2007). Enligt dem är en extravert person 

varm, sällskaplig, dynamisk, aktiv, känslomässigt positiv och söker efter spänning. 

Femfaktormodellen används för personlighetsdiagnos på så sätt att den mäter de 

grundläggande personlighetsdragen och deras motsatser. Costa och McCrae har på 1980-talet 

gett ut ett personlighetstest baserad på ovanstående modell som kallas NEO Personality 

Inventory. I början av 1990-talet kom dock en reviderad och utökad version som kallas NEO 

Personality Inventory-Revised (Bertelsen, 2007).  

 

Samband mellan extraversion, självkänsla och kroppsmissnöje. Lawrence och Bennett 

(1992) undersökte blyghet bland ungdomar och fann att blyga ungdomar tenderar att ha lägre 

självkänsla, är mer introverta och är ängsligare än ungdomar som inte är blyga. Det tyder på 

att det finns ett visst positivt samband mellan låg självkänsla och hög introversion. Francis 

och James (1996) fann i sin undersökning att hög självkänsla är associerat med hög 

extraversion och låg neuroticism.  En undersökning av Kling, Ryff, Love och Essex (2003) 

visade att personlighetsfaktorerna extraversion och öppenhet hade ett positivt samband med 

självkänsla på det viset att personer med hög extraversion och öppenhet hade högre 

självkänsla än de med lägre extraversion och öppenhet. När det gäller relationen mellan 

extraversion och kroppsmissnöje finns det en tydlig brist på undersökningar. Eggert, 

Levendosky och Klump (2007) fann dock att hög extraversion i kombination med hög 

neuroticism förknippas med ätstörningar, vilket kan ha sin grund i kroppsmissnöje.   

 

 

Body mass index 
 

Body mass index (BMI) beskrivs av Nationalencyklopedin (2009) som en ”metod för att med 

utgångspunkt i en persons vikt och längd beräkna om personen är över- eller underviktig. 

BMI beräknas genom att kroppsvikten i kg divideras med kvadraten på kroppslängden 

uttryckt i meter (kg/m
2
)”. 

Trots att BMI är ett välkänt och internationellt mätinstrument påpekar Barlow och Durand 

(2005) att BMI kan vara missledande för vissa personer. Exempel på detta är att muskulösa 

fotbollsspelare kan verka överviktiga och de som inte är atletiska och egentligen har mycket 

fett på kroppen kan visa sig vara normalviktiga enligt BMI.  

Kowalski och Westen (2005) skriver att ett högt BMI bland kvinnor förknippas med en 

högre frekvens av depression och fler tankar om självmord, medan det hos män är ett lågt 

BMI som förknippas med detta. De framhäver att skönhetsidealen skiljer sig mellan könen i 

samhället. En undersökning av Ricciardelli et al. (2006) visar att de huvudsakliga skälen till 

att unga pojkar (8-11 år) vill ändra sin kroppsfigur är familj, kompisar och massmedia och 
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den huvudsakliga orsaken till kroppsmissnöje är ett högt BMI. Paxton, Eisenberg och 

Neumark-Sztainer (2006) gjorde en undersökning på tonåriga pojkar och flickor och kom 

fram till att ett högt BMI och låg självkänsla är riskfaktorer för kroppsmissnöje hos båda 

könen.  Även Blond et al. (2008) lät tonåriga killar genomföra en enkätundersökning med 

variablerna BMI, självkänsla, depression och oro över vikt. De kom dock fram till att det 

främst är en individs oro över sin vikt, inte individens BMI, som har ett samband med 

depression och låg självkänsla. Det vill säga ju mer oro över sin vikt, desto lägre självkänsla 

och högre risk att drabbas av depression.  

 

 

Syfte och forskningsfrågor 

 
Den tidigare forskningen pekar på att massmedia är en väsentlig faktor som påverkar tonåriga 

pojkars självkänsla och kroppsmissnöje (Groesz et al., 2002; Solomon et al., 2006; Giles, 

2003; Ogden, 2004; Hobza et al., 2007; Farquhar, 2007; Knauss et al., 2007; Barlett, 2008). 

Även extraversion och BMI spelar en roll för självkänsla och kroppsmissnöje hos tonåriga 

pojkar (Paxton et al., 2006; Lawrence & Bennett, 1992; Francis & James, 1996; Kling et al., 

2003; Eggert et al., 2007). Eftersom ingen av ovanstående forskningsstudier är gjorda i 

Sverige är det intressant att se om det finns samband mellan dessa variabler även här. Syftet 

med undersökningen var att ta reda på vilken betydelse konsumtion av massmedia, 

extraversion och BMI har för tonåriga pojkars självkänsla och kroppsuppfattning. 

Forskningsfrågorna var: (1) Finns det ett negativt samband mellan konsumtion av massmedia 

och (a) pojkars självkänsla, och (b) kroppsmissnöje? (2) Har extraversion ett positivt samband 

med (a) pojkars självkänsla och (b) kroppsmissnöje? (3) Har ett högt BMI ett negativt 

samband med (a) pojkars självkänsla och (b) kroppsmissnöje? 

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Undersökningsdeltagare var 72 pojkar som studerade första och andra året på gymnasiet i en 

större stad (>100000 invånare) i Västmanland, Sverige. Pojkarna var mellan 15 och 18 år och 

genomsnittsåldern var 16.99 år (SD = 0.728). Utifrån tillgänglighetsprincipen valdes tre 

gymnasieskolor. Alla som tillfrågades valde att delta i undersökningen och med detta blev det 

inget externt bortfall. Av de tillfrågade var det några som inte besvarade väsentliga delar av 

enkäten, varav dessa uteslöts. Det interna bortfallet blev 5 personer, 6.9 %. I analyserna ingick 

totalt 67 personer.  

 

 

Material 

 
Kvantitativ metod i form av en enkätundersökning användes. Enkäten bestod av totalt 49 

frågor. Nio variabler ingick i studien: BMI, extroversion, kroppsmissnöje enligt EDE-Q 

(Eating Disorder Examination Questionnaire) (Fairburn & Beglin, 1994), kroppsmissnöje 

enligt Stunkard (Stunkard, Sorensen & Schulsinger, 1983), mediekonsumtion, nöjesmedia, 

självkänsla, skönhetsmedia och ålder. Bakgrundsfrågor om vikt, längd och ålder efterfrågades 

i enkäten.  På enkätfrågorna baserade på mätinstrumenten för extraversion, kroppsmissnöje 
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enligt EDE-Q, mediekonsumtion, nöjesmedia, självkänsla och skönhetsmedia svarade 

deltagarna på en sjugradig skala från ”Instämmer inte alls” (1) till ”Instämmer helt” (7). 

 

BMI. Deltagarnas vikt och längd efterfrågades för att kunna räkna ut Body Mass Index 

(BMI). BMI räknas ut genom att kroppsvikten i kg divideras med den kvadrerade 

kroppslängden uttryckt i meter (Nationalencyklopedin, 2009). Deltagarna delades in i tre 

grupper utifrån WHO:s (2004) gränsvärden för BMI: underviktig < 18.50, normalviktig 18.50 

- 24.99, överviktig > 25.00. Det var 3 % underviktiga, 83.6 % normalviktiga och 13.4 % 

överviktiga i denna enkätundersökning.  

 

Extraversion. Deltagarnas extraversion mättes med delskalan Extraversion från NEO 

Personality Inventory-Revised (Costa & McCrae, 1992). Skalan bestod av 12 frågor, angivna 

som påståenden. Ett exempel är: ”Jag tycker verkligen om att prata med folk”. Cronbachs α 

var i denna studie 0.74.  

 

Kroppsmissnöje. Missnöje med kroppen mättes med delskalan Shape concern från Eating 

Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) (Fairburn och Beglin, 1994). EDE-Q är ett 

mätinstrument som består av åtta frågor som undersöker om deltagarna har varit missnöjda 

över sin figur de senaste fyra veckorna. Ett exempel på en fråga är: ”Har du haft en klar rädsla 

för att gå upp i vikt?”. I aktuell enkätundersökning ändrades dessa frågor till påståenden 

eftersom resten av enkäten består av påståenden som börjar med ”jag”. Ovanstående fråga 

blev istället: ”Jag har den senaste månaden haft en klar rädsla för att gå upp i vikt”. Cronbachs 

α var i denna studie 0.92.  

Kroppsmissnöje mättes också med Figure Rating Scale (Stunkard, Sorensen & 

Schulsinger, 1983). Det är ett mätinstrument som består av en serie tecknade bilder på 

manliga figurer, från mycket smal åt vänster (1) till mycket fet till höger (9). Utifrån figurerna 

uppmanades deltagarna att svara på två frågor: (a) Vilken av ovanstående figurer 

överensstämmer bäst med hur du upplever att din kropp ser ut? (b) Vilken av ovanstående 

figurer överensstämmer bäst med hur du skulle vilja se ut? På den sistnämnda frågan hade 

deltagarna även möjlighet att motivera varför. Om deltagarna ansåg att ingen av figurerna 

överensstämde med hur de upplevde att deras kroppar såg ut och hur de skulle vilja se ut, 

hade de möjlighet att framföra det och motivera varför. Utifrån dessa frågor skapades 

variabeln ”kroppsmissnöje enligt Stunkard”, som visar skillnader mellan hur deltagarna ser ut 

och hur de skulle vilja se ut (skillnaden mellan fråga a och fråga b). Variabeln varierar mellan 

0 och 9; ju högre siffra desto större kroppsmissnöje.  

 

Massmedia. Femton frågor, angivna som påståenden, användes för att mäta i vilken grad 

deltagarna använder massmedia. Eftersom undersökningsledaren inte fann någon färdig skala 

som mäter konsumtion av massmedia skapades en egen skala med relevanta frågor. 

Tidsangivelserna på fyra av frågorna är baserade på undersökningar av Nordicom (2007) samt 

Mediamätning i Skandinavien (2008) som visar hur mycket personer i åldrarna 15-24 i 

genomsnitt använder olika medier. Utifrån alla femton frågor skapades tre index: 

skönhetsmedia, mediekonsumtion och nöjesmedia. Dessa index skapades med hjälp av 

faktoranalys (mineigen kriteriet) efter att undersökningen hade genomförts. 

Det index som kallas skönhetsmedia baserades på frågorna: (1) Jag läser gärna mode- och 

skönhetstidningar (exempelvis Café, King, GQ, MAN etc.) (2) Jag läser mode- och 

skönhetstidningar minst 20 minuter per dag (3) Jag gillar att kolla på dokusåpor, t.ex. 

”Robinson”, ”Bonde söker fru” och ”Färjan” (4) Jag kollar gärna på MTV och andra kanaler 

som visar musikvideor (5) Jag brukar läsa skönhets- och modereportage i tidningar för att 

hålla mig uppdaterad om vad som är på mode (6) Jag tycker att det är roligt att läsa skvaller 
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om kändisar i tidningar. Meningen med dessa frågor var att få fram deltagarnas medieintresse 

ur ett socialt- och utseendeorienterat perspektiv. Cronbachs α för skönhetsmedia blev 0.82.  

Indexet för mediekonsumtion grundades på frågorna: (1) Jag ser på TV minst 1,5 timme 

per dag, (2) Jag läser kvällstidningar minst 30 minuter per dag, t.ex. Aftonbladet och 

Expressen, (3) Jag bryr mig inte om skönhetstips i tidningar (4) Jag har dålig koll på vad som 

händer i kändisvärlden. Syfte var att få fram de deltagare som var högkonsumenter av TV och 

kvällstidningar, men som inte hade fokus på det sociala- och utseendeorienterade perspektivet 

inom massmedia. Cronbachs α var 0.49.  

Det tredje indexet, nöjesmedia, bestod av frågorna: (1) Jag använder Internet minst 1,5 

timme per dag, (2) Jag föredrar att kolla på Kanal 5, TV3 och TV4 framför SVT1 och SVT2, 

(3) Jag spenderar mycket tid åt massmedia, t.ex. TV, tidningar, Internet, film och radio. Dessa 

frågor syftade till att belysa ett användande av nöjesmedia som var högfrekvent utan att vara 

inriktat på sociala faktorer och utseende. Cronbachs α var 0.46.  

Frågorna (1) Om jag ser på tv och det blir reklam brukar jag fortsätta att titta tills 

programmet börjar igen, samt (2) Jag föredrar faktaprogram framför nöjesprogram på tv, 

uteslöts då de hade låga korrelationer med övriga frågor.  

 

Självkänsla. Deltagarnas självkänsla mättes med The Rosenberg Self-Esteem Scale vilken 

består av tio frågor, angivna som påståenden (Rosenberg, 1965). ”Jag har en positiv 

inställning till mig själv” är ett exempel på en fråga. Cronbachs α var i denna studie 0.87.  

 

 

Procedur 

 
Undersökningsledaren kontaktade rektorer på de aktuella gymnasieskolorna via e-post med 

information om undersökningen och förfrågan om medgivande. På den första och andra 

gymnasieskolan skickade rektorn vidare information till lärare som ringde upp 

undersökningsledaren för att bestämma tid för genomförandet av datainsamlingen. På den 

tredje gymnasieskolan tog rektorn kontakt med en lärare och skickade därefter förslag på tider 

för enkätinsamlingen till undersökningsledaren.  

De aktuella eleverna informerades om att undersökningen handlade om hur tonåriga pojkar 

mår och hur de ser på sig själva. Det betonades att elevernas åsikter och attityder var av 

intresse och att det inte fanns något rätt och fel på frågorna. De tillfrågades om de ville delta i 

undersökningen. Samtliga deltagare informerades om de forskningsetiska principerna: att 

deltagandet var frivilligt, att de när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan, att 

materialet skulle komma att behandlas konfidentiellt och endast användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Enkäterna bestod av fyra sidor och delades ut i varsitt kuvert. Längst fram i enkäten fanns 

ett blad med information om undersökningens syfte, hur det sammanställda resultatet skulle 

användas och upplysning om de forskningsetiska principerna. På samma blad fanns 

kontaktuppgifter till undersökningsledaren och handledaren som deltagarna kunde ta med sig 

för eventuella kommande frågor. Eleverna fyllde i enkäterna individuellt, de satt separerade 

från varandra och undersökningsledaren fanns på plats för eventuella frågor. Enkäterna tog 

mellan 5 och 10 minuter att fylla i. 
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Resultat 

 
För att kontrollera om det fanns några samband mellan de nio variablerna i studien uträknades 

Spearmans rangkorrelationskoefficienter, vilka presenteras i Tabell 1.  

 

Tabell 1 

Spearmans rangkorrelationskoefficienter mellan BMI, extroversion, kroppsmissnöje enligt 

EDE-Q, kroppsmissnöje enligt Stunkard, skönhetsmedia, mediekonsumtion, nöjesmedia, 

självkänsla, och ålder 

 

 

Index                 1           2           3           4           5           6           7           8           9 

1. BMI 

2. Extraversion            .04  

3. EDE-Q                    .32**  -.09  

4. Stunkard                  .03      -.08        .36** 

5. Skönhetsmedia      -.13        .21        .13         .19 

6. Mediekonsumtion   .08        .06      -.10         .15        .02 

7. Nöjesmedia            -.19        .12       .15         .11        .23       -.05 

8. Självkänsla             -.07       .37**  -.46**    -.19        .01        .06      -.05 

9. Ålder                        .29*     .17      -.09        -.03      -.13        .19      -.18        .00           

* p < .05, ** p < .01.  

 

Tabell 1 visar en moderat negativ korrelation mellan självkänsla och kroppsmissnöje enligt 

EDE-Q, r = -.46 (n = 67), p < .01, vilket innebär att ju högre självkänsla deltagarna hade desto 

lägre kroppsmissnöje uppvisade dem. Det finns även en moderat positiv korrelation mellan 

självkänsla och extraversion, r = .37 (n = 67), p < .01, vilket betyder att ju högre självkänsla 

deltagarna hade desto mer utåtriktade var de. Vidare visar Tabell 1 en moderat positiv 

korrelation mellan BMI och kroppsmissnöje enligt EDE-Q r = .32 (n = 67), p < .01, vilket 

betyder att ju högre BMI deltagarna hade desto mer missnöjda var de med sina kroppar. Det 

finns även en moderat positiv korrelation mellan kroppsmissnöje enligt EDE-Q och 

kroppsmissnöje enligt Stunkard, r = .36 (n = 67), p < .01, vilket innebär att deltagare som var 

mer missnöjda med sina kroppar enligt EDE-Q också var mer kroppsmissnöjda enligt 

Stunkard. Tabell 1 visar en positiv korrelation mellan ålder och BMI, r = .29 (n = 67), p < 0.5, 

vilket innebär att ju äldre deltagarna var desto högre BMI hade dem. Det finns även en 

tendens till positiv korrelation (inte signifikant) mellan extraversion och skönhetsmedia, r = 

.21 (n = 67), vilket kan betyda att de deltagare som var mer extraverta spenderade mer tid åt 

skönhetsmedia. Slutligen visar Tabell 1 att varken skönhetsmedia, mediekonsumtion eller 

nöjesmedia hade något samband med självkänsla, kroppsmissnöje eller BMI.  

För att kontrollera effekten av ålder i korrelationen mellan BMI och kroppsmissnöje enligt 

EDE-Q genomfördes även en partiell korrelation med korrigering för ålder, r = .49 (n = 67), p 

< 0.1, vilket visar att det var ett större positivt samband mellan BMI och kroppsmissnöje 

enligt EDE-Q när variabeln ålder kontrollerades.  

En envägs variansanalys (ANOVA) genomfördes för att studera BMI:s betydelse för 

kroppsmissnöje enligt Stunkard, med BMI som oberoende variabel och kroppsmissnöje enligt 

Stunkard som beroende variabel, vilket redovisas i Tabell 2. I Tabell 2 sammanställs 

medelvärdena i kroppsmissnöje enligt Stunkard sorterade i de utifrån BMI indelade 

grupperna: under-, normal- samt överviktig.   
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Tabell 2 

Medeltal (och standardavvikelser) av kroppsmissnöje enligt Stunkard uppdelat efter BMI 

 (n= 67) 

 

 

      Underviktig          Normalviktig          Överviktig          ANOVA  

          (n = 2)                  (n = 56)     (n = 9)                   F          p 

 

Stunkard        2.00 (1.41)            0.59 (0.80)              1.67 (0.87)           8.882          < .05 

Not 1. Stunkard står för kroppsmissnöje enligt Stunkard.  

 

Analysen visade att skillnaden i kroppsmissnöje enligt Stunkard mellan de tre grupperna var 

signifikant, F(2,68) = 8,882, p < .01. Ett post hoc test (Tukey HSD) visade att de överviktiga 

var signifikant mer missnöjda med sina kroppar än de normalviktiga. Det fanns ingen 

signifikant skillnad i kroppsmissnöje mellan de underviktiga och normalviktiga eller mellan 

de underviktiga och överviktiga.  

Kategorisering av deltagarnas svar på enkätfrågan angående varför de skulle vilja ha en 

viss sorts kroppsfigur genomfördes för att se vilka svar som var framträdande. Det fanns 

mönster och likheter i svaren bland deltagarna och utifrån dessa skapades sex kategorier. Till 

exempel var det 18 deltagare som på olika sätt skriftligt beskrev att de ville ha en vältränad 

kropp med synliga muskler och gå upp i muskelvikt, varpå de placerades under en kategori 

som kallades ”Vill ha mer muskler”. De andra kategorierna var: ”Vill vara sund och frisk”, 

”Vill vara normal”, ”Vill prestera bättre”, ”Vill bli smalare” och ”Är nöjd”. En del deltagare 

gav flera anledningar till varför de vill ha en viss sorts kroppsfigur och deras svar placerades 

då i flera kategorier. Arton deltagare (26.9 %) svarade att de skulle vilja ha mer muskler eller 

att de ville bli större, medan två deltagare (2.9 %) svarade att de skulle vilja vara smalare. 

Antalet deltagare som nämnde att de vill ha en normal kropp som varken är för smal eller för 

tjock var 13 stycken (19.4 %). Sex deltagare (8.9 %) skrev att de tycker att hälsa är viktigt och 

att de vill ha en sund och frisk kropp. Antal deltagare som gav prestation som en anledning till 

att de vill ha en viss sorts kroppsfigur var tre stycken (2.9 %). Femton deltagare (22.4 %) 

svarade att de var helt nöjda med sin kropp och sitt utseende och 16 deltagare (23.9 %) valde 

att inte besvara frågan. 

 

 

Diskussion 

 
Syftet med den första forskningsfrågan var att få svar på om det finns ett negativt samband 

mellan konsumtion av massmedia och pojkars självkänsla och kroppsmissnöje. Resultatet i 

denna undersökning visade att inget samband fanns mellan konsumtion av massmedia och 

variablerna kroppsmissnöje och självkänsla. Det bekräftade inte tidigare forskning (t ex 

Knauss et al., 2007; Farquhar & Wasylkiw, 2007) som har funnit positiva korrelationer 

mellan exponering av massmedia och kroppsmissnöje hos pojkar. Farquhar och Wasylkiw 

(2007) kom dock fram till sitt resultat genom ett experiment och Knauss et al. (2007) 

genomförde en betydligt mer omfattade enkätstudie än den föreliggande. Resultatet i denna 

studie kan alltså ha sin förklaring i att endast 67 deltagare fanns med i analysen samt i bristen 

på ett välbeprövat mätinstrument för konsumtion av massmedia. Resultatet skulle även kunna 

bero på att det är andra faktorer, exempelvis vänner och familj, som i större omfattning har 

betydelse för tonåriga pojkars kroppsmissnöje och självkänsla än mediekonsumtion. En annan 

tänkbar anledning till resultatet kan vara kulturskillnader, då den största delen av tidigare 
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nämd forskning är gjord i USA. Olika kulturer har olika värderingar och förhållningssätt vad 

gäller utseende och skönhetsideal. Resultatet kan även bero på att deltagarna i denna 

undersökning inte har varit helt ärliga i sina svar.  

Den andra forskningsfrågan hade som syfte att ta reda på om extraversion har ett positivt 

samband med pojkars självkänsla och kroppsmissnöje. Resultatet visade att extraversion hade 

betydelse för självkänslan, då deltagare med hög självkänsla uppvisade högre extraversion än 

de med lägre självkänsla. Det stämmer överens med tidigare forskning (t ex Francis & James, 

1996; Kling et al., 2003) som också har visat en positiv korrelation mellan självkänsla och 

extraversion. Extraversion hade dock inget samband med pojkarnas kroppsmissnöje, vilket 

också är svårt att få stöd i utifrån tidigare forskning. Författaren av denna uppsats förväntade 

sig ett sådant samband eftersom det är möjligt att ett högt kroppsmissnöje skulle kunna leda 

till att man beter sig mindre extrovert. 

Resultatet visade även en tendens till positiv korrelation mellan extraversion och 

skönhetsmedia. Det kan betyda att deltagarna som spenderade mycket tid på media som 

fokuserar på skönhet var mer extraverta än de som spenderade mindre tid på det. Det kan även 

vara så att deltagarna som hade en högre grad av extraversion spenderade mer tid på media 

som fokuserar på skönhet än de som hade en lägre grad av extraversion, vilket skulle kunna 

bero på att de som är mer extraverta värderar yttre skönhet mer än de som är mer introverta. 

Detta är dock endast spekulationer och det behövs därför mer forskning på området.  

Den tredje och sista forskningsfrågan ville få svar på om ett högt BMI har ett negativt 

samband med pojkars självkänsla och kroppsmissnöje. När det gäller BMI visade resultatet att 

det fanns ett positivt samband med deltagarnas kroppsmissnöje enligt EDE-Q, det vill säga 

deltagarna med högt BMI uppvisade högre kroppsmissnöje på skalan EDE-Q än de med lägre 

BMI. Det överensstämmer med tidigare forskning av Paxton et al. (2006) som menade att 

BMI korrelerar med kroppsmissnöje. Enligt tabell 1 i resultatet fanns inget samband mellan 

BMI och variabeln kroppsmissnöje enligt Stunkard (Stunkard et al., 1983). Analysen i tabell 2 

visade dock att de överviktiga var signifikant mer missnöjda med sina kroppar än de 

normalviktiga. Det fanns ingen signifikant skillnad i kroppsmissnöje mellan de underviktiga 

och normalviktiga eller mellan de underviktiga och överviktiga. Det är förvånande då det 

fanns en positiv korrelation mellan de två mätinstrumenten för kroppsmissnöje, vilket i detta 

fall borde vara ett tecken på att de mäter samma sak. Det är dock osäkert om antalet 

underviktiga i denna undersökning är representativt. Endast två deltagare hade ett BMI under 

18.50. Resultatet i denna undersökning tyder på att deltagarna var lika missnöjda med att vara 

underviktiga som överviktiga, men det behövs mer forskning för att ge säkrare resultat.  

I föreliggande studie hade BMI ingen betydelse för deltagarnas självkänsla och det är 

heller inget samband man kan se i tidigare forskning. Resultatet visade även en positiv 

korrelation mellan ålder och BMI, vilket inte var förvånande då man växer kroppsmässigt 

under tonåren som en naturlig del av utvecklingen. 

Tidigare forskning av Ata et al. (2007) nämner låg självkänsla som medverkande faktor till 

kroppsmissnöje, ett resultat som även fanns föreliggande studie. Ju lägre självkänsla 

deltagarna hade desto mer kroppsmissnöje uppvisade dem. På så sätt skulle en hög självkänsla 

kunna fungera som ett sorts skydd mot kroppsmissnöje och för att motarbeta det missnöjet 

bland tonåringar skulle man kunna fokusera på att höja deras självkänsla.  

Kategoriseringen av deltagarnas svar på enkätens öppna fråga visade att många av 

deltagarna (26.9 %) svarade att de skulle vilja ha en viss sorts kroppsfigur för att den var 

muskulös och stor. Endast 2.9 % svarade att de skulle vilja vara smalare. Det är inget resultat 

som förvånar då ord som vältränad och muskulös generellt kopplas samman med manligt i vår 

kultur. 19.4 % skrev att de ville ha en normal kroppsbyggnad, vilket är svårt att tolka då alla 

har olika uppfattningar om vad som är normalt. På deltagarnas svar syns tydligt att utseende 

värderades högre än hälsa och prestation, då endast 8.9 % skrev att hälsa var viktigt och 2.9 % 
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skrev prestation. Att 23.9 % valde att inte svara på frågan kan bero på att de missade att de 

skulle motivera sitt val eller att de ansåg att det var privat eller irrelevant. Att 22.4 % svarade 

att de var helt nöjda med sin kropp skapar nyfikenhet på vad en likadan undersökning för 

tonåriga flickor skulle visa. Skulle lika många flickor svara att de är nöjda? Det får framtida 

forskning åskådliggöra.  

 

 

Validitet och reliabilitet  

 
Resultatet i denna enkätundersökning ska ses i förhållande till dess begränsningar. 

Undersökningen hade endast 72 deltagare och urvalet var inte slumpmässigt, utan deltagarna 

rekryterades från gymnasieskolor som valdes utifrån tillgänglighetsprincipen. Det är en 

svaghet eftersom det kan innebära att resultatet skulle ha blivit annorlunda med fler deltagare 

och deltagare från andra skolor och städer. I undersökningen ingick dock deltagare från både 

teoretiska och praktiska gymnasieprogram och deltagare med olika intressen, vilket ökar 

generaliserbarheten. Det interna bortfallet var relativt lågt, endast 7 %, vilket inte tros påverka 

resultatet markant. 

En annan svaghet är att etnicitet inte kontrollerades. Beroende på vilken kultur man är född 

och uppvuxen i kan man ha olika synsätt på massmedia och sig själv. Därför rekommenderas 

att etnicitet läggs till som en variabel i framtida forskning inom detta ämne.  

I aktuell enkätundersökning observerades att delskalan Shape concern från EDE-Q inte var 

optimal för att mäta killars kroppsmissnöje, utan troligen passar bättre för tjejer. Det märktes 

genom att svaren blev väldigt snedfördelade, det vill säga många deltagare svarade att de inte 

alls instämmer med påståendena. Detta kan bero på att skalan bestod av påståenden som t.ex. 

”Jag har den senaste månaden haft en stark önskan om att min mage ska vara helt platt” och 

”Jag har den senaste månaden haft en klar rädsla för att gå upp i vikt”. Vad gäller det första 

påståendet är det möjligt att killarna hellre ville ha en vältränad mage med definierade 

muskler, snarare än en helt platt mage. Det andra påståendet undersökte om deltagarna hade 

en rädsla att gå upp i vikt, något som sannolikt fler tjejer än killar upplever i tonåren. En 

tonårig kille kan ha en större rädsla att gå ner i vikt än att gå upp. Anledningen till att 

undersökningsledaren trots allt använde Shape concern från EDE-Q i denna undersökning var 

att många andra mätinstrument är upphovsrättskyddade och måste köpas för en viss summa 

pengar. Det var först i efterhand som snedfördelningen upptäcktes.  

De låga Cronbachs alpha värdena, 0.49 och 0.46, på två av indexen för massmedia är en 

svaghet i aktuell enkätundersökning. De frågor som användes var inte optimala och därav är 

reliabiliteten för detta mätinstrument lågt. Det skulle ha behövts ett välprövat mätinstrument 

för att mäta deltagarnas konsumtion av massmedia för att få pålitliga resultat. En styrka är 

dock reliabiliteten i de andra mätinstrumenten. Skalorna som användes för att mäta 

extraversion, självkänsla och kroppsmissnöje är beprövade och hade höga Cronbachs alpha 

värden. En annan styrka är att två olika mätinstrument för kroppsmissnöje användes och att 

resultaten av dessa var positivt korrelerade med varandra, dock inte särskilt starkt. En styrka 

är också att BMI användes, vilket är ett internationellt och välkänt mått. Dock måste tilläggas 

att BMI tyvärr inte tar hänsyn till muskelmassa och därför kan vara missledande i vissa fall. 

Ett högt värde på BMI behöver inte betyda att man är överviktig, utan kan likväl betyda att 

man har mycket muskler på kroppen. 

Ännu en fördel med denna undersökning är att deltagarna satt separerade från varandra när 

de fyllde i enkäterna och alla enkäter lämnades in i kuvert så att ingen annan kunde se svaren. 

På så sätt behövde deltagarna inte oroa sig över att någon annan deltagare skulle se deras svar, 

vilket kan ha bidragit till att de vågade vara mer ärliga i sina svar.  
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Framtida forskning 

 
Det vore intressant att studera om resultaten i föreliggande enkätundersökning skulle se 

annorlunda ut hos yngre pojkar, exempelvis mellanstadie- eller högstadieelever, då författaren 

till denna uppsats upplever att det finns en brist på undersökningar med yngre deltagare än 

tonåringar. Risken med att ställa frågor kring självkänsla och kroppsmissnöje till yngre pojkar 

är dock att pojkarna kan bli negativt påverkade genom att börja tänka mer på sin kroppsfigur 

och jämföra sig med andra. 

Etnicitet är en variabel som vore intressant att inkludera i framtida forskning, för att se om 

det har någon betydelse för hur tonåriga killars självkänsla och kroppsmissnöje påverkas av 

massmedia, extraversion och BMI. Beroende på vilken kultur man är född och uppvuxen i 

kan man uppleva den egna kroppen och personligheten på olika sätt. Olika kulturer har olika 

skönhetsideal (Solomon et al., 2006). Det är även möjligt att man skulle se skillnader i 

extraversion beroende på en deltagares etnicitet.  

Ytterligare ett intressant forskningsområde är om massmedierna kan påverka barns och 

ungdomars uppfattning om könsroller. Om de ofta ser på filmer och TV-serier där kvinnors 

och mäns beteende är stereotypt kanske deras värderingar och attityder formas därefter. 

Att fördjupa sig i vad som påverkar självkänslan och kroppsmissnöje hos unga killar vore 

också av intresse. Det skulle kunna bidra till att göra killarna mer motståndskraftiga mot det 

som minskar självkänsla och ökar kroppsmissnöje. Finns det något samband mellan dessa 

variabler och mängden fysisk aktivitet som tonåriga killar utövar? En hypotes som författaren 

av denna uppsats har är att man har högre självkänsla och mindre kroppsmissnöje ju mer man 

ägnar sig åt fysisk aktivitet. Å andra sidan kan en stor mängd fysisk aktivitet hos tonåriga 

killar vara ett tecken på att de har låg självkänsla och är missnöjda med sina kroppar. 

Påverkas tonåriga killar av kompisar och familj? Det är möjligt att omgivningens åsikter har 

större inflytande än massmedia och dess skönhetsideal.   
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