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Sammanfattning

Hur en individ uppfattar sin kropp har relaterats till självkänsla, fysisk
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Abstract

An individual’s perception of her body has been related to self-esteem,
physical activity, eating behaviours, social anxiety and being bullied.
Studies that examine the development of body image and factors
contributing to distorted body image are needed. The main purpose of
this longitudinal study was to examine if and how body image in
adolescent boys and girls (n=349) change over time. Factors
contributing to the development of distorted body image were also
examined. The results indicated stability in the developmental
pathways of distorted body image. Thus, distorted body image seems
to already have stabilised in adolescents before this time period. Social
anxiety and being bullied was related to the development of distorted
body image in adolescent boys. In conclusion, in adolescent boys there
seems to be a relationship between the ability to assert oneself in a
social context and the development of distorted body image.
Therefore, to avoid the development of distorted body image, schools
are encouraged to aim at a permissive climate and actively work
against bullying.
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Vilka faktorer predicerar stabilitet och förändring av snedvriden
kroppsuppfattning över tid bland gymnasieungdomar?

- en longitudinell studie

Hur en individ uppfattar sin kropp påverkar både det psykiska och fysiska välmåendet.

Forskning har visat att personer som är missnöjda med sin kropp är mer benägna att uppleva

depression, ångest och låg självkänsla (Ozmen m.fl. 2007; Kostanski & Gullone, 1998). Att

överskatta sin kroppsstorlek är ett av kriterierna för ätstörningar (American Psychiatric

Association [APA], 1994). Det västerländska samhället domineras av en stillasittande livsstil med

näringsfattig kost, vilket för med sig att allt fler anammar en ohälsosam livsstil och att allt fler

blir överviktiga. Samtidigt premieras ett smalt kroppsideal vilket kan få konsekvensen att allt fler

även upplever missnöje med sin kropp (Socialstyrelsen, 2009). Redan på 1980-talet talade

forskare om ett normativt missnöje med sin kropps utseende bland västerländska kvinnor, till

följd av den kulturella normen för attraktivitet och social press att eftersträva detta ideal (Rodin,

Silberstein, & Striegel-Moore, 1984; ref. i Kostanski & Gullone, 1998).

Då kroppsidealet skiljer sig åt mellan kvinnor och män, där det kvinnliga idealet är smalt

och det manliga muskulöst (Grogan, 2006), har forskare undersökt om kroppsuppfattning skiljer

sig åt mellan könen. Det har visat sig att framförallt tjejer i västerländska samhällen påverkas

negativt av kroppsidealet och känner missnöje med sin kropp (Steinberg, 2005). Detta kan delvis

bero på kroppsutvecklingen under ungdomstiden då tjejer växer ur det kvinnliga idealet, medan

killar blir mer muskulösa och växer in i det manliga idealet (McCabe & Vincent, 2003).

Skillnader i kroppsuppfattning mellan tjejer och killar tycks följa de rådande idealen, där unga

kvinnor rapporterar en önskan om att vara smalare medan unga män har en önskan om att vara

mer muskulösa (Grogan, 1999; ref. i Ivarsson, Svalander, Litlere, & Nevonen, 2006). Både

kvinnor och män tenderar dessutom att rapportera en snedvriden självuppfattning av
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kroppsvikten, där kvinnor rapporterar sitt BMI högre än deras faktiska BMI och män rapporterar

sitt BMI lägre än deras faktiska BMI (Jaworowska & Bazylak, 2009). Unga kvinnor som går upp

i vikt upplever sämre psykiskt välmående, medan unga män upplever sämre psykiskt välmående

då de går ner i vikt (Provencher m.fl., 2009). Önskan om att gå ner i vikt är en starkare prediktor

för fysisk och psykisk ohälsa än faktisk vikt för både kvinnor och män även om sambandet är

starkare för kvinnor (Muennig, Jia, Lee, & Lubetkin, 2008).

Diskrepansen mellan en individs inre bild av en önskvärd kropp och uppfattningen av den

egna kroppen ses som en förklaring till utvecklingen av ätstörning (Boyd & Bee, 2006). I

diagnosen anorexia nervosa är ett av kriterierna en signifikant störning i uppfattningen av storlek

eller form av kroppen. Ett liknande kriterium för diagnosen bulimia nervosa är att självkänslan

till stor del är beroende av kroppsstorlek och vikt. Ätstörningar ses som ett av de vanligast

förekommande psykiska hälsoproblemen under ungdomsåren, risken att utveckla ätstörningar är

även som störst då (APA, 1994). Bland flickor i denna tidsperiod är 14% överviktiga men 36%

tycker att de är för tjocka (Boyd & Bee, 2006). Uppskattningsvis drabbas en halv procent av alla

kvinnor någon gång under sitt liv av anorexia nervosa, och en till tre procent av bulimia nervosa,

för männen är denna siffra en tiondel av kvinnornas för båda störningarna (APA, 1994). Dock

uppskattas att betydligt fler, upp till 20% av kvinnorna i västvärlden, uppvisar en del av

beteendena för diagnosen bulimia nervosa (Boyd & Bee, 2006). Killars önskan om mer muskler

har tolkats som skyddsfaktor mot att ta till extrema metoder för att gå ner i vikt (McCabe &

Vincent, 2003).

Trots vetskapen om dessa samband och mycket forskning kring kroppsuppfattning har

väldigt lite forskning riktat in sig på att undersöka hur kroppsuppfattningen utvecklas, och vilka

riskfaktorer som bidrar till störningar i kroppsuppfattningen (Cash, 2004).
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Snedvriden kroppsuppfattning

Ungdomstiden är en period i livet då mycket förändringar sker. Tre utmärkande områden

som förändras och anses centrala för ungdomstiden är biologiska, kognitiva och sociala

förändringar. Då ungdomar går igenom puberteten blir utseendet alltmer viktigt och hur individen

uppfattas av sina kompisar spelar en stor roll, speciellt för självkänslan. På grund av sociala och

kulturella normer ses kroppsvikten som en faktor som avgör hur attraktiv individen är (Tomori &

Rus-Makovec, 2000). Tjejer verkar överrapportera betydelsen av att vara smal för att upplevas

attraktiv jämfört med killars rapportering om betydelsen. Dock angav 85% av killarna att det är

viktigt att tjejen är smal för att de ska ses som attraktiva (Paxton, Norris, Wertheim, Durkin, &

Anderson, 2005). Eftersom individen förändras både mentalt och fysiskt under ungdomstiden

samtidigt som utseendet blir alltmer viktigt och risken att utveckla ätstörningar är som störst,

riktar denna studie in sig på att undersöka huruvida kroppsuppfattningen förändras över tid under

denna period.

Begreppet body image innefattar individens uppfattning av sin kropp samt attityder mot

denna, vilket inkluderar tankar, föreställningar, känslor och beteenden (Cash, 2004). Denna breda

definition har fört med sig att olika författare valt olika inriktning för vilken del av body image de

är intresserade av och det har utvecklats en mängd olika mätinstrument för olika dimensioner av

begreppet (Grogan, 2006). Detta har i sin tur fört med sig att olika författare som använder

samma benämning ändå syftar på olika dimensioner av body image. Denna studie riktar in sig på

föreställningen kring kroppens storlek och begreppet snedvriden kroppsuppfattning definieras i

denna studie som en felskattning av kroppens storlek i förhållande till faktiskt BMI. Detta skiljer

sig från missnöje med kroppen som mäts med faktorer så som nöjdhet eller missnöje med

specifika delar av kroppen (Thompson, Heinberg, Altabe, & Tantleff-Dunn, 1999). Som ovan

nämnts är missnöje med kroppen numera att betrakta som nästintill normativt bland kvinnor i
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västvärlden. Felskattning av kroppens storlek kan i sin tur vara ett symptom på ätstörning eller i

extrema fall symptom på body dysmorphic disorder om individen uppehåller sig kring en inbillad

defekt av kroppen (APA, 1994).

När studier separerat missnöje med kroppen från snedvriden kroppsuppfattning pekar

resultaten bland annat på att missnöje med kroppen är relaterat till låg självkänsla och depression,

medan att uppleva sig vara överviktig, det vill säga en typ av snedvriden kroppsuppfattning,

relaterats enbart till låg självkänsla. Övervikt i sig är inte relaterat vare sig till självkänsla eller

depression, det verkar alltså vara den subjektiva upplevelsen av övervikt som är relaterad till

självkänsla (Ozmen m.fl., 2007). BMI har dock ett samband med bantningsförsök, medan mer

extrema viktminskningsförsök som stört matbeteende har samband med psykologiska faktorer

såsom depression och låg självkänsla (McCabe & Vincent, 2003). Det verkar även vara så att

mycket av kvinnors missnöje med kroppen beror på upplevelsen av övervikt, medan männens

missnöje tycks följa faktisk övervikt eller undervikt enligt BMI (Kostanski & Gullone, 1998).

Kvinnor som både är överviktiga och uppfattar sig som överviktiga löper störst risk för att

utveckla låg självkänsla (Tiggerman, 2005). Resultat från en svensk studie visade att det var

vanligt hos ungdomar att ha ett BMI som skiljde sig från normalvikt och att tjejer med övervikt

hade lägre självkänsla än tjejer utan övervikt (Ivarsson m.fl., 2006).  Killar med undervikt hade

högre grad av social rädsla än killar utan undervikt i denna studie.

Trots att det ofta talas om det ”västerländska” kroppsidealet har studier i Japan och Kina

visat på liknande resultat vad gäller problematiken med kroppsuppfattning, vilket talar för att

problematiken numera kanske är mer global. Resultat från en studie bland japanska kvinnor

visade att 30% av deltagarna rapporterade sitt BMI högre än deras faktiskt BMI, och att åtta

procent rapporterade sitt BMI lägre än deras faktiska BMI. Resultaten visade även på att

matvanor, sömn och motion hade ett samband med snedvriden kroppsuppfattning (Mori, Sekine,



Vilka faktorer predicerar stabilitet och förändring….10

Yamagami, & Kagamimori, 2009). Resultat från en studie från Kina visade att självkänsla var

relaterad till kroppsuppfattning. En stark relation påvisades mellan låg självkänsla och respektive

negativa tankar och negativa känslor kring sin kropps utseende och vikt (Ping, Zhou, & Liu,

2009).

Medan snedvriden kroppsuppfattning har relaterats till både ätstörningar och låg självkänsla

i tvärsnittstudier har få studier undersökt vilka faktorer som bidrar till utvecklandet av snedvriden

kroppsuppfattning i longitudinella studier. Föreliggande studie fokuserar således på att, genom en

longitudinell design, undersöka huruvida ett flertal faktorer predicerar utvecklandet av snedvriden

kroppsuppfattning. Då låg självkänsla har relaterats till snedvriden kroppsuppfattning undersöker

denna studie om snedvriden kroppsuppfattning föregås av låg självkänsla. Likaväl som

självkänsla handlar även social ångest om hur individen uppfattar sig själv samtidigt som det

handlar om hur individen tror att andra uppfattar henne eller honom. Social ångest kan därmed

vara viktig för huruvida individen tror att andra ska uppfatta henne eller honom på ett positivt sätt

och tas därför med i denna studie. I och med att en låg grad av fysisk aktivitet samt dåliga

matvanor kan påverka kroppens utseende på ett sätt som ej överensstämmer med det

västerländska kroppsidealet undersöker denna studie vidare huruvida fysisk aktivitet samt

matvanor kan leda till snedvriden kroppsuppfattning. Tillsist inkluderas mobbning då värderingar

från kompisar är viktiga under ungdomstiden. Att ha varit utsatt för mobbning kan påverka hur

individen tror att andra uppfattar henne eller honom och i denna studie undersöks om mobbning

kan predicera kroppsuppfattningen.

Självkänsla

Som en del av utvecklingen av identitet och autonomi utvecklas självkänslan, vilket

innefattar hur en individ generellt upplever sig själv både i positiv och i negativ bemärkelse.
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Självkänslan fluktuerar som mest under tidiga ungdomstiden för att sedan bli mer stabil under

äldre ungdomstiden (Steinberg, 2006). Hur tjejer och killar upplever sina kroppar har relaterats

till deras självkänsla, där självkänsla hos tjejer bland annat relaterats till upptagenhet kring vikt,

medan självkänsla för killar på motsvarande sätt relaterats till en önskan om mer muskler

(Grossbard, Lee, Neighbors, & Larimer, 2008; Nowell & Ricciardelli, 2008). Tjejer som upplever

sig för stora har lägre självkänsla, och killar som upplever sig för små har lägre självkänsla

(Kostanski & Gullone, 1998). Killar som rapporterat att de upplever sig för smala har även

rapporterat att de känner sig mindre mogna vilket kan vara en förklaring till varför killar som

känner sig underviktiga har sämre självkänsla än de killar som känner sig överviktiga (Tomori &

Rus-Makovec, 2000).

Sammanfattningsvis tycks kvinnor och män skilja sig åt vad gäller sambandet mellan låg

självkänsla och snedvriden kroppsuppfattning där låg självkänsla hos kvinnor är förknippat med

en önskan om att bli smalare medan låg självkänsla hos män är förknippat med en önskan om mer

muskler.

 Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet är en grundförutsättning för hälsa och välbefinnande. Västerländska

ungdomars motions- och matvanor skapas delvis av estetiska kroppsideal vilket ofta skiljer sig åt

mellan killar och tjejer (Socialstyrelsen, 2009). Fysisk aktivitet och fysisk inaktivitet har ett

flertal effekter på människors hälsa. Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för flera sjukdomar

däribland fetma och psykisk ohälsa. Regelbunden fysisk aktivitet däremot minskar denna risk

(Statens folkhälsoinstitut, 2006a). Fysisk aktivitet bidrar således till att höja människors

stämningsläge, minska oro samt förbättra den fysiska kroppsuppfattningen och självkänslan. Två

av tre ungdomar i åldern 16 till 24 år motionerar idag regelbundet och det finns inga skillnader
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mellan könen (Socialstyrelsen, 2009). Fysisk aktivitet har även visat sig ha goda effekter på hur

kvinnor uppfattar sina kroppar (Furnham, Titman, & Sleeman, 1994; ref. i Grogan, Evans,

Wright, & Hunter, 2004). Dessutom har det visat sig att känslan av att vara fysiskt stark ökar den

subjektivt upplevda självkänslan (Grogan, Evans, Wright, & Hunter, 2004).

Motivation för fysisk aktivitet skiljer sig däremot åt mellan tjejer och killar, där tjejer ofta

motiveras till fysisk aktivitet för att gå ned i vikt och öka sin attraktivitet, medan killar motiveras

för att tävla och för det sociala umgänget (Prichard & Tiggerman, 2008; Verkoijen, Nielsen, &

Kremers, 2009). Att konditionsträna med motivationen att gå ner i vikt, har för kvinnor relaterats

till ökad självobjektifiering, vilket innebär en internalisering av en observatörs perspektiv på sitt

utseende, lägre kropps-självkänsla och mer stört matbeteende (Prichard & Tiggerman, 2008).

Liknande resultat för män pekar på att de män som känner oro inför sitt utseende i sociala

sammanhang, det vill säga de som lägger stor tonvikt på andras åsikter och känner oro för att bli

bedömda och observerade, oftare tränar för att se bättre ut (Grieve, Jackson, Reece, Markin, &

Delaney, 2008).

Sammanfattningsvis finns en rad både psykiska och fysiska positiva hälsoeffekter av fysisk

aktivitet. Genom att motionera regelbundet förbättras både självkänsla och kroppsuppfattning,

samtidigt som oro och ångest minskar. Emellertid finns det även indikationer på att fysisk

aktivitet kan ha en negativ inverkan på tjejer och killars kroppsuppfattning beroende på vilken

motivationen är till att motionera.

Matvanor

Goda matvanor är, liksom fysisk aktivitet, en grundförutsättning för hälsa och

välbefinnande. De ungdomar som äter frukost regelbundet har hälsosammare levnadsvanor än de

som inte gör det. Det har visat sig att det är vanligare bland tjejer att hoppa över både frukost och
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lunch flera gånger i veckan än bland killar (Socialstyrelsen, 2009). Att hoppa över måltider kan

vara ett sätt att minimera sitt energiintag, vilket ses som en följd av upplevd övervikt oavsett

faktiskt BMI, men har även relaterats till onormala attityder gentemot mat (Makino, Hashizume,

Yasushi, Tsuboi, & Dennerstein, 2006). Dessutom har det visat sig att kvinnor som överskattar

sin vikt med minst fem procent kan ha en ökad risk för stört beteende gentemot mat, som att till

exempel kräkas, använda laxerande medel eller skämmas inför andra över mängden intagen mat,

jämfört med kvinnor som underskattar eller skattar sin vikt korrekt (Conley & Boardman, 2007).

Att använda matvanor som medel för att kontrollera kroppsvikten eller ”att banta” har även

relaterats till en ökad upptagenhet kring kost och vikt samt till ätstörningar (Edlund, Halvarsson,

Gebre-Medhin, & Sjöden, 1999; Socialstyrelsen, 2009). Som ovan nämnts är ätstörningar

vanligare bland tjejer än killar (APA, 1994). Killars önskan om muskler verkar vara en skyddande

faktor mot att ta till extrema metoder för att gå ner i vikt (McCabe & Vincent, 2003).

Sammanfattningsvis har samband mellan hur en individ uppfattar sin kropp och individens

matvanor påvisats. Stört beteende gentemot mat som att hoppa över måltider eller att ta till mer

extrema metoder har relaterats till uppfattningen om övervikt.

Social ångest

Social fobi börjar ofta i tonåren, ibland efter en barndom där personen uppfattats som blyg

och tillbakadragen i sociala situationer. Kärnan i social fobi är en rädsla för att bli negativt

bedömd och social fobi har förknippats med låg självkänsla, rädsla för att göra bort sig inför

andra och överkänslighet för kritik. Problemen är även relaterade till låga prestationer i skola och

arbete på grund av rädslan för att bli negativt bedömd bland annat i prestationssituationer som

tala inför grupp, och undvikandet av sådana situationer. Ofta har personer med social fobi få

vänner att vända sig till för stöd (APA, 1994).
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Tonåringar som har hög grad av social ångest känner sig ofta också mindre accepterade av

sina klasskamrater och uppfattar sig som mindre romantiskt attraktiva för andra. Detta gäller både

för tjejer och killar men associationen är starkare för tjejer (La Greca & Lopez, 1998). Det verkar

alltså finnas ett samband mellan den subjektiva uppfattningen om sitt utseende och grad av social

ångest.

Hur en individ uppfattar sin kropp kan påverka hur hon eller han upplever sociala

situationer. Personer med body dysmorphic disorder är ofta upptagna med, och oroade för, sin

kropps utseende till den grad att de upplever social ångest och undviker sociala sammanhang

(Pinto & Phillips, 2005). Personer med social fobi tenderar att fokusera på negativa tankar kring

sig själva, vilket kan leda till att de blir missnöjda med sig själva och därtill sina kroppar, vilket

kan förklara varför personer med social fobi rapporterar mer negativa attityder gentemot sina

kroppar än vad personer utan social fobi gör (Izgiç, Akyüz, Doğan, & Kuğu, 2004).

Sammanfattningsvis har hög grad av social ångest relaterats till svårigheter med relationer,

låg självkänsla, en uppfattning av att vara mindre romantiskt attraktiv, samt en mer negativ attityd

gentemot sin kropp.

 Mobbning

Mellan tre och fem procent av alla skolbarn uppger att de blivit utsatta för mobbning under

de senaste tre månaderna. Internationella data från skolbarns hälsovanor har visat på samband

mellan mobbning och somatiska och psykiska besvär (Statens folkhälsoinstitut, 2006b).

En sammanställning över svensk forskning om barn och ungdomar i utsatta situationer visar att

mellan 10 till 20 % av alla barn och ungdomar i åldrarna 7 till 16 år trakasseras, utsätts för

kränkande behandling eller fysiskt våld av andra barn och ungdomar i skolan. Barn som utsätts
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för mobbning regelbundet har en ökad risk att drabbas av sociala anpassningsproblem,

självmordstankar, ångest, depression, ensamhet, känna sig mindre intelligenta, mindre romantiskt

attraktiva samt att känna sig underlägsna (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

[FAS], 2005).

Övervikt har relaterats till utsatthet för verbal och fysisk mobbning, detta samband

medieras av kroppsmissnöje och låg självkänsla (Fox & Farrow, 2009). Tjejer och killar som

bantar uppger oftare än icke bantare att de blivit retade på grund av sitt utseende, och tror att om

de går ner i vikt kommer de även bli mer omtyckta av sina kamrater (Edlund, m.fl., 1999).

Flickor med övervikt verkar vara mer utsatta, i en studie rapporterade de i högre grad att de

blivit mobbade än normalviktiga. Det tycks dock inte bara vara den objektiva övervikten som

innebär en ökad mobbningsrisk, även den subjektiva föreställningen om sitt utseende och sin vikt

verkar vara betydelsefull. Flickor som upplever sig själva som för tjocka och pojkar som upplever

sig själva som för smala eller för småväxta rapporterade i högre grad att de blivit mobbade (FAS,

2005). I en finsk studie visade resultat att psykiska besvär som depression, ångest,

psykosomatiska problem och ätstörningar till följd av mobbning var liknande för flickor och

pojkar (Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen, & Rimpelä, 2000).

Sammanfattningsvis har utsatthet för mobbning relaterats till en rad negativa konsekvenser

som självmordstankar, ångest, depression och sänkt uppfattning om attraktivitet och intelligens.

Individer med övervikt och tjejer med den subjektiva uppfattningen om övervikt samt killar med

den subjektiva uppfattningen om undervikt rapporterar sig oftare ha varit utsatta för mobbning.

Sammanfattning och slutsatser

Kroppens utseende och individens uppfattning av denna har relaterats både till det psykiska

och fysiska välmåendet, speciellt under ungdomstiden. Kroppsidealet skiljer sig åt mellan tjejer
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och killar, där tjejers ideal är smalt och killars muskulöst vilket påverkar hur tjejer och killar ser

på och värderar sina kroppar. Tidigare forskning har visat på att problematiken kring

kroppsuppfattning och missnöje med kroppens utseende ökat och blivit mer utspridd över

världen. Vidare finns det en mängd olika studier som tidigare undersökt och påvisat samband

mellan snedvriden kroppsuppfattning och variablerna självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor,

social ångest och mobbning. Dessa samband tycks till viss del skilja sig åt mellan killar och tjejer

vilket delvis kan bero på skillnader i sociala och kulturella normer.

Emellertid saknas och efterfrågas longitudinella studier med syfte att undersöka hur

snedvriden kroppsuppfattning utvecklas samt vilka riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen.

Det är även av vikt att studera flera variabler samtidigt i en och samma studie för att i sin tur

kunna undersöka i vilken grad de samvarierar. Genom att öka förståelsen för denna utveckling

kan även preventiva insatser implementeras innan det fått negativa konsekvenser för individen.

Syfte och frågeställningar

Denna studie har som huvudsyfte att undersöka relationen mellan snedvriden

kroppsuppfattning, självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, mobbning och social ångest, samt att

undersöka hur det ser ut för tjejer respektive killar. För att uppnå detta syfte besvaras följande

frågeställningar:

1.a) Förändras kroppsuppfattning över tid?

1.b) Hur ser det ut för tjejer respektive killar?

2.a) Är självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, social ångest och mobbning riskfaktorer för

snedvriden kroppsuppfattning?

2.b) Är kön en modererande faktor?
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Metod

Design

Data som studien bygger på var insamlade i samband med ett treårigt samarbetsprojekt

mellan skolhälsovården i Lindesbergs kommun och centrum för hälsa och medicinsk psykologi

vid Örebro universitet, CHAMP. Samarbetet pågick mellan åren 2006 och 2008 där syftet var att

undersöka fysisk och psykisk hälsa bland gymnasieungdomar. En enkät utformades genom att

CHAMP utökade skolhälsovårdens befintliga hälsoenkät med ytterligare frågor (bilaga 1).

Enkäten distribuerades vid tre tillfällen med ett års mellanrum till elever på en gymnasieskola i

Lindesbergs kommun (invånarantal 23 400). I samband med att enkäten distribuerades delades

även ett följebrev ut (bilaga 2). Populationen för denna studie var således denna gymnasieskola

och data används från de två första distribueringstillfällena, ht 2006 och ht 2007.

Data användes för de elever som vid första tillfället gick i årskurs 1 och 2 och följdes sedan

upp vid andra tillfället då de gick i årskurs 2 och 3. Vid första distribueringstillfället gick 1208

elever på skolan varav 967 elever deltog (80%). Av dessa 967 användes endast data från de som

gick i årskurs 1 och 2. Vid andra distribueringstillfället var elevantalet 1101 och 849 elever deltog

(77%). Av dessa 849 användes endast data från de som gick i årskurs 2 och 3. Designen är

longitudinell.

Etiska överväganden

Samarbetet mellan CHAMP och Lindeskolan och genomförandet av datainsamlingen var

förankrat i kommunen och godkänt av skolledningen som ansvarade för skolans deltagande.

Syftet från samtliga instanser var att förebygga ohälsa genom att undersöka elevernas psykiska

och fysiska hälsa för att eventuellt kunna utforma preventiva insatser. Eleverna informerades
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skriftligt om syftet med enkätundersökningen. De informerades om att det var frivilligt att delta i

undersökningen, att det var frivilligt att när som helst under deltagandet välja att avsluta, samt att

personuppgifter och annan information behandlas konfidentiellt. Ingen betalning för deltagande

erbjöds. För att måna om konfidentialiteten lade eleverna de ifyllda enkäterna i tillförslutna

kuvert. Varje enkät försågs dessutom med ett löpnummer vilket sedan användes vid

databearbetning istället för namn och personnummer, dessa data bevarades av skolsköterskan och

erhölls aldrig av forskargruppen. Enkäterna förvaras inlåsta och inläggning av data har skett med

hjälp av en utomstående professionell person.

Vid användande av undersökningsmaterialet förband sig uppsatsförfattarna att förhålla sig

enligt etiska principer, men även att förmedla resultaten av studien till den aktuella skolan. Ett

forskningsetiskt övervägande gäller den enskilde individens upplevelse av integritetsintrång när

känsliga frågor om bland annat psykiska symtom ställs. De frågeformulär som kommer att

användas, RSES samt SPSQ-C har emellertid använts i tidigare studier utan att problem upplevts

föreligga på grund av frågornas karaktär.

Deltagare

Vid det första mättillfället var det totala antalet gymnasieungdomar som besvarade enkäten

967. De elever som gick i årskurs 1 eller i årskurs 2 vid första mättillfället och som vid det andra

mättillfället gick i årskurs 2 eller i årskurs 3 samt deltog vid båda mättillfällena var totalt 420

stycken. Elever föll således bort då de antingen gick i årskurs 3 vid första mättillfället och således

slutat på skolan till andra mättillfälle eller för att de inte deltog vid första mättillfället för att de

började årskurs 1 först vid andra mättillfället. Utöver detta bortfall kan uttalande ej göras om de

elever som valt att inte deltaga. Av de 420 elever uteslöts ytterligare 71 elever då de inte hade

svarat på frågorna om längd och vikt samt på frågan hur de uppfattar sin kropp. Dessa frågor är
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nödvändiga för studiens analyser vilket innebär att elever som ej svarat på dessa frågar utesluts

från deltagande. Totalt deltog 349 elever i studien som följdes under ett år. Deltagarna kommer

från olika kommuner där fördelningen var 69% från Lindesbergs kommun, 10% från

Ljusnarbergs kommun, 19% från Nora kommun samt 1 % från annan kommun. 1% (n=5) svarade

ej på frågan.

Av de 349 eleverna som inkluderades i studien var det 181 tjejer (52%) och 166 killar

(48%), två elever angav ej vilket kön de tillhörde. Totalt var deltagarna fördelade på 13 olika

gymnasieprogram där 78 elever (22%) av deltagarna var från samhällsvetenskapliga programmet

som var det program med flest antal deltagare. Det var 320 (92%) av deltagarna som var födda i

Sverige och 28 (8%) som ej var det, 1 deltagare svarade ej på frågan.

Procedur

Hälsoenkäten delades ut till eleverna i årskurs 1 av skolsköterskan i samband med att en

föreläsning om hälsa gavs. I årskurs 2 delades enkäten ut under den så kallade mentorstiden av

ansvarig lärare för respektive klass, denna mentorstid är schemalagd. Tidsperioden för ifyllandet

är begränsad till höstterminerna men respektive tid och distributör skiljer sig åt mellan klasserna.

Tidpunkter, datum och distributör specificerades inte på enkäterna, tidsåtgång för ifyllandet av

enkäten beräknades till 30 minuter vilket var den tid eleverna fick till sitt förfogande.

Förfarandet för författarna till denna studie:

Efter litteraturgenomgång skapade författarna en överblick av forskningsläget och

utvecklade ett första utkast till syfte. Författarna fick sedan tillgång till hälsoenkäten för att

bedöma vilka områden som var av intresse för syftet. Ytterligare litteraturgenomgång med mer

specifikt intresseområde följde för att sedan färdigställa syftet. När syftet var klart påbörjades

statistiska analyser av de data som berörde studiens intresseområde.
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Mätinstrument

Snedvriden kroppsuppfattning

I denna studie definieras snedvriden kroppsuppfattning som diskrepansen mellan individens

faktiska vikt enligt BMI och hur individen uppfattar sin kropp i termer av undervikt, normalvikt

eller övervikt. Deltagare angav själva sin vikt och längd och utifrån dessa mått beräknades BMI.

BMI delades in i undervikt (upp till 18,99), normalvikt (19,00-25,99) samt övervikt (26,00 och

uppåt). Deltagarna i studien tillfrågades hur de uppfattar sin kropp, svarsalternativen var

underviktig, normalviktig samt överviktig. Detta item är hämtat ur SF-36 som är en hälsoenkät

utformad för att vara kortfattat med ett brett användningsområde, bland annat för sjukvård och

klinisk forskning. Enkäten är uppbyggd av 36 frågor uppdelade i åtta delskalor som syftar till att

täcka in samtliga hälsotillstånd, med god reliabilitet, runt 0,80 för samtliga delskalor (Sullivan,

Karlsson, & Ware, 1995). Snedvriden kroppsuppfattning delades in i tre grupper vilka var:

ingetdera, överskatta sitt BMI samt underskatta sitt BMI. Begreppet ingetdera innebär att

individen uppfattar sitt BMI i överensstämmelse med det BMI individen faktiskt har. Med

begreppet överskatta innebär att individen uppfattar sitt BMI högre än sitt faktiska BMI. Med

begreppet underskatta innebär det att individen uppfattar sitt BMI lägre sitt faktiska BMI.

Självkänsla

Mätinstrument som användes för att mäta självkänslan var Rosenberg Self-Esteem Scale,

RSES. RSES är ett självskattningsformulär med tio items på en fyragradig Likertskala, från

stämmer inte alls (1) till stämmer mycket bra (4). Exempel på items från RSES är ”på det hela

taget är du nöjd med dig själv”, ”ibland tycker du att du inte är till någon nytta”, ”du tycker att du

har många goda egenskaper”. Poängen för samtliga tio items summeras till en total skala där

lägsta poäng är 10 och högsta poäng är 40. På denna skala innebär då att ju högre poäng, desto
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bättre självkänsla. RSES är ett välanvänt instrument för att mäta självkänslan och har bland annat

visat på god test-retest reliabilitet, med värden mellan 0,82 och 0,88 (Rosenberg 1965;1979; ref. i

Lennon, Rudd, Sloan, & Kim, 1999). God validitet och reliabilitet har påvisats bland studenter på

högstadiet och gymnasiet (Huang, Norman, Zabinski, Calfas, & Patrick, 2007). I den aktuella

studien var Cronbach´s alpha 0,83 vilket indikerar god intern konsistens (Pallant, 2007).

Fysisk aktivitet

 I den aktuella studien används ett item ur skolhälsovårdens hälsoenkät (S. Linton,

personlig rapportering, 28 april, 2010), ”Hur ofta motionerar du (fysisk aktivitet som t ex gå

snabbt, springa eller cykla i mer än 15 minuter)?”, med fyra svarsalternativ, mindre än en gång i

veckan (1), 1-2 dagar i veckan (2), 3-5 dagar i veckan (3), dagligen eller nästan dagligen (4).

Matvanor

Mätmetod som används för att mäta matvanor i den aktuella studien var 5 items ur

skolhälsovårdens hälsoenkät (S. Linton, personlig rapportering, 28 april, 2010) ”Hur ofta äter du

frukost?”, ”Hur ofta äter du lunch?”, ”Hur ofta äter du middag?”, ”Hur ofta dricker du läsk?”,

”Hur ofta äter du snabbmat som t ex hamburgare och korv?”. Svarsalternativen för dessa frågor

var mindre än en gång i veckan (1), 1-2 dagar i veckan (2), 3-5 dagar i veckan (3), dagligen eller

nästan dagligen (4). Då frågorna om läsk och snabbmat värderades som dåliga matvanor vändes

poängen för dessa så att de som svarade dagligen eller nästan dagligen erhöll 1 poäng och den

som svarade mindre än en gång i veckan erhöll 4 poäng. Svaren för samtliga fem items

summerades sedan till en skala där det lägsta värdet var fem och innebar att matvanorna var

bristfälliga, det vill säga att deltagaren åt frukost, lunch och middag mindre än en gång i veckan

samt drack läsk och åt snabbmat dagligen eller nästan dagligen. Det högsta värdet var 20 och
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innebar att matvanorna var goda. Frukost, lunch och middag åts dagligen eller nästan dagligen

och läsk och snabbmat åts mindre än en gång i veckan.

Social ångest

Mätinstrument som användes för att mäta social ångest var Social Phobia Screening

Questionnaire for Children, SPSQ-C (Green Landell, Tillfors, Furmark, Bohlin, Andersson, &

Svedin, 2009), en modifierad version av Social Phobia Screening Questionnaire (Furmark,

Tillfors, Everz, Marteinsdottir, Gefvert, & Fredrikson, 1999). Instrumentet är indelat i två delar,

varav endast den första delen ingick i denna studie. Den första delen innehåller åtta situationer

som har en benägenhet att väcka social ångest, till exempel ”Att tala inför klassen”, ”Att räcka

upp handen under en lektion”, där tre svarsalternativ anger hur mycket rädsla situationen väcker,

från ingen rädsla (1), till mycket rädsla (3). Svaren på dessa åtta items summeras till en skala med

lägsta värde åtta och det högsta värdet 24. I den aktuella studien var Cronbach´s alpha 0,80 vilket

indikerar god intern konsistens (Pallant, 2007).

Mobbning

Mätmetod för att mäta mobbning i den aktuella uppsatsen bestod av ett item ur

skolhälsovårdens hälsoenkät (S. Linton, personlig rapportering, 28 april, 2010) där deltagarna

fick svara på om de blivit utsatta för mobbning under de tre senaste månaderna med två

svarsalternativ ja/nej.
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Statistiska analyser

För statistiska analyser användes Statistical Package for Social Sciences, SPSS, 17.0 för

Windows och Sleipner Vs 2.0 Exacon (Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 2003).

För att besvara den första forskningsfrågan, om snedvriden kroppsuppfattning förändras

över tid samt hur detta ser ut för tjejer respektive killar, genomfördes en Exacon analys. Exacon

analys länkar grupper över tid till varandra och används för att beräkna hur stor andel av

förflyttningar mellan grupper som kan förklaras av slumpen och om det finns förflyttningar som

inte kan förklaras av slumpen. Förflyttningar har en statistiskt beräknad förväntad andel deltagare

och en observerad, faktisk förflyttning. Förflyttningar som fler individer än förväntat har gjort

kallas för typiska förflyttningar, medan förflyttningar som färre individer än förväntat har gjort

kallas atypiska förflyttningar. Exacon analysen genomfördes för hela gruppen samt för respektive

kön. Odds Ratio räknades ut för respektive förflyttning.

För att besvara den andra forskningsfrågan, om självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor,

social ångest och mobbning är riskfaktorer för utveckling av snedvriden kroppsuppfattning samt

om kön är en modererande faktor, undersöktes först om det fanns ett samband mellan samtliga

prediktorer med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient (r). Syftet var att undersöka så att

variablerna inte korrelerade för högt inbördes. Korrelationerna undersöktes dels på hela gruppen

och dels på gruppen uppdelad i tjejer och killar.

För att undersöka dels om studiens respektive prediktorer var relaterade till snedvriden

kroppsuppfattning och dels för att undersöka om kön var en modererande faktor så genomfördes

faktoriell (kön x snedvriden kroppsuppfattning) ANOVA på variablerna självkänsla, fysisk

aktivitet, matvanor och social ångest. För att undersöka om det fanns ett samband mellan

variabeln mobbning vid baslinjen och snedvriden kroppsuppfattning vid uppföljning
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genomfördes en chi-två analys. Även denna analys gjordes dels för hela gruppen och för gruppen

uppdelad på kön.

Till sist genomfördes multinomial logistisk regressionsanalys för att undersöka vilka

variabler som kunde predicera snedvriden kroppsuppfattning vid uppföljningen. Denna analys

genomfördes två gånger, första gången kontrollerades ej för snedvriden kroppsuppfattning vid

baslinjen, andra gången kontrollerades för snedvriden kroppsuppfattning vid baslinjen. Om

variablerna hade ett samband även vid kontrollerande för kroppsuppfattning vid baslinjen har

detta större tyngd vad gäller vilka slutsatser som kan dras.

Resultat

Förändras kroppsuppfattning över tid? Hur ser det ut för tjejer respektive killar?

För att besvara den första forskningsfrågan undersöktes till att börja med

frekvensfördelning av kroppsuppfattning vid baslinjen samt vid uppföljningen, för hela gruppen

och för tjejerna och killarna separat. Ur tabell 1 framgår att större delen av gruppen, både i

helgrupp och uppdelat i kön, hamnade i gruppen ingetdera, det vill säga de flesta tjejerna och

killarna i den aktuella studien uppfattade sin kropp korrekt utifrån faktiskt BMI. Dock

överskattade 25% av tjejerna och 10% av killarna sin kroppsvikt vid baslinjen. Vid uppföljningen

överskattade 19% av tjejerna och 5% av killarna sin kroppsvikt.
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Tabell 1

Andel deltagarna i varje grupp av kroppsuppfattning vid baslinje och uppföljning.
                          Alla                                  Tjej                                    Kille
   n (%) n (%) n (%)
Baslinje                       
Ingetdera 267 (77) 131 (73) 135 (81)

Överskattar 63 (18) 46 (25) 16 (10)

Underskattar 19 (5) 4 (2) 15 (9)

Uppföljning
Ingetdera 286 (82) 146 (80) 138 (83)

Överskattar 43 (12) 34 (19) 9 (5)

Underskattar 20 (6) 1 (1) 19 (12)            
Not. n=Antal. Totalt antal deltagare skiljer sig mellan helgrupp och uppdelningen av kön på
grund av att två deltagare ej uppgett kön.

Det ser således ut som att det har skett en viss förändring i kroppsuppfattningen över tid.

För att utesluta slumpen som avgörande faktor för dessa förändringar genomfördes Exacon

analyser. Dessa analyser undersöker om det sker några statistiskt signifikanta förflyttningar över

tid. Resultatet för hela gruppen presenteras i figur 1, resultaten för gruppen uppdelat i kön

redovisas i figur 2 och 3. Två personer angav inte kön varför dessa uteslöts från de uppdelade

grupperna men var kvar i helgruppen. Resultat från Exacon analysen visade generellt på stabilitet

i utvecklingsmönster över tid.
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Figur 1

Typiska och atypiska förflyttningar mellan de olika grupperna av snedvriden kroppsuppfattning
vid de två mättillfällena med Odds Ratio.

Baslinje Uppföljning

Not.  = Typisk förflyttning;           = A-typisk  förflyttning; OR=Odds Ratio; n=Antal.
*** p <,001; ** p <,01; * p <,05.

För gruppen som helhet föreföll det vanligt att stanna kvar i den grupp man tillhör vid

baslinjen vid uppföljningen ett år senare, det vill säga en förflyttning från ingetdera till ingetdera,

överskattning till överskattning samt underskattning till underskattning Ur figur 1 framgår att

oddsen för att underskatta vid uppföljningen var 8 gånger större om individen underskattade

redan vid baslinjen, samt att överskatta vid uppföljningen var 3,25 gånger större om individen

överskattade vid baslinjen.

Ingetdera
n=267

Överskattar
n=63

Underskattar
n=19

Ingetdera
n=286

Överskattar
n=43

Underskattar
n=20

OR=1,09***

OR=0,52***

OR=0,71***

OR=3,25***

OR=0*

OR=0,73**

OR=8,0***
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Figur 2

Typiska och atypiska förflyttningar för tjejerna mellan de olika grupperna av snedvriden
kroppsuppfattning vid de två mättillfällena med Odds Ratio.

Baslinje Uppföljning

Not.       = Typisk förflyttning;               = A-typisk förflyttning; OR=Odds Ratio;
n=Antal.
*** p<,001; **p<,01; *p<,05.

Ur figur 2 framgår att det för tjejerna var 2,56 gånger större odds att överskatta sin vikt vid

uppföljningen bland dem som överskattade redan vid baslinjen. För de fyra tjejer som

underskattade vid baslinjen fanns inga signifikanta förflyttningar, dock underskattade endast en

tjej sin vikt vid uppföljningen.

Ingetdera
n=131

Överskattar
n=46

Underskattar
n=4

Ingetdera
n=146

Överskattar
n=34

Underskattar
n=1

OR=1,12***

OR=0,49***

OR=0,65***

OR=2,56***



Vilka faktorer predicerar stabilitet och förändring….28

Figur 3

Typiska och atypiska förflyttningar för killarna mellan de olika grupperna av snedvriden
kroppsuppfattning vid de två mättillfällena med Odds Ratio.

Baslinje Uppföljning

Not.  = Typisk förflyttning;           = A-typisk förflyttning; OR=Odds Ratio; n=Antal.
*** p<,001; **p<,01; *p<,05.

Ur figur 3 framgår att det för killarna var 4,44 gånger större odds att överskatta sin vikt vid

uppföljningen för dem som överskattade redan vid baslinjen. För dem som underskattade vid

baslinjen var det 4,71 gånger större odds att underskatta även vid uppföljningen.

Sammanfattningsvis visade resultaten på stabilitet i utvecklingsmönster av snedvriden

kroppsuppfattning över ett års tid. Hade individen någon form av snedvriden kroppsuppfattning

vid baslinjen var det inte vanligt att gå till normal kroppsuppfattning vid uppföljningen ett år

senare.

Ingetdera
n=135

Överskattar
n=16

Underskattar
n=15

Ingetdera
n=138

Överskattar
n=9

Underskattar
n=19

OR=1,06***

OR=4,44**

OR=0,56***

OR=4,71***

OR=0,71*
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Är självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, social ångest och mobbning riskfaktorer för

snedvriden kroppsuppfattning? Är kön en modererande faktor?

För att besvara den andra forskningsfrågan redovisas först beskrivande statistik för studiens

samtliga variabler vid baslinjen. I de fall då variablerna användes för att undersöka om de

predicerade utfall benämns de som prediktorer. I tabell 2 redovisas medelvärden och

standardavvikelser dels för hela gruppen, men även för tjejer och killar separat för variablerna

självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor och social ångest.

Tabell 2

Medelvärde och standardavvikelse vid baslinjen för samtliga deltagare för variablerna
självkänsla, fysisk aktivitet, socialångest och matvanor.

Alla                    Tjej                       Kille
n         M        s               n        M           s                    n        M         s

RSES                     329     30,67   5,92   169     28,70     6,24     158    32,73    4,78

Fysisk aktivitet      341      2,76    1,02    177     2,65       1,05     162     2,88     ,98

Matvanor               340     17,44  2,07    175     17,58      2,12     163    17,29    2,01

SPSQ-C                 339     11,62   2,72   178     12,19      2,76     160    11,00    2,55

Not. n=antal deltagare; M=medelvärde; s=standardavvikelse; RSES= Rosenberg Self-Esteem
Scale; SPSQ-C= Social Phobia Screening Questionnaire for Children

I tabell 3 redovisas fördelning i procent av variabeln mobbning. I tabell 3 framgår att för

hela gruppen rapporterade drygt var sjätte elev att hon eller han blivit utsatt för mobbning under

de senaste tre månaderna vid baslinjen.
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Tabell 3

Andel deltagare som rapporterat att de blivit utsatta eller inte utsatta för mobbning under de
senaste tre månaderna vid baslinjen.
                          Alla                                  Tjej                                    Kille
   n (%) n (%) n (%)
Mobbning                               
Ja                    56 (16)                 32 (18)                   24 (15)

Nej                 289 (83)                 147 (81)                  140 (84)

Bortfall 4 (1) 2 (1) 2 (1)

Totalt              345 (99)                 179 (99)                  164 (99)
Not. n=Antal, Bortfall=andel deltagare som ej angett svar

För att kontrollera att prediktorerna inte korrelerade för högt inbördes, det vill säga att de

mäter samma fenomen, genomfördes korrelationsundersökningar. Ur tabell 4 framgår sambanden

mellan variablerna för hela gruppen.

Tabell 4

Pearson korrelationer mellan självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, social ångest och mobbning
RSES Fysisk Matvanor SPSQ-C   Mobbning

 aktivitet
RSES 1 ,228** ,031 -,480** ,178**

Fysisk ,228** 1 ,258** -,170** ,052
aktivitet

Matvanor ,031 ,258** 1 ,037 -,036

SPSQ-C -,480** -,170** ,037 1 -,124*

Mobbning ,178** ,052 -,036 -,124* 1
Not. Antal personer inkluderade i respektive korrelation varierar mellan 321 och 341 beroende på
internt bortfall, då inga variationer var tillräckligt stora för att påverka utfall redovisas inte antalet
i tabellen; RSES= Rosenberg Self-Esteem Scale; SPSQ-C= Social Phobia Screening
Questionnaire for Children;
* p <,05; ** p < ,01
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Svaga positiva samband återfanns, för gruppen som helhet, mellan självkänsla och fysisk

aktivitet, mellan självkänsla och mobbning, samt mellan matvanor och fysisk aktivitet. Dessa

samband innebär att en ökning i självkänslan samvarierade med en ökning i fysisk aktivitet och

att en förbättring i matvanor samvarierade med en ökning i fysisk aktivitet. På grund av

konstruktionen av variabeln mobbning så innebär en ökning av variabeln att färre individer

rapporterat sig varit utsatta för mobbning. Detta innebär att när självkänslan ökade rapporterade

allt färre att de varit utsatta för mobbning. Ett svagt negativt samband återfanns mellan social

ångest och fysisk aktivitet, samt mellan social ångest och mobbning. Dessa samband innebär att

när social ångest ökade så minskade den fysiska aktiviteten, och att när den sociala ångesten

ökade så ökade även frekvensen rapporterad förekomst av mobbning. Ett medelstarkt negativt

samband återfanns mellan social ångest och självkänsla, vilket innebär att då den sociala ångesten

ökade så minskade självkänslan eller omvänt att när självkänslan ökade så minskade den sociala

ångesten.

I tabell 5 redovisas variablernas samband för tjejerna, och i tabell 6 redovisas

sambanden för killarna.



Vilka faktorer predicerar stabilitet och förändring….32

Tabell 5

Pearson korrelationer mellan självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, social ångest och mobbning
för tjejer

RSES Fysisk Matvanor SPSQ-C   Mobbning
 aktivitet
RSES 1 ,149 ,076 -,483** ,172*

Fysisk ,149 1 ,316** -,143 ,100
aktivitet

Matvanor ,076 ,316** 1 ,097 ,071

SPSQ-C -,483** -,143 ,097 1 -,205**

Mobbning ,172* ,100 ,071 -,205** 1
Not. Antal personer inkluderade i respektive korrelation varierar mellan 165 och 178 beroende på
internt bortfall, då inga variationer var tillräckligt stora för att påverka utfall redovisas inte antalet
i tabellen; RSES= Rosenberg Self-Esteem Scale; SPSQ-C= Social Phobia Screening
Questionnaire for Children;
* p <,05; ** p < ,01

Svaga positiva samband återfanns för tjejerna mellan självkänsla och mobbning, vilket

innebär att då självkänslan ökar så minskar rapporterad förekomst av mobbning. För tjejerna var

sambandet mellan matvanor och fysisk aktivitet medelstarkt positivt, vilket innebär att då

matvanorna förbättras ökar den fysiska aktiviteten. Svaga negativa samband återfanns för tjejerna

mellan social ångest och mobbning och det innebär att då den sociala ångesten ökar så ökar den

rapporterade förekomsten av mobbning. Medelstarka negativa samband återfanns för tjejerna

mellan självkänsla och social ångest, vilket innebär att då självkänslan ökar så minskar den

sociala ångesten. Resultatet för killarna redovisas i tabell 6 nedan.
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Tabell 6

Pearson korrelationer mellan självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, social ångest och mobbning
för killar

RSES Fysisk Matvanor SPSQ-C   Mobbning
 aktivitet
RSES 1 ,282** ,032 -,380** ,162*

Fysisk ,282** 1 ,214** -,164* -,018
aktivitet

Matvanor ,032 ,214** 1 -,074 -,159*

SPSQ-C -,380** -,164** -,074 1 -,006

Mobbning ,162* -,018 -,159 -,006 1
Not. Antal personer inkluderade i respektive korrelation varierar mellan 153 och 163 beroende på
internt bortfall, då inga variationer var tillräckligt stora för att påverka utfall redovisas inte antalet
i tabellen; RSES= Rosenberg Self-Esteem Scale; SPSQ-C= Social Phobia Screening
Questionnaire for Children.
* p <,05; ** p < ,01

För killarna återfanns svaga positiva samband mellan självkänsla och mobbning, mellan

självkänsla och fysisk aktivitet, samt mellan matvanor och fysisk aktivitet. Detta innebär att då

självkänslan ökar så minskar rapporterad förekomst av mobbning och då självkänslan ökar så

ökar den fysiska aktiviteten och då matvanorna förbättras så ökar den fysiska aktiviteten. Svaga

negativa samband återfanns för killarna mellan social ångest och fysisk aktivitet samt mellan

matvanor och mobbning. Detta innebär att då den sociala ångesten ökar så minskar den fysiska

aktiviteten och då matvanorna förbättras så ökar rapporterad förekomst av mobbning.

Medelstarka negativa samband återfanns för killarna mellan självkänsla och social ångest vilket

innebär att då självkänslan ökar så minskar den sociala ångesten.

Inget av dessa samband, vare sig på helgrupp eller uppdelat på kön, var tillräckligt stora för

att misstänka att de mätte samma fenomen.
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För att undersöka om skillnader mellan könen i storleken på respektive korrelation var

statistiskt signifikanta testades detta genom omvandling och beräkning av z-värden, vilket

redovisas i tabell 7.

Tabell 7

Test av den statistiska signifikanta skillnaden mellan könen
Tjejer Killar
n n zobs

Självkänsla/socialångest 167 153 1,15

Självkänsla/mobbning 167 157 ,09

Fysisk aktivitet/matvanor 172 159 ,97

Självkänsla/fysisk aktivitet 166 154 -1,22

Social ångest/fysisk aktivitet 174 156 ,19

Mobbning/matvanor 173 161 2,09*

Social ångest/mobbning 176 159 -1,83
Not. n= Antal; zobs= Observerade z-värden.
* p <,05.

En statistiskt signifikant skillnad återfanns mellan tjejerna och killarna på sambandet

mellan mobbning och matvanor. Sambandet var större för killarna än för tjejerna.

Sammanfattningsvis återfanns samband mellan studiens variabler både i helgrupp och för

gruppen uppdelat på kön. Dessa samband varierade från svaga till starka, inget samband var dock

tillräckligt starkt för att misstänka att variablerna mäter samma fenomen. En statistiskt signifikant

skillnad mellan tjejerna och killarna återfanns mellan variablerna matvanor och mobbning.

För att undersöka om det fanns samband mellan prediktorerna självkänsla, fysisk aktivitet,

matvanor och social ångest vid baslinjen och den beroende variabeln kroppsuppfattning vid

uppföljning men även om kön är en modererande faktor genomfördes för samtliga variabler för
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sig en 2 (kön) x 3 (snedvriden kroppsuppfattning) faktoriell ANOVA. Resultatet från dessa

analyser presenteras i tabell 8.

Tabell 8

Tvåvägs ANOVA för snedvriden kroppsuppfattning uppföljning och kön för samtliga riskfaktorer
vid baslinjen

Kön Snedvriden Kön*snedvriden
Kroppsuppfattning kroppsuppfattning

F(fg=2) F(fg=2) F(fg=2)
Riskfaktorer
RSES 5,44* ,40     ,10

 Fysisk aktivitet ,15 ,36 ,43
 
 Matvanor 1,04 1,09   ,63
 
SPSQ-C ,46 5,11** 2,18
Not. RSES= Rosenberg self-esteem scale; SPSQ-C= Social Phobia Screening Questionnaire for
Children; n= antal; F=F-värde; fg=frihetsgrader;
** p <,01;* p <,05

Ur tabell 8 framgår att för variabeln självkänsla fanns en signifikant skillnad mellan könen,

dock hade variabeln inget samband med snedvriden kroppsuppfattning och det fanns ingen

interaktionseffekt mellan kön och snedvriden kroppsuppfattning. Social ångest hade ett samband

med snedvriden kroppsuppfattning, dock verkade inte kön påverka sambandet. Fysisk aktivitet

och matvanor visade inga signifikanta samband med snedvriden kroppsuppfattning eller

interaktionseffekt med snedvriden kroppsuppfattning och kön. Då social ångest visade samband

med snedvriden kroppsuppfattning analyserades detta vidare genom envägs ANOVA med post

hoc analys. Trots att den faktoriella ANOVAn ovan inte visade på några könsskillnader delades

envägs ANOVAn ändå upp i kön för tydlighetens skull. Resultatet av denna analys presenteras i
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tabell 9. I tabell 9 framgår att det inte fanns några signifikanta skillnader i social ångest bland de

olika grupperna av kroppsuppfattning bland tjejerna.

Tabell 9

Envägs ANOVA för snedvriden kroppsuppfattning vid uppföljningen för social ångest vid
baslinjen, för både tjejerna och killarna

0 1 2   F(fg =2)(mellan grp)Post
M (s) M (s) M (s) hoc

SPSQ-C
Tjejer 12,01 (2,62) 12,94 (3,21) 12,19 (2,76) 3,14 -

Killar 10,85 (2,46) 13,38 (3,38) 11,05 (2,48) 3,83* 1>0
Not. 0= Ingetdera, 1= Överskattar, 2= Underskattar. SPSQ-C= Social Phobia Screening
Questionnaire for Children; n= antal; F=F-värde; fg=frihetsgrader.
** p <,01;* p <,05

Ur tabell 9 framgår att det för killarna fanns en statistisk signifikant skillnad mellan de som

vid uppföljningen överskattade sin vikt jämfört med de som skattade ingetdera på variabeln social

ångest vid baslinjen.

Sammanfattningsvis visade analyserna på att det endast fanns ett samband för killarna

mellan snedvriden kroppsuppfattning och variabeln social ångest. Variabeln social ångest

analyserades därför vidare genom multinomial logistisk regressionsanalys.

För att undersöka om det fanns ett samband mellan snedvriden kroppsuppfattning vid

uppföljning och variabeln mobbning vid baslinjen genomfördes chi-två analyser. Resultatet från

dessa analyser presenteras i tabell 10.



Vilka faktorer predicerar stabilitet och förändring….37

Tabell 10

Fördelning i procent av rapporterad förekomst av mobbning vid baslinjen, för alla deltagare och
uppdelat på tjejer och killar, mellan de olika grupperna av kroppsuppfattning med chi-två
resultat och Odds Ratio

Kroppsuppfattning vid uppföljningen
Ingetdera                       Överskattar                  Underskattar χ² (fg=2)
n (%) OR n (%)  OR n (%) OR  

Mobbning
vid baslinjen
Båda
Ja 40 (12) ,46 9 (3) 1,54 7 (2) 3,03 7,13*

Nej 244 (71) 2,17 32 (9) ,65 13 (4) ,33
Tjejer
Ja 25 (14) ,80 6 (3) 1,03 1 (1) 0 4,64

Nej 120 (67) 1,24 27 (15) ,98 0 (0) 0
Killar
Ja 15 (9) ,25 3 (2) 3,85 6 (4) 3,26 9,20*

Nej 122 (74) 4,07 5 (3) ,26 13 (8) ,31
Not. n= antal; OR=Odds Ratio
* p <,05; ** p < ,01

Ur tabell 10 framgår att det finns en skillnad i kroppsuppfattning vid uppföljningen

beroende på om deltagaren varit utsatt för mobbning eller ej vid baslinjen. Detta tycks bero på

oddsen att om individen varit utsatt för mobbning vid baslinjen är det 1,54 gånger större odds att

hon eller han överskattar vid uppföljningen och 3,03 gånger större odds att hon eller han

underskattar vid uppföljningen jämfört med om hon eller han inte utsatts för mobbning. Har

individen inte varit utsatt för mobbning vid baslinjen är oddsen 2,17 gånger större att hon eller

han skattar ingetdera vid uppföljningen än om hon eller han varit utsatt för mobbning vid

baslinjen.
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Vidare framgår ur tabell 10 att sambandet mellan mobbning vid baslinjen och

kroppsuppfattning vid uppföljningen endast var signifikant för killarna. Detta samband tycks bero

på att oddsen för att överskatta vid uppföljningen var 3,85 gånger större för den som uppgett sig

mobbad vid baslinjen jämfört med den som inte uppgett sig som mobbad. Det var även 3,26

gånger större odds att underskatta vid uppföljningen för den som uppgett sig mobbad vid

baslinjen jämfört med den som inte gjort det. Det var även 4,07 gånger större odds att skatta

ingetdera vid uppföljningen för de som uppgett sig inte vara mobbade vid baslinjen.

Sammanfattningsvis fanns ett samband mellan att ha varit utsatt för mobbning under de

senaste tre månaderna vid baslinjen och att ha en snedvriden kroppsuppfattning vid

uppföljningen, detta samband återfanns endast hos killarna.

Resultaten pekade således på att social ångest och mobbning vid baslinjen hade en relation

till kroppsuppfattningen vid uppföljningen för killarna. Variablerna social ångest och mobbning

vid baslinjen analyserades därför vidare med multinomial logistisk regressionanalys för att

undersöka hur de, tillsammans, predicerade kroppsuppfattning vid uppföljningen. Resultatet för

denna analys presenteras i tabell 11.
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Tabell 11

Resultat av multinomial logistisk regressionsanalys över snedvriden kroppsuppfattning vid
uppföljningen och social ångest samt mobbning vid baslinjen för killarna
                                                                      95% CI för Odds Ratio
   B (SE) Undre Odds Ratio Övre
Överskatta jmf Ingetdera
vid uppföljningen
Intercept -6,95 (1,72)**

                      
Social ångest ,31 (,13)* 1,07 1,37 1,75

Utsatt för mobbning 1,70 (,82)* 1,09 5,48 27,52

Underskatta jmf Ingetdera
Vid uppföljningen
Intercept -2,64 (1,13)*

Social ångest ,04 (,10) ,86 1,04 1,26

Utsatt för mobbning 1,37 (,57)* 1,29 3,93 11,99
Not. R²= 0,09 (Cox och Snell), 0,13 (Nagelkerke). Modell χ²(4) = 14,08, p<,01;
* p <,05; ** p <,01; *** p <,001

Ur tabell 11 framgår att social ångest och att ha varit utsatt för mobbning vid baslinjen

predicerar att överskatta sin vikt vid uppföljningen för killarna. Att ha varit utsatt för mobbning

predicerar även att underskatta sin vikt vid uppföljningen. Mobbning var den relativt starkaste

prediktorn, de killar som hade varit utsatta för mobbning vid baslinjen hade 5,48 gånger högre

odds att överskatta än att skatta ingetdera vid uppföljningen, och oddsen att underskatta var 3,93

gånger större än att skatta ingetdera för de killar som var utsatta för mobbning vid baslinjen.

Enligt Cox och Snell respektive Nagelkerke kan endast 9 % respektive 13% av variationen i

snedvriden kroppsuppfattningen förklaras av social ångest och mobbning.

Detta samband undersöktes även genom att kontrollera för kroppsuppfattning vid baslinjen, för

att ta reda på om variablerna var starka nog prediktorer oavsett kroppsuppfattning vid baslinjen.

Detta resultat presenteras i tabell 12.
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Tabell 12

Resultat av multinomial logistisk regressionsanalys över snedvriden kroppsuppfattning vid
uppföljningen och social ångest samt mobbning vid baslinjen för killarna, kontrollerat för
kroppsuppfattning vid baslinjen
                                                                      95% CI för Odds Ratio
   B (SE) Undre Odds Ratio Övre
Överskatta jmf Ingetdera
vid uppföljningen
Intercept -7,27 (1,91)***

                      
Social ångest ,32 (,14)* 1,05 1,38 1,81

Utsatt för mobbning 1,72 (,91) ,93 5,58 33,41

Underskatta -18,38 (,00) 1,04E-8 1,04E-8 1,04E-8

Överskatta 1,55 (,91) ,80 4,70 27,68

Underskatta jmf  Ingetdera
vid uppföljningen
Intercept -2,74 (1,25)*

Social ångest ,02 (,11) ,82 ,02 1,26

Utsatt för mobbning 1,22 (,65) ,96 3,39 12,00

Underskatta 2,38 (,62)*** 3,18 10,82 36,78

Överskatta -17,69 (6522,66) ,00 2,09E-8 -
Not. R²= 0,21 (Cox och Snell), 0,31 (Nagelkerke). Modell χ²(8) = 37,18, p < ,001.
* p <,05; ** p <,01; *** p <,001

Ur tabell 12 framgår att för de killar som hade högre grad av social ångest vid baslinjen var

oddsen 1,38 gånger högre att överskatta sin vikt vid uppföljningen än att skatta ingetdera. Vidare

framgår ur tabellen att underskatta sin vikt vid baslinjen var den enda signifikanta prediktorn för

att underskatta även vid uppföljningen. Enligt Cox och Snell respektive Nagelkerke kan endast

21 % respektive 31% av variationen i snedvriden kroppsuppfattningen förklaras av modellen.
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Resultaten från de multinomiala logistiska regressionsanalyserna för killarna visar

sammanfattningsvis på att social ångest predicerade att överskatta sin vikt ett år senare samt att

mobbning predicerade både att överskatta och underskatta sin vikt ett år senare. Vid

kontrollerande för kroppsuppfattning vid baslinjen predicerade social ångest fortfarande

överskattning av vikt ett år senare.

Sammanfattning av studiens resultat

Sammanfattningsvis visar således resultatet från denna studie på att för ungdomar under

gymnasietiden är det inte vanligt att ändra sin kroppsuppfattning under en period av ett år, har

ungdomen någon form av snedvriden kroppsuppfattning tenderar denna att kvarstå ett år senare.

Detta innebär att det är ovanligt att gå från att överskatta eller underskatta sin vikt till att skatta

ingetdera, det vill säga att skatta sin vikt korrekt utefter faktiskt BMI. Detta gäller även det

omvända förhållandet, det vill säga att gå från att skatta sin vikt korrekt till att överskatta eller

underskatta sin vikt. För hela gruppen visade resultatet på att oddsen för att underskatta sin vikt

vid uppföljningen var 8 gånger större om individen underskattade redan vid baslinjen, samt att

överskatta sin vikt vid uppföljningen var 3,25 gånger större om individen överskattade vid

baslinjen. Oddsen för att gå från ingetdera vid baslinjen till ingetdera vid uppföljningen var 1,09.

Fördelningen av kroppsuppfattning visar att det vanligaste var att skatta sin vikt korrekt

utifrån faktiskt BMI, dock överskattade 25% av tjejerna och 10% av killarna sin kroppsvikt vid

baslinjen, medan 2 % av tjejerna och 9 % av killarna underskattade sin vikt. Trots stabiliteten i

utvecklingsmönstret för kroppsuppfattningen hade vissa förflyttningar ändå skett vid

uppföljningen ett år senare. 19% av tjejerna och 5% av killarna överskattade sin vikt medan 1%

av tjejerna och 11% av killarna underskattade sin vikt.
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Vidare visar resultaten att det för killar under gymnasietiden fanns ett statistiskt samband

mellan social ångest respektive mobbning och utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning.

Normalviktiga killar som rapporterade en högre grad av social ångest löpte en ökad risk att börja

överskatta sin vikt och normalviktiga killar som varit utsatta för mobbning löpte en ökad risk att

senare antingen överskatta eller underskatta sin vikt. Studien visade inga samband mellan någon

av studiens riskfaktorer och utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning hos tjejer.

Diskussion

Föreliggande studie hade som huvudsyfte att undersöka om kroppsuppfattning förändras

över tid, samt om självkänsla, fysisk aktivitet, matvanor, social ångest och mobbning kan

predicera snedvriden kroppsuppfattning. Ytterligare syfte var att undersöka hur det ser ut för

tjejer respektive killar.

Då tidigare studier ofta varit av tvärsnittsdesign (se t. ex Ozmen m.fl. 2007; Kostanski &

Gullone 1998, Jaworowska & Bazylak, 2009), efterfrågas studier med longitudinell design som

undersöker utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning och vilka riskfaktorer som bidrar till

utvecklandet. Denna studie kan vara ett led i denna efterfrågan. Dock är denna studie att ses som

preliminär och uttalande om resultatens giltighet bör göras med försiktighet och ytterligare

studier krävs för att stärka giltigheten.

Resultaten visade på stabilitet av kroppsuppfattning över tid. För killarna fanns ett statistisk

samband mellan hög grad av social ångest vid baslinje och att överskatta sin vikt vid ett års

uppföljningen, samt mellan att ha varit utsatt för mobbning vid baslinjen och att underskatta eller

överskatta sin vikt vid ett års uppföljningen. För tjejerna återfanns inga statistiska samband

mellan självkänsla, social ångest, matvanor, fysisk aktivitet och mobbing vid baslinje och

kroppsuppfattning vid ett års uppföljning.



Vilka faktorer predicerar stabilitet och förändring….43

Vad har studien bidragit med till forskningslitteraturen utöver tidigare forskning?

Föreliggande studiens longitudinella design har bidragit till att öka förståelsen för

utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning. Dels genom att påvisa stabiliteten i

utvecklingsmönster av kroppsuppfattning under gymnasietiden, men även genom att påvisa att

social ångest och mobbning har ett statistiskt samband med utvecklandet av snedvriden

kroppsuppfattning hos killar.

Resultat från svenska studier har visat att i 11 års ålder är tjejer och killar lika vad gäller

kroppsuppfattningen för att därefter skilja sig åt. För killar ökar andelen som tycker att de är för

smala med åldern och andelen som tycker att de är lagom minskar med åldern. För flickor

minskar andelen som uppfattar sig som lagom med åldern och andelen som uppfattar sig som

överviktiga ökar med åldern (Statens folkhälsoinstitut 2006b). I denna studie var det ungefär lika

många killar som överskattade sin vikt som underskattade sin vikt vid baslinjen, detta förhållande

hade förändrats till uppföljningen där ungefär dubbelt så många killar underskattade sin vikt som

överskattade dock sker endast en svag ökning av andelen killar som underskattar, från 9% till

11%.  Detta kan peka på att det finns en sårbarhet bland killar under gymnasietiden att börja

underskatta sin vikt.

Resultat från den aktuella studien skiljer sig åt från tidigare forskning gällande tjejerna i

studien, de som överskattar vid uppföljningen är färre än de som överskattar vid baslinjen. Enligt

tidigare forskning ökar andelen tjejer som överskattar sin vikt över tid (Jaworowska & Bazylak,

2009). Ett annat resultat som får anses oväntat är att de flesta undersökta prediktorerna inte, i

enlighet med vad som var att vänta utifrån litteraturgenomgången, var relaterade till

kroppsuppfattningen. Till exempel visade resultaten inga samband mellan matvanor och

snedvriden kroppsuppfattning. Detta kan bero på att kroppsuppfattning predicerar matvanor och

inte tvärt om. Som ovan nämnts kan upplevelse av övervikt få till följd att individen minimerar
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sitt energiintag, bland annat genom att hoppa över måltider (Makino, Hashizume, Yasushi,

Tsuboi, & Dennerstein, 2006). Detta tyder på att individens upplevelse av sin kropp får till följd

att hon eller han ändrar sina matvanor.

Ivarsson m.fl. (2006) visade på ett samband mellan hög grad av social rädsla och undervikt

hos killar i fjortonårsåldern. Ytterligare studier har visat att mäns missnöje med kroppen följer

deras BMI (Kostanski & Gullone, 1998). Resultaten från denna studie visade på ett statistiskt

samband mellan  killars subjektiva uppfattning om övervikt och social ångest, men också mellan

den subjektiva uppfattningen om övervikt respektive undervikt och upplevelsen av att ha varit

utsatt för mobbning. Föreliggande studie bidrar således till att bättre förstå killars

kroppsuppfattning, att interpersonella relationer har en betydelse för hur killar uppfattar sina

kroppar.

Möjliga teoretiska förklaringar till studiens resultat

Resultaten att det sker så lite förändringar i utvecklingsmönstret av kroppsuppfattning kan

bero på att kroppsuppfattningen redan etablerat sig vid denna ålder, eller att det tar längre tid att

förändra den än den period av ett år som studien sträcker sig över. Enligt detta resonemang kan

det vara så att deltagarna i studien är för gamla, men det kan även vara så att riskfaktorerna som

denna studie riktat in sig på inte fått tillräcklig lång tid på sig att påverka kroppsuppfattningen.

Vidare innebär detta resultat, att det är ovanligt att ändra kroppsuppfattning, att för de som i

studien hade någon form av snedvriden kroppsuppfattning kan man kanske inte förvänta sig

någon förändring utan behandlingsinsatser.

Att tjejer har en tendens att överskatta sin vikt, medan killar ofta underskattar sin vikt

(Jaworowska & Bazylak, 2009) ses som ett resultat av de kroppsideal som det västerländska

samhället förespråkar (Grogan, 2006). Då andelen normalviktiga tjejer som överskattar sin vikt
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minskar över tid i den aktuella studien kan detta ses som att pressen att eftersträva idealet

minskar för tjejerna. Detta kan bero på den biologiska mognaden, vilken för med sig en ökning

av mängden kroppsfett (Steinberg, 2005) och således kan innebära en kroppsutveckling från det

västerländska smala kroppsidealet. Då allt fler tjejer hunnit växa ur det kvinnliga idealet blir

jämförelsegruppen mer tillåtande och därmed minskar även pressen att leva upp till idealet. För

killar kan det omvända råda, att allt fler killar uppnår det muskulösa idealet vilket ökar pressen att

få en mer muskulös kropp för att inte uppfatta sig vara annorlunda. Strävan efter detta ideal kan

då förklara varför normalviktiga killar ändå uppfattar sig som underviktiga eller överviktiga.

Den aktuella studien fann ingen interaktionseffekt mellan kön och snedvriden

kroppsuppfattning på de prediktorer studien undersökt. Även detta kan bero på skillnader i

biologisk mognad mellan könen, där tjejer når puberteten tidigare än killar och det är en

möjlighet att tjejer utvecklar snedvriden kroppsuppfattning vid ett tidigare stadie än killar. I

Europa är den genomsnittliga åldern för start av puberteten 10,7 till11,2 år för tjejer och 11,5 år

för killar, det vill säga cirka ett års tidsskillnad (Hagenäs 2008). Detta skulle innebära att

åldersspannet för kommande studier bör skilja mellan könen eller ta upp ett bredare åldersspann

än den aktuella studiens. En annan teoretisk förklaring är att det kan finnas andra variabler än de

den aktuella studien tagit upp som är centrala i förändringsprocessen hos tjejer, till exempel

motivation för fysisk aktivitet eller motivation för ändrade matvanor.

Det kan vara så att riskfaktorer för utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning är

verksamma under olika åldersspann. Resultaten från denna studie att social ångest fungerar som

riskfaktor för att överskatta sin kroppsvikt bland killar, kanske endast är verksamt under

gymnasietiden. Enligt detta resonemang kan studiens andra faktorer, så som matvanor och

självkänsla fungera som riskfaktorer under ett tidigare eller senare utvecklingsstadie, vilket

ytterligare forskning får påvisa. Longitudinella studier med längre tidsintervall eller med flera
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upprepade mätningar för att kunna ha en större chans att kunna fånga in förändringar är således

nödvändiga för att ytterligare öka förståelsen för utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning.

Resultaten att social ångest och mobbning påverkar snedvriden kroppsuppfattning för

killarna pekar på att det sociala samspelet är viktigt för hur killar uppfattar sina kroppar. Att

känna social ångest innebär bland annat en rädsla för att göra bort sig eller bli kritiserad i sociala

sammanhang, medan mobbning i denna studie innebär att individen uppfattar sig ha varit utsatt

för mobbning under de senaste tre månaderna. Detta kan tolkas som att för de killar som känner

en oförmåga att passa in eller på annat sätt hävda sig i det sociala samspelet löper en ökad risk att

överskatta eller underskatta sin vikt, trots att de enligt BMI är normalviktiga. Som tidigare studier

visat (Edlund m.fl., 1999) uppger överviktiga killar att de tror att bara de går ner i vikt kommer

de bli mer populära. Detta kan ha med de rådande kroppsidealen att göra, att killar uppfattar det

som att om de uppnår de kroppsliga idealen kommer de ha lättare att komma in i det sociala

samspelet.

Studiens styrkor och svagheter

En av den aktuella studiens styrkor är dess longitudinella design, det är en fördel på så sätt

att den ej förlitar sig på endast ett mättillfälle och kan uttala sig om riktning på samband. Då

studien undersöker ett flertal olika faktorer som eventuella riskfaktorer för utvecklandet av

snedvriden kroppsuppfattning är det att ses som en styrka då det kan bidra till ytterligare

förståelse för hur utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning sker. Faktorerna täcker dessutom

olika områden, psykologiska, beteendemässiga och psykosociala, vilket innebär att resultaten kan

ge ett unikt bidrag då detta tidigare inte varit så väl undersökt i tidigare studier.

Ytterligare en styrka med studien är dess relativt smala definition av begreppet snedvriden

kroppsuppfattning. Då definitionen är smal blir det tydligt vad resultaten uttalar sig om. Tidigare
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studier inkluderar flera faktorer och begrepp i definitionen vilket kan göra det svårare vad gäller

uttalandet av resultaten. Som ovan nämnts innefattar begreppet body image individens

uppfattning om sin kropp, attityder, känslor och beteenden. Den smala definitionen som denna

studie använder sig av är även att se som en begränsning då andra faktorer rörandes

uppfattningen om sin kropp som kan vara av vikt för individens välmående inte berörs.

Studiens verktyg som mäter självkänsla, RSES (Rosenberg, 1979) samt social ångest,

SPSQ-C (Furmark, Tillfors, Everz, Marteinsdottir, Gefvert, & Fredrikson, 1999) är att ses som en

styrka då dessa tidigare är validerade och erbjuder goda psykometriska data. Däremot är

mätinstrumenten för fysisk aktivitet, matvanor och mobbning ej tidigare validerade då de är

konstruerade för den aktuella studien, vilket får ses som en svaghet. Detta kan vara av betydelse

för utfallet av resultatet, tillförlitligheten och generaliserbarheten kan diskuteras. Till exempel är

en vanligt använd definition av mobbning: ”En person är mobbad då han eller hon, upprepade

gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer”

(Olweus, 1991, sid 4). Den aktuella studiens definition förlitar sig på ungdomens subjektiva

uppfattning om att ha varit utsatt för mobbning, vilket för med sig att det är svårt att uttala sig

exakt om vad denna variabel mäter. Det kan innebära utfrysning, att bli hånad, fysiskt kränkande

handlingar eller på annat sätt känna sig icke accepterad av sina kamrater eller personal vid

skolan. Som frågan är ställd tar den inte heller hänsyn till om det varit en gång detta hänt eller vid

upprepade tillfällen, vilket kan innebära att studien är överinklusiv.

Att deltagarna själva rapporterar sin längd och vikt kan vara en begränsning med studien då

studier tidigare visat att vikt tenderar att underskattas och längd överskattas vid självrapportering,

det har visats ge en BMI-skillnad på 0,6 enheter för män och 0,8 för kvinnor (Dahlberg,

Bergkvist, Hekmat, & Svensson, 2008). Att använda självrapportering är ändå en kompromiss
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som får anses acceptabel då alternativa sätt är allt för resurskrävande med denna omfattning av

deltagare.

En styrka med studien är att det var relativt många ungdomar som deltog i

enkätundersökningen, samt att svarsfrekvensen vid de olika tidpunkterna var hög, dock var det en

del elever som föll bort av okänd anledning. Möjligen kan det spekuleras i att en anledning till

bortfall kan vara att eleven hade dålig hälsa och inte ville delge detta då hon eller han visste att

möjligheten att vara anonym inte fanns, detta kan ha påverkat resultatens tillförlitlighet.

Resultaten kan inte generaliseras till alla gymnasieungdomar i Sverige. Det krävs upprepade

stickprov i liknande miljö samt i annan miljö för att undersöka om resultatet dels är representativt

för den aktuella skolans elever samt Sveriges alla gymnasieungdomar och således styrka den

externa validiteten.

En begränsning med studiens longitudinella design är det så kallade tredje variabel

problemet. Resultaten kan vara en följd av en okänd variabel. Detta innebär att det kan finnas en

för studien outforskad variabel som påverkar både prediktorerna samt kroppsuppfattningen.

Studiens resultat påvisar endast att det finns ett samband mellan social ångest respektive

mobbning och snedvriden kroppsuppfattning och vilken ordningsföljd detta samband har, men

kan inte uttala sig om kausalitet. Dock kan mängden variabler som studien undersöker och det

faktum att de berör ett brett spektrum av områden, psykologiska, beteendemässiga och

psykosociala, delvis skydda mot denna farhåga. En variabel som den aktuella studien inte

undersökt är till exempel faktiskt BMI, denna variabel skulle kunna fungera som en prediktor

både för social ångest, mobbning och kroppsuppfattning. Ytterligare en svaghet med studien som

kan ha inverkan på utfallet är den metod med vilken datainsamlingen gick till. Då specifikationer

saknas, exempelvis datum och tidpunkt, kan detta innebära att insamlingsförfarande och

tidpunkter kan ha skiljt sig åt mellan eleverna och ifyllnadstillfälle. Detta kan ha påverkat hur
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eleverna besvarat enkäterna och i förlängningen även de resultat studien kommit fram till.

Deltagandet uppges vara frivilligt med anges endast långt ner i följebrevet vilket kanske inte läses

av samtliga elever varför det är otydligt om eleverna insåg denna valfrihet, vilket kan ur etisk

synvinkel vara värt att diskutera.

Ytterligare svaghet i studiens variabler är formuleringar av frågor som innehåller

suggererande formuleringar med ”Du” och ”inte” och ibland dubbla negationer vilket forskning

har visat sig kan leda till felaktiga svar (B. Edvardsson, personlig rapportering, 2010-05-21).

Studiens implikationer

Resultaten från den aktuella studien som pekar på stabilitet i utvecklingsmönstret för

kroppsuppfattning under ett års tid hos gymnasieungdomar talar för behov av ytterligare

longitudinella studier. Dessa bör sträcka sig över ett längre tidsintervall eller använda flera

upprepade mätningar för att kunna ha en större chans att kunna fånga in förändringar för att

ytterligare öka förståelsen av utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning. Vidare pekar detta

resultat på att kroppsuppfattningen redan etablerat sig vid denna ålder och att insatser att

förhindra detta utvecklande bör sättas in vid en yngre ålder. Ett sätt att göra detta är att skolan

jobbar med att stärka statusen på aktiviteter där individen bedöms på andra preferenser än sitt

utseende och således kan uppnå acceptans och bedömas positivt inom andra områden.

Studiens resultat visar på att det för killarna fanns ett statistiskt samband mellan social

ångest respektive mobbning på utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning, vilket tolkas som

att för de killar som känner en oförmåga att passa in eller på annat sätt hävda sig i det sociala

samspelet löper en ökad risk att överskatta eller underskatta sin vikt, trots att de enligt BMI är

normalviktiga. Detta innebär att implikationer för skolan kan vara att möjliggöra för ungdomarna

att bygga och utveckla goda relationer samt stödja de killar som lider av social ångest. Skolan bör
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eftersträva en trygg och tillåtande miljö, till exempel genom att arbeta med att aktivt förebygga

och förhindra mobbning, både preventivt och insatser i akuta mobbningssituationer. Arbete att ge

stöd åt killar med social ångest och arbetet mot mobbning bör finnas med från då barnen börjar

skolan och till dess att de avslutar skolan. Trots att den aktuella studien endast påvisat denna

relation för gymnasieungdomar kan inte yngre åldersgrupper uteslutas bland annat på grund av

resultatet som visar på stabilitet i utvecklingsmönstret. Killar med snedvriden kroppsuppfattning

kan ha en ökad risk att använda anabola steroider för att uppnå det västerländska muskulösa

kroppsidealet (Grogan, 2006). Användandet av anabola steroider hos killar har tolkats som

motsvarande restriktioner av matintag hos tjejer med ätstörningar, då båda ses som användande

av extrema beteenden för att uppnå ett visst kroppsideal (Cafri, Thompson, Ricciardelli, McCabe,

Smolak, & Yesalis, 2005, 2005). Dessa samband talar för vikten av insatser för att förhindra

utvecklandet av snedvriden kroppsuppfattning.

Tidigare studier visar på att ungdomar som upplever social ångest ofta uppfattar sig som

mindre attraktiva för andra, den sociala ångesten är relaterad till den subjektiva uppfattningen av

sitt utseende och sin kropp speciellt för tjejer (La Greca & Lopez, 1998). Resultat från den

aktuella studien visar på, som ovan nämnts, ett omvänt förhållande mellan könen. Här fanns det

ett samband mellan social ångest och snedvriden kroppsuppfattning för killarna men inte för

tjejerna, vilket visar på att framtida forskning bör fördjupas mer kring sambandet mellan killars

upplevelse av social ångest och hur de uppfattar sin kropp. .

 Sammanfattningsvis har denna studie bidragit till en bredare förståelse vad gäller

ungdomars utveckling av snedvriden kroppsuppfattning och vilka faktorer som predicerar denna

utveckling. Studien har framförallt bidragit till en ökad förståelse kring vilka faktorer som

predicerar killars utveckling av snedvriden kroppsuppfattning och att fortsatt forskning inom

området är nödvändig.
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Bilaga 1

 
 
 
 
 

 
 HÄLSOPROFIL

Skolhälsovården, Lindeskolan

Datum………………………………………….  Klass…………………………………………...

Namn…………………………………………..  Personnummer…………………………………

Adress………………………………………….  Postadress…………………………………….

Tel hem………………………………………..   Tel mobil……………………………………

Löpnummer……………………………………
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Löpnummer………………………

Var vänlig att kryssa i rutan vid det svarsalternativ som stämmer in på Dig.

Jag är:
❒ Tjej

❒ Kille

Vilket gymnasieprogram går du på?
…………………………………

Vilken årskurs går du i?
…………………………………

Är du född i Sverige?          ❒ Ja
                                                                                               ❒ Nej, jag har bott …… år i  Sverige

Är dina föräldrar födda i Sverige?        ❒ Ja
❒ Nej, de har bott …… år i  Sverige

Jag bor i: ❒
Lindesbergs kommun

❒ Ljusnarsbergs kommun
❒ Nora kommun

      ❒ Annan kommun. Vilken?...............

.............................................................

Nu kommer några frågor om Din fysiska hälsa.

Har du allergiska besvär?             ❒ Ja  ❒ Nej

Om Ja – vilka besvär har du?
…………………………………………………………..

Har du någon annan sjukdom?             ❒ Ja  ❒ Nej

Om Ja -  vilken/vilka sjukdomar?           …………………………………………………………..
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Känner du dig frisk?                            ❒ Ja  ❒ Nej

Jag är:
……………cm lång

Jag väger:
……………kg

Hur ofta äter du frukost?         ❒ Mindre än en gång i veckan
❒ 1-2 dagar i veckan

      ❒ 3-5 dagar i veckan
❒ Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta äter du lunch?         ❒ Mindre än en gång i veckan
❒ 1-2 dagar i veckan

      ❒ 3-5 dagar i veckan
❒ Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta äter du middag?         ❒ Mindre än en gång i veckan
❒ 1-2 dagar i veckan

      ❒ 3-5 dagar i veckan
❒ Dagligen eller nästan dagligen

 
Hur ofta dricker du läsk?        ❒ Mindre än en gång i veckan

❒ 1-2 dagar i veckan
      ❒ 3-5 dagar i veckan

❒ Dagligen eller nästan dagligen

Hur ofta äter du snabbmat som t ex        ❒ Mindre än en gång i veckan
hamburgare och korv?        ❒ 1-2 dagar i veckan
      ❒ 3-5 dagar i veckan

❒ Dagligen eller nästan dagligen

Är du nöjd med din kropp?             ❒ Ja  ❒ Nej

Hur ofta motionerar du (fysisk aktivitet som        ❒Mindre än en gång i veckan
t ex att gå snabbt, springa eller cykla i mer än ❒ 1-2 dagar i veckan
15 minuter)?      ❒ 3-5 dagar i veckan

❒ Dagligen eller nästan dagligen
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Vilken motion ägnar du dig åt?………………………………………………………………….

Kan du gå uppför 3 våningar utan problem? ❒ Ja  ❒ Nej

Kan du springa 1 km utan problem?  ❒ Ja  ❒ Nej

Kan du gå mer är 10 km utan problem?  ❒ Ja  ❒ Nej

Jag uppfattar mig själv som: ❒
Underviktig
   ❒ Normalviktig

❒ Överviktig

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur Du har känt Dig under de
senaste 3 månaderna.

 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

Jag mår bra. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
Jag har ofta huvudvärk. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒        
Jag har ofta ont i rygg/nacke/axlar. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒        

Sömn
 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

Jag sover bra. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Hur många timmar per natt sover
du under skolveckorna?           ………………………………………………………….

Har du haft några sömnsvårigheter - under de ❒ Ja  ❒ Nej

senaste 3 månader?

Om du kryssade i Ja på  frågan ovan: Hur ofta har du         ❒ Mindre än en gång i veckan
haft sömnsvårigheter - under de senaste 3 månaderna?❒1-2 dagar i veckan
      ❒ 3-5 dagar i veckan

❒ Dagligen eller nästan dagligen
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Hur lång tid  (minuter i genomsnitt) ligger du vaken i sängen innan du somnar (efter att lampan
släckts)?

❒                   ❒     ❒    ❒    ❒     ❒    ❒                ❒
Mindre än 10 min       10      20     30     40     50     60       mer än 1 timme

Om du vaknar på natten, hur länge är du som regel vaken då?

❒                   ❒     ❒    ❒    ❒     ❒    ❒                ❒
Mindre än 10 min       10      20     30     40     50     60       mer än 1 timme

Jag sover:                           ❒ För lite
    ❒ Lagom
    ❒ För mycket

Vi är intresserade av de tankar och känslor Du har när Du inte mår bra (t ex
värk i rygg/nacke/axlar eller sömnsvårigheter). Kryssa i frågorna nedan även
om Du inte har de här problemen just nu

 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

 

När jag har problem (även om jag inte
har de här poblemen just nu)…

1. … är det ett tecken på att jag bör ta det lugnt. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒        

2. … bör jag inte utföra ansträngande motion. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

3. … bör jag undvika känslomässigt krävande ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

     situationer.  

4. … kan jag inte sluta tänka på det. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

5. … tänker jag hela tiden på hur mycket jag  ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

     skulle vilja bli kvitt problemet.

6. … blir jag rädd för att mina besvär ska förvärras. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
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7. … undrar jag om det är något allvarligt fel på mig. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

8. … finns det ingenting jag kan göra för att lindra ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

     symptomen.

9. … tror jag att jag aldrig blir kvitt problemet. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

10. … är det bäst att jag undviker att tänka på

     krävande problem i största möjliga utsträckning.❒        ❒        ❒        ❒        ❒

11. … bör jag försöka undvika tankekrävande ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

     uppgifter.

12. … är det bäst att jag undviker situationer som ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

    kräver långvarig och intensiv uppmärksamhet.

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur Du har känt Dig under de
senaste 3 månaderna.

 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

Jag känner mig oftast pigg. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Jag känner mig oftast glad. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒        

Jag känner mig oftast säker. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Jag känner mig oftast avspänd. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒    

Jag har oftast en positiv bild av mig själv. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Jag föredrar oftast gemenskap. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Kontakt med nya människor känns oftast lätt. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒        
       
    

Under den senaste veckan har jag:
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                                                                                                     Inte alls     Enstaka     Då och      Ofta
      gånger         då

1. Oroat mig för sådant som jag inte brukar oroa mig för         ❒        ❒        ❒        ❒

2. Inte kunnat känna mig glad även om min familj elle            ❒        ❒        ❒        ❒  
    mina vänner försökt pigga upp mig.

3. Känt mig ”nere” och olyckli                                                 ❒        ❒        ❒        ❒

4. Känt mig rädd.            ❒        ❒        ❒        ❒

5. Känt det som att jag vill gråta.           ❒        ❒        ❒        ❒

6. Känt mig ledsen.           ❒        ❒        ❒        ❒

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur Du har känt Dig under de
senaste 3 månaderna.

                                                                                                    Inte alls       Lite         Ganska       Väldigt
     grann         mycket       mycket

1.   Torr i munnen ❒        ❒        ❒        ❒
2.   Sett suddigt ❒        ❒        ❒        ❒
3.   Svettningar ❒        ❒        ❒        ❒  
4.   Orolig mage ❒        ❒        ❒        ❒
5.   Muskelryckningar/kramper ❒        ❒        ❒        ❒
6.   Känner dig varm över hela kroppen ❒        ❒        ❒        ❒  
7.   Ont i nacken ❒        ❒        ❒        ❒
8.   Yrsel ❒        ❒        ❒        ❒
9.   Spänningskänsla över pannan ❒        ❒        ❒        ❒  
10.  Svag i benen ❒        ❒        ❒        ❒
11.  Illamående ❒        ❒        ❒        ❒
12.  Ont i magen ❒        ❒        ❒        ❒
13.  Huvudvärk ❒        ❒        ❒        ❒
14.  Ont i ryggen ❒        ❒        ❒        ❒  
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Läs varje påstående och sätt ett kryss i rutan till vänster om det svar som
kommer närmast hur Du känt Dig under de senaste 3 månaderna.

1. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad”
❒ För det mesta    ❒ Ofta    ❒ Då och då    ❒  Inte alls

2. Jag känner mig rädd, som om något förfärligt håller på att hända
❒ För det mesta    ❒ Ofta    ❒ Då och då    ❒  Inte alls

3. Oroande tankar kommer för mig
❒ Mycket ofta    ❒ Ofta    ❒ Då och då    ❒ Någon enstaka gång

4. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig avspänd
❒ Absolut    ❒ Oftast    ❒ Inte ofta    ❒ Inte alls

5. Jag känner mig rädd, som om jag har ”fjärilar i magen”
❒ Inte alls    ❒ Någon gång    ❒ Rätt ofta    ❒ Mycket ofta

6. Jag känner mig rastlös som om jag måste vara på språng
❒ Väldigt mycket    ❒ En hel del    ❒ Inte så mycket    ❒ Inte alls
 
7. Jag får plötsliga panikkänslor
❒ Mycket ofta    ❒ Ganska ofta    ❒ Inte så ofta    ❒ Inte alls
Denna sida består av ett antal ord som beskriver olika känslor. Läs varje ord
och markera hur du känner Dig i allmänhet, dvs hur Du känner Dig på det
stora hela. Sätt för varje ord ett kryss för det svarsalternativ som passar in
bäst på Dig.

 Mycket lite    
Väldigt
eller inte alls     Lite       Måttligt     En hel del     mycket

1.    Intresserad ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

2. Lättirriterad ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

3.  Ointresserad ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

4. Alert ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

5.    Ivrig                   ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

6.    Skamsen                ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
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7.    Missbelåten                     ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

8.    Inspirerad                              
❒        ❒        ❒        ❒        ❒ 

9.    Stark ❒        ❒     ❒        ❒        ❒

10.  Nervös ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

11.  Skuldmedveten ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

12.  Bestämd ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

13.  Skrämd ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

14.  Uppmärksam ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

15.  Fientlig ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

16.  Spänd ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

17.  Entusiastisk ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

18.  Flitig ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

19.  Stolt ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

20.  Rädd ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Hur väl stämmer dessa påståenden in på Dig?

                                       Stämmer     Stämmer      Stämmer      Stämmer
               inte alls    inte så bra   ganska bra  mycket bra

1.   På det hela taget är du nöjd med dig själv. ❒        ❒        ❒        ❒
2.   Ibland tycker du att du inte är till någon nytta. ❒        ❒        ❒        ❒
3.   Du tycker att du har många goda egenskaper. ❒        ❒        ❒        ❒
4.   Du klarar av att göra saker lika bra som de flesta andra.    ❒        ❒        ❒        ❒
5.   Du tycker att du inte har så mycket att vara stolt över. ❒        ❒        ❒        ❒
6.   Du känner dig verkligen oduglig emellanåt. ❒        ❒        ❒        ❒
7.   Du tycker att du är värd en hel del, åtminstone ❒        ❒        ❒        ❒
      lika mycket som andra.
8.   Du önskar att du kunde ha högre tankar om dig själv.       ❒        ❒        ❒        ❒
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9.   På det hela taget har du lätt för att känna dig misslyckad. ❒        ❒        ❒        ❒
10. På det hela taget uppfattar du dig som positiv. ❒        ❒        ❒        ❒

Nedan finns ett antal situationer som killar och tjejer kan vara rädda för. Ange
hur stor rädsla Du brukar känna i varje situation genom att sätta ett kryss i
rutan för det ord som bäst beskriver Din rädsla. Läs varje mening noga. Det
finns inga rätta eller felaktiga svar.

Rädsla

                                                 Ingen         En del              Mycket

Att tala inför klassen      ❒   ❒   ❒

Att räcka upp handen under en lektion      ❒   ❒   ❒

Att ringa till någon jag inte känner så bra      ❒   ❒   ❒

Att vara med klasskompisar under raster       ❒   ❒   ❒

Att gå på en fest eller på ett kalas      ❒   ❒   ❒

Att börja prata med någon jag inte känner så bra       ❒   ❒   ❒

Att äta tillsammans med andra under matrasten      ❒   ❒   ❒

Att titta någon i ögonen när jag pratar       ❒   ❒   ❒

Kryssa i ”ja” eller ”nej” på de här frågorna!

Rädslan jag känner i någon eller några av de åtta situationerna på föregående sida som jag precis
fått frågor på, gör att det blir jättejobbigt för mig:

Då jag är i skolan

❒ Ja ❒ Nej

Då jag gör saker när jag är ledig

❒ Ja ❒ Nej
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Då jag är med kompisar

❒ Ja ❒ Nej

Rädslan jag känner i någon eller några av situationerna som jag precis fått frågor på, har jag haft i

minst sex månader:  

❒ Ja ❒ Nej

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur det har varit under de senaste
3 månaderna.

 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

Jag trivs bra med min hemsituation. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Jag trivs bra med min studiesituation. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Jag har lätt för att lära mig nya kunskaper. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Har du någon vuxen som du kan tala med i en svår situation?

 ❒ Ja ❒ Nej

Har du någon kamrat som du kan lita på?

❒ Ja ❒ Nej

Har du blivit utsatt för mobbning?               ❒

Ja ❒ Nej

Har du någon pojkvän/flickvän just nu?  ❒

Ja ❒ Nej

Om du kryssade i Ja på frågan ovan: Är du nöjd med din relation?

❒ Ja ❒ Nej

Har du valt rätt program?              
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❒ Ja  ❒ Nej  ❒ Vet ej

Vem bor du tillsammans med? ❒ Ma & Pa ❒ Ma  ❒ Pa  ❒ Själv  ❒
Annat
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Trakasserier & Kränkningar

Kryssmarkera det svarsalternativ som passar bäst med din upplevelse

Under de senaste tre månaderna:
  Nej    Ja, vid något       Ja,
 enstaka tillfälle  flera gånger

A: Har jag blivit knuffad , nypt, fasthållen, slagen      ❒        ❒        ❒
sparkad av någon annan elev på rasten, under
lektionstid, på vägen till eller från skolan.

B: Har jag blivit fasthållen mot min vilja av lärare ❒        ❒        ❒
eller av annan skolpersonal.

C: Har jag blivit inlåst mot min vilja på toaletten,        ❒        ❒        ❒
 i klassrummet eller i något annat rum på skolan.

D: Har jag blivit hotad med stryk av någon annan        ❒        ❒        ❒
elev på rasten, under lektionstid, på vägen till
eller från skolan.

E: Har andra elever hånat eller reta mig, sagt elaka       ❒        ❒        ❒
saker till mig på rasten, under lektionstid, på vägen
till eller från skolan.

F: Har jag blivit hotad, hånad eller retad av andra         ❒        ❒        ❒
elever via dator/nätet eller mobiltelefon.

G: Har lärare eller annan skolpersonal sagt                    ❒        ❒        ❒
nedlåtande, otrevliga eller dumma saker till mig.

H: Har någon eller några elever försökt få andra på       ❒        ❒        ❒
skolan att tycka illa om mig genom att hitta på saker
om mig som inte är sanna, sprida lögner om mig.

I: Har lärare eller annan skolpersonal skojat med mig   ❒        ❒        ❒
inför klasskamrater eller i närvaro av andra elever på
ett sätt som gjort mig sårad eller ledsen.

J: Har jag känt mig utfryst eller utstött av andra på       ❒        ❒        ❒
skolan, känt att ingen vill ha med mig att göra.
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Om du blivit trakasserad av andra elever eller lärare under de senaste tre månaderna – hur har

det påverkat dig?

Kryssmarkera det eller de ord som bäst beskriver dina upplevelser av detta. Flera svar kan

anges. Jag kände mig:

❒ Dålig      ❒ Värdelös      ❒ Rasande      ❒ Förolämpad      ❒ Sårad

❒ Ilsken     ❒ Arg             ❒ Förvånad   ❒ Nedstämd

❒ Det påverkade mig inte alls/ Jag brydde mig inte       

Nu kommer några frågor om stress.

Nästan    Mindre än en   En gång i     Några gånger  Någon gång   Större delen
 aldrig     gång i veckan     veckan         i veckan        om dagen        av dagen

Hur ofta känner du dig stressad ❒          ❒          ❒          ❒          ❒          ❒
utanför skolan, t ex av konflikter
eller aktiviteter?

Hur ofta känner du dig stressad av ❒          ❒          ❒          ❒          ❒          ❒
ditt skolarbete, t ex att det är många
prov och/eller redovisningar
samtidigt?

Hur ofta känner du dig stressad ❒          ❒          ❒          ❒          ❒          ❒
i skolan av andra saker än skol-
arbetet, t ex osämja i klassen eller
att det förekommer skvaller?

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur Du känt Dig under de 3
senaste månaderna.

 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

Jag känner att jag orkar med de krav som ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
ställs på mig i skolan.

Jag känner att jag har kontroll över det ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
som sker i mitt liv.
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Ibland är det lugnt i skolan och sedan kommer ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
det för mycket skolarbete på en gång.

Jag oroar mig för min framtid. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
 Om jag känner mig stressad över någonting…

Stämmer    Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

… gör jag någonting för att lösa problemet ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
som orsakat stressen.

… påminner jag mig själv om att jag ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
kommer klara av det.

… pratar jag med någon annan om det. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

… försöker jag undvika situationen. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

… låtsas jag vara sjuk. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒ 

… kan jag inte tänka på någonting annat. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

… vill jag ge upp. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

… blir jag irriterad. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur det har varit under de 3
senaste månaderna.

Röker du? ❒
nej, det har inte hänt

❒ 1 gång
                   ❒ 2 - 3 gånger
                  ❒ 4 - 10 gånger
                  ❒ mer än 10 gånger

Snusar du? ❒
nej, det har inte hänt
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❒ 1 gång
                  ❒ 2 - 3 gånger
                  ❒ 4 - 10 gånger
                  ❒ mer än 10 gånger

forts… Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur det har varit under de 3
senaste månaderna.

Har du druckit så mycket öl, sprit eller vin ❒ nej, det har inte hänt
att du blivit berusad – under de 3 senaste ❒ 1 gång
månaderna? ❒ 2 - 3 gånger

            ❒ 4 - 10 gånger
            ❒ mer än 10 gånger

Har du använt narkotika – under de 3 senaste ❒ nej, det har inte hänt
månaderna?                    ❒ 1 gång

            ❒ 2 - 3 gånger
            ❒ 4 - 10 gånger
            ❒ mer än 10 gånger

Har du varit borta en hel dag från skolan – under de 3                  ❒ nej, det har inte hänt
senaste månaderna? ❒ 1 gång
                                                                                             ❒ 2 - 3 gånger

            ❒ 4 - 10 gånger
            ❒ mer än 10 gånger

Har du någon gång  varit borta från ämnet ❒ nej, det har inte hänt
Idrott och hälsa – under de 3 senaste månaderna? ❒ 1 gång

            ❒ 2 - 3 gånger
            ❒ 4 - 10 gånger
            ❒ mer än 10 gånge

 Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer
 inte alls  dåligt delvis   bra   helt

Min personliga ekonomi är bra. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒

Jag trivs bra med livet. ❒        ❒        ❒        ❒        ❒
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Arbetar du med något extra avlönat arbete, förutom ❒ Ja ❒ Nej
skolarbetet, under terminen?

Har du en bra fritid?                        ❒ Ja  ❒ Nej

Hur många timmar per dag tillbringar
du vid datorn utanför skoltid? 

………………… timmar

Vilket är ditt största fritidsintresse?

…………………………………………………………………………………………..
                                                             

För flickor:

Har du fått din första mens?                    ❒ Ja  ❒ Nej

Om Ja vilket år? ……………………………

Har du besvär i samband med mens?

❒ Ja  ❒ Nej

                                                         Tack för din medverkan!
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Årskurs 2 och 3

Hej!

Denna enkät gällande hur ungdomar mår både fysiskt och psykiskt genomförs av skolhälsovården
på Lindeskolan i samarbete med en forskargrupp från Örebro universitet som består av professor
Steven Linton och universitetslektor Maria Tillfors. Höstterminen 2006 startade detta samarbete
vilket innebär att Du redan har besvarat denna enkät en gång tidigare förra hösten. Samtliga
elever på Lindeskolan erbjuds att delta i enkätundersökningen. Det är viktigt att undersöka både
fysisk och psykisk hälsa hos ungdomar över en längre tidsperiod för att vi skall kunna lära oss
mer om bakgrunden till varför vi mår bra eller varför vi inte mår bra.

I enkäterna förekommer det att flera frågor handlar om samma sak eller är
formulerade på ungefär samma sätt. Detta har gjorts med avsikt och vi ber Dig ändå att svara på
alla frågor. Det är viktigt att Du svarar så sanningsenligt som möjligt och att Du tänker igenom
Dina svar så att våra slutsatser kan bli så korrekta som möjligt. Vi tackar för att vi får ta Din tid i
anspråk och att Du vill hjälpa till i forskningen kring viktiga mänskliga reaktioner.

Din medverkan är frivillig och Du kan alltså välja att inte fylla i enkäten. Dina svar
kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att det enbart är skolsköterskan med
lagstadgad tystnadsplikt som vet vad just Du har svarat. Vidare kommer forskargruppen från
Örebro universitet att få tillgång till enkäterna i avidentifierad form. När Du har fyllt i enkäten
kan Du stoppa ned den i det kuvert enkäten låg i och klistra igen det.

Återigen, tack för Din medverkan.

Med vänliga hälsningar!

…………………………………
Kent Hiding, gymnasiechef

………………………………… …………………………………
Torkel Freed, rektor Ammi Naulén-Lundin, skolsköterska

………………………………… …………………………………
Steven Linton, professor Maria Tillfors, universitetslektor


