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Förord 

 

Social kroppsanspänning och tilltro till handlingskontroll är två begrepp som för många är 

okända men som berör alla individer. Det är två begrepp som för oss har ökat i intresse och 

förståelse, då vi har insett vilken påverkan de har på den mentala hälsan hos människor.  

 

Vi fick en förfrågan att skriva vår C-uppsats som ett sidoprojekt till ett större 

forskningsprojekt, som pågår i skrivande stund. Detta har för oss varit en mycket lärorik och 

intressant upplevelse. Därför vill vi tacka för förfrågan från forskningsgruppen som bedriver 

projektet.  

 

Vi vill passa på att tacka alla Er elever som deltagit i studien. Utan Er hade vi aldrig kunnat 

genomföra vårt arbete. Vi vill även tacka alla de lärare och övrig personal på 

respondentskolan för att vi fick möjligheten att utföra undersökningen.  

 

Framförallt vill vi tacka vår handledare Linn Eriksson. Du har hjälpt oss med ett stort hjärta 

genom både jobbiga och roliga stunder. Din ambition har smittat av sig, och dina tankar samt 

funderingar har gett oss mycket bra inspiration till vårt arbete. Tack så väldigt mycket för din 

roll som handledare. Vi kan inte tacka Dig nog!  

 

Vi vill även passa på att tacka vår examinator och kursansvariga Owe Stråhlman. Din positiva 

inställning till uppsatsskrivande och vetenskapligt arbete har smittat av sig till oss, och har 

lagt en god grund för vår inställning till denna studie och framtida arbeten.   

 

Under arbetets gång har vi upplevt både motgångar och medgångar. Genom bra humör och en 

öppenhet i de diskussioner vi har haft angående studiens innehåll har vi inte bara lyckats 

behålla vänskapen, utan även stärkt vår vänskapsrelation. Därför vill vi slutligen tacka oss 

själva för det samarbete som resulterade i denna studie.   

 

Rebecca Nilsson och Peter Cooper, Hösten 2008 
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tilltro till handlingskontroll i skolår 7 och 9. Därtill var syftet även att 

undersöka om det fanns skillnader mellan flickor och pojkar, men 
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som analyserades och framställdes i tabeller. Resultaten i denna 

studie visade att flickorna skattade sig högre i de påståenden som 

mätte social kroppsanspänning än pojkarna i skolår 7 och 9. Det 

framgick även att pojkarna upplevde en högre tilltro till sin 

handlingskontroll än flickorna i skolår 7 och 9. Slutsatsen av studien 

var att de som upplevde en hög grad av social kroppsanspänning även 

hade lägre tilltro till sin handlingskontroll oberoende av ålder. För 

fortsatt forskning kan det vara av intresse att undersöka 

bakomliggande faktorer som påverkar upplevelsen av social 

kroppsanspänning samt tilltron till den egna handlingskontrollen, för 

att öka förståelsen för faktorer som påverkar ungdomars hälsa. 
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Abstract The aim for this study was to describe Social Physique Anxiety and 

Self-Efficacy in the school year of 7 and 9. To that the aim for this 

study was to describe if there was differences between girls and boys, 

but also between the school years, when it comes to the estimation of 

Social Physique Anxiety and Self-Efficacy. The method for this 

report was of statistic design, with a deductive methodology who was 

analysed and presented in. The empirical material was collected thru 

questionnaires where the level of information was of quantitative 

characteristics. The results from this study showed that girls estimate 

higher Social Physique Anxiety then the boys, in school year 7 and 9. 

The results also showed that boys estimated a higher Self-Efficacy 

then the girls, in school year 7 and 9. The conclusion of the study was 

that they who estimated high Social Physique Anxiety also estimated 

a lower Self-Efficacy, independently of age. We suggest continued 

research of decisive factors that effects Social Physique Anxiety and 

Self-Efficacy, too increase the understanding of those factors that 

affects an individual’s health.  
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Introduktion 

 
Lärandet finns i allas vardag och intryck utformas till attityder, normer, åsikter och kunskap 

(Jacobson & Broman-Norrby, 2004). Intryck formas av information som produceras av 

människor där arenor skapas, som exempelvis hemsidor, bloggar och Communitys. Det är 

miljöer där människor interagerar och där framför allt ungdomar aktivt deltar i processen med 

bland annat profilbilder som eftersträvar normer och ideal. Därav blir individen aktiv i 

skapandet av ideal, normer och värderingar, och en delaktig aktör i processen (Hirdman, 

2006). Dessa faktorer utgör en del i identitetsskapandet då valet av utseende får konsekvenser 

för hur andra uppfattar ens identitet, och därav kan människor betraktas som sociala objekt 

(Featherstone, 1994; Fagrell, 2007). Vidare blir tolkningen av kroppen något som antingen får 

positiva eller negativa konsekvenser (ibid). Faktorerna i identitetsskapandet bland unga tjejer 

kan ske genom samtal, kommentarer och umgänge som rör handlingar, som att sminka sig 

samt byta klädstil (Ambjönsson, 2003). Oron för hur kroppen ser ut har socialiserats, och 

ekonomiska intressen för kläd- och skönhetsindustrin är också aktiva aktörer i processen av 

identitetsskapandet då marknaden efterlever sig på lärandet som skapar en vilja till förändring 

hos människor (Hesse-Biber, 1997). Denna vilja kan leda till ett identitetsskapande som 

medför negativa konsekvenser, som missnöje över det kroppsliga utseendet, om de krav som 

uppfattas som ”vackert” inte kan uppnås. Detta kan orsaka att individer upplever att de inte 

passar in i samhället. Den ångest och nervositet som utgör de negativa konsekvenserna kallas 

för social kroppsanspänning (Heart, Leary & Rejeski, 1989). Det finns individer som 

accepterar och försöker eftersträva mediernas budskap om vad som är ett idealiskt utseende, 

och med det följer ofta ett sämre självförtroende (Kundanis, 2003), vilket kan leda till en ökad 

ångest och nervositet vid uppvisandet av sin kropp.  

 

Tilltron att uppvisa ett accepterad utseende och att hantera en situation avgör en individs 

handlingskontroll. Den får också betydelse för hur människor ser sig åstadkomma en önskad 

förändring, eftersom de har kunskap, medel och samhälliga rättigheter att påverka sin 

situation både individuellt och kollektivt (Bandura, 1997). Det finns även forskare (Härnsten 

& Holmstrand, 2003) som menar att samhällets sociala och ekonomiska liv inte endast 

påverkas av individuella faktorer utan även av händelser som sker i omvärlden. Det betyder 

att den sociala interaktionen måste problematiseras och inte bara ses utifrån ett 

endimensionellt perspektiv utan även ur ett kollektivistiskt perspektiv (ibid). Vidare menar 

Bandura (1997) att människor är beroende av varandra. Hur individer agerar avspeglar 



3 
 

affekter på andra som sedan reflekteras tillbaka och i sin tur påverkar välbefinnandet. Den 

sociala interaktionen med andra individer är på så vis avgörande för det egna välbefinnandet 

(Bandura, 1997).  

 

Syfte 

 
Syftet med studien var att beskriva social kroppsanspänning och tilltro till egen 

handlingskontroll i skolår 7 och 9. Därtill var syftet även att undersöka om det fanns 

skillnader mellan flickor och pojkar, men också mellan skolåren, vad gäller skattning i social 

kroppsanspänning och tilltro till egen handlingskontroll. 

 

Hälsopromotion som kommersiell kraft 

 
Begreppet hälsopromotion kan uppfattas ha olika definitioner. Den allmänna uppfattningen 

om begreppet är en strävan mot att främja människors hälsa, där begreppet hälsa inrymmer 

alla upptänkliga definitioner; allt från hälsa som klinisk status till hälsa som välbefinnande 

(Korp, 2004). Därav kan kritik riktas mot begreppet hälsopromotion då det är holistiskt och 

svårdefinierat (ibid). Vidare kritiseras hälsopromotion av forskare då definitionen kan 

uppfattas som ”fanatiskt” eftersom specifika krav ställs på en verksamhet för att den ska få 

titulera sig som hälsopromotiv. Dessa krav innefattas av fysiska, psykiska och sociala 

aspekter vilket gör det problematiskt att uppnå alla samtidigt och det får inte ske på bekostnad 

av varje enskild aspekt. En annan problematisering av begreppet hälsopromotion är att det är 

flerdimensionellt då det existerar en påverkan från aktörer som å ena sidan arbetar utefter 

kommersiella intressen å andra sidan från myndighetshåll (ibid).  

 

Det har skapats en konsumtionskultur som innebär att individer i allt högre grad identifieras 

med de livsstilsval som görs. Denna hälsoinriktade konsumtionskultur innebär en allt starkare 

fokusering på kroppen, framförallt på konstruktionen av kroppsideal. Detta präglar 

människors strävan att kontrollera sina kroppar och på så vis även forma sin identitet (ibid). 

För att göra hälsopromotion mer hanterbart specificeras därför vissa åtgärder, och därför är 

Empowerment ett viktigt arbetsområde inom hälsopromotion. Forskare (Davis & MacDonald, 

1998) menar att om en verksamhet ska vara hälsopromotiv måste Empowerment vara en del 

av hälsoarbetet. Det handlar om att skapa en frigörelse för maktutövande och förtryck. Denna 

frigörelseprocess grundas på ett kritiskt medvetande som möjliggör för människor att 
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upptäcka och problematisera levnadsvillkor och samhällsförhållanden som skapar ohälsa och 

har en negativ inverkan på välbefinnandet (Korp, 2004). Följaktligen handlar Empowerment 

om makten att konstruera sitt utseende samt livsval (ibid) och forskare (Downie, Tannahill & 

Tannahill, 1996) påvisar även att den makten och uppmuntran ska komma ifrån den sociala 

omgivningen. Vidare konstateras i studier att hälsan påverkas av den miljö som individer 

vistas i (Hansson, 2004). Därav blir skolmiljön en viktig arena för hälsopromotivt arbete där 

Empowerment bör vara en väsentlig del av arbetet, eftersom miljön som ungdomar vistats i är 

en viktig del i lärandet av socialisationen som skapas av aktiva individer (Connell, 2002).  

 

Kroppen som betraktelse 

 
Människan är socialt agerande och interaktionen med andra individer finns i alla människors 

omgivning. Den sociala kontakten innebär att individer alltid kommer bli observerade och då 

även utvärderade. I denna miljö kommer människor aldrig kunna undvika känslan av att bli 

negativt utvärderad av en annan individ (Fagrell, 2002). Det finns forskningsresultat (ibid) 

som visar att vardagen styrs av kollektiva föreställningar om vad som är kvinnligt och 

manligt, vilket leder till att mannen som norm bevarar sin plats i hegemonin. Det finns även 

författare (Trost & Levin, 2004) som hävdar att den omgivande miljön kan påverka 

människor till den grad att de inte känner sig bekväma, baserat på det regelsystem som 

påvisar riktlinjer för bl.a. hur det är accepterat att se ut, klä sig och bete sig. Dessa normer för 

ideal förverkligas av att tjejer och killar uppfattar och applicerar dem till sin egen kropp 

(Ambjörnsson, 2003). Vidare formar dessa föreställningar mentala bilder om hur män och 

kvinnor bör agera och uppträda. Det blir till abstrakta riktlinjer, men verkliga i dess 

konsekvenser för hur individer bör uppföra sig och se ut. Hur denna manipulation utvecklas 

beror på omvärlden. I ett socialt umgänge kan det vara tillåtet som tjej att inte raka sig under 

armarna medan det kan ses som förbjudet i ett annat. Det som framgick av Ambjörnssons 

(2003) avhandling var att det fanns ett kontinuum för hur långt i manipulationen det var 

tillåtet att gå. Tjejerna, som deltog i Ambjörnssons studie var 16 till 18 år, tyckte att ett visst 

intresse måste finnas för hur det är accepterat att se ut annars blir tjejen betraktad som lesbisk 

och pojkflicka. Om manipulationen går för långt åt andra hållet, som överanvändning av 

smink och för utmanade klädsel, kan individen istället uppfattas som självupptagen. Att 

intressera sig för utseendet och finna ett intresse i att diskutera exempelvis olika klädstilar och 

frisyrer skapar ett värde och en gemenskap hos tjejerna i Ambjörnssons (2003) avhandling. 

Det bästa ansåg tjejerna vara om det fanns en lagom grad av manipulation skapad av deras 
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interaktion för att framstå som en naturlig kvinna och för att inte överskrida de normer för ett 

önskvärt utseende (ibid).  

 

Övergångsperioden från barn till vuxen innehåller stora fysiologiska och mentala förändringar 

och blir på så vis en viktig fas i livet vilket leder till att under denna period är de flesta 

ungdomar mer mottagliga för andras åsikter och tankar (Eklund & Bianco, 2000). De inträder 

i en värld där deras medvetenhet om kroppen ökar och då de söker efter godkännande samt 

acceptans från den sociala kontexten; som exempelvis vänner, lärare och partners (ibid). 

Forskning (Eklund & Bianco, 2000) visar att den fysiologiska och mentala utvecklingen 

följaktligen försätter ungdomar i en position där de får ”nya” kroppar, växer in i nya roller, lär 

sig kroppsliga och kognitiva element på nytt, konfronteras med nya unika situationer, osv. 

Parallellt ökar även den kognitiva kunskapen om att jämlik acceptans är relaterad till hur 

individer uppfattas av andra, vilket leder till att medvetenheten om självbilden ökar (Eklund 

& Bianco, 2000). En negativ konsekvens är att fokuseringen på självbilden kan inbjuda till 

kroppsligt missnöje och om en individ upplever ett missnöje med sin kropp kan det leda till 

ångest eller nervositet (Hart et al., 1989). Hart et al. (1989) har utvecklat teorin Social 

Physique Anxiety (social kroppsanspänning) som avser att beskriva graden av oro när en 

individ upplever hur andra observerar eller utvärderar ens kropp. Låg grad av social 

kroppsanspänning kan leda till att individer vågar visa sig i fler miljöer, exempelvis 

skolidrotten, utan att uppleva negativa känslor om att de blir observerade och utvärderade. 

Om de däremot upplever en hög grad av social kroppsanspännig kan resultatet bli att de 

undviker miljöer där de upplever att deras kropp exponeras mycket. Forskning (Koca & Asci, 

2006) har visat att det finns ett positivt samband mellan utövandet av fysisk aktivitet och en 

lägre grad av social kroppsanspänning. Ironin talar ett tydligt språk då en studie (Jönsson, 

2007) som undersökte varför elever inte ville delta på lektionen Idrott och Hälsa visade att en 

av orsakerna till att inte delta var att eleverna upplevde obehag när de skulle duscha med 

andra. Det visade sig även att eleverna valde att avstå från undervisningen i Idrott och Hälsa 

eftersom kroppen i allmänhet hamnar i fokus, då exempelvis speglar används i danssalen 

(Jönsson, 2007).  

 

Tilltron till sin handlingskontroll 
 
Strävan efter kontroll över omständigheterna i livet präglas av nästan allt som människor tar 

sig an för att det tillgodoser oräkneliga personliga och sociala fördelar (Bandura, 1997). 
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Tilltron till den egna handlingskontrollen handlar om en individs uppfattning av förmågan att 

klara av en särskild uppgift, vilket ses som en situationsspecifik form av självförtroende (Self-

Efficacy) (Bandura, 1986).  

 

I dagens samhälle utsätts människor för många informationskanaler med olika budskap 

(Härnsten & Holmstrand, 2003). Härnsten och Holmstrand (2003) skriver att skolan har som 

ansvar att föra fram en gedigen kunskapsutveckling, och är även den instans där ett kritiskt 

förhållningssätt ska uppmuntras mot informationsflöden. Därför erhåller skolmiljön en 

möjlighet att påverka och har enligt läroplanen delaktighet i att, tillsammans med föräldrarna, 

ansvara för skolungdomarnas uppfostran (Skolverket, 2008). I skolan finns möjligheter att 

undervisa barn och ungdomar, inte bara i skolämnen utan även i förberedelse för vuxenlivet, 

då skolan erbjuder en lärandemiljö som tillåter tid för reflektion samt diskussion om vad 

exempelvis olika sorts informationsflöden innebär (Härnsten & Holmstrand, 2003).  

 

Bandura (1997) menar att tilltron till handlingskontrollen påverkas av information som kan 

kategoriseras in i fyra principer: handlingsbetonad kunskap baserad på egen erfarenhet 

fungerar som indikatorer av kapaciteten; ställföreträdande erfarenhet som alternerar tron på 

effektiviteten genom övertalning/överföring1 av kompetenser och jämförelser med andra 

individers färdigheter; verbal överföring och liknande typer av socialt inflytande som 

innefattar specifika kapaciteter; fysiologiska och affektiva tillstånd ur vilka individer delvis 

dömer vad de är kapabla till, styrka, samt sårbarhet och dysfunktion. Varje given påverkan, 

beroende på dess form, verkar genom en eller fler av dessa fyra principer och påverkar graden 

av tilltro till handlingskontroll. Därmed blir Banduras (1997) tankar om verbal överföring en 

tillämpbar åtgärd för att förbättra den kollektiva påverkan i den sociala interaktionen, och på 

så vis förbättra en individs tilltro till sin handlingskontroll. Rädda Barnens Ungdomsförbund 

(RBUF) driver årligen ett återkommande projekt där samtalsledare leder samtalsgrupper med 

14- åriga skolungdomar om rättighets och värderingsfrågor. Syftet med samtalsgrupperna är 

att upplysa ungdomar om ett sunt förhållningssätt till omvärlden samt skapa en förförståelse 

för samhällsprocesser (RBUF, 2008). Hanström och Karlsson (2005) konstaterade en 

signifikant förbättring av tilltron till handlingskontroll hos skolungdomarna efter att ha 

deltagit i RBUF: s samtalsgrupper. Det har även visats i studier (Dishman, Motl, Sallis, 

Saunders, Felton, Ward, Dowda & Pate, 2004) att skolor som genomför program som inriktar 

                                                
1 Eng. översättning av: Persuation  
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sig mot fysisk aktivitet har mervärden skapats i form av ökad upplevd handlingskontroll hos 

individen. Vidare forskning (Valois, Umstattd, Zullig & Paxton, 2008) visar att det fanns ett 

positivt samband mellan en viss grad av fysisk aktivitet och hög grad av tilltro till 

handlingskontroll. Individer med stark tilltro förväntas förbättra sin självbild och uppfattar 

uppgifter som utmaningar, till skillnad från individer med lägre tilltro som istället riskerar att 

uppfatta de flesta uppgifter som hot (Bandura, 1986). Dock finns det studier (Stone, 1994) 

som visar negativa konsekvenser om en individ har överdriven föreställning av tilltro till den 

egna handlingskontrollen, då en bieffekt är att individen riskerar att förlitar sig på sin förmåga 

och inte anstränger sig tillräckligt för att klara uppgiften. Vidare argumenterar vissa forskare 

(Schwartzer & Scholz, 1999), tillskillnad från Banduras (1986) teori om situationsspecifikt 

självförtroende, att det endast finns ett generellt Self-Efficacy som åsyftar till ett globalt 

självförtroende där individen har effektiva generella copingstrategier och kompetenser för 

olika situationer. Den subjektiva tron på handlingskontrollen får betydelse för lärandet då 

individer genom handling ser sig åstadkomma en önskad förändring, eftersom de har kunskap, 

medel och samhälliga rättigheter för att påverka sin situation både individuellt och kollektivt 

(Bandura, 1997). Även Connell (2002) menar att tilltron till handlingskontrollen skapas i en 

socialisationsprocess där individer är aktiva i sitt skapade av identiteter, där de dels har en 

egen makt att förändra sin identitet samtidigt som de är med och aktivt deltar i 

internaliseringen av normer genom sina handlingar. 

 

Teoretisk referensram 
 
Featherstone och Objektifieringsteorin 
 
Featherstone (1991a) beskriver kroppen som en statussymbol och ett resultat av det 

västerländska konsumtionssamhället. Han menar att kroppen har blivit centrum för identiteten 

och att den subjektiva upplevelsen resulterar i en strävan mot en viss status och identitet 

(Featherstone, 1994). Detta kroppsliga värde uppstår dels genom reklam eftersom det kan 

anknytas till livsstilar som anses attraktiva samt speglar prestige ur ett 

konsumententperspektiv (Featherstone, 1991a). Således menar Featherstone (1994) att 

personligheten visar sig i deltagandet av aktiviteter som då reflekterar individens identitet. Det 

finns också studier (Frisén & Hwang, 2006) som påvisar samband mellan identitetsutveckling 

och förändringar som sker i samhället. På så vis blir konsumtionen en strategi för att 

möjliggöra uppvisandet av identiteten som ett subjekt, skapat av normer. Följaktligen menar 

Featherstone (1991a) att individen efterspeglas i sitt val av utseende och att kroppen är en 
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viktig symbolbärare. Om individer misslyckas med att visa upp en accepterad kropp kan det 

öka känslan av misslyckande och det kan leda till en sämre upplevd självbild. Detta leder 

fram till Objektifieringsteorin som förklarar det fokus som idag är riktat mot kroppen, och då 

framförallt sexualiseringen av den kvinnliga kroppen. Denna objektifiering innebär att 

människor endast är sitt utseende och att personligheten aldrig framträder. Detta kan tolkas 

som ett genusförtryck (Fredrickson & Roberts, 1998). Att hela tiden bli behandlad utefter 

kroppens utseende och inte för de personliga egenskaperna förtydligar ytterligare hur 

kroppsfixeringen sätter gränser för hur människor uppfattar och bemöter varandra. Detta leder 

till att individers fixering vid utseendet kan gå till överdrift. Om en individ ofta påvisar ett 

missnöje med sin kropps utseende kan det leda till ett osäkert förhållningssätt mot livet, och 

det kan det bero på en allt för stor differens mellan den egna kroppen och det aktuella 

kroppsidealet (Fredrickson & Roberts, 1998; Featherstone, 1991a), 

 

Genus och Kroppen 
 
Genus återskapas ständigt av individuella önskemål, beteende samt sociala interaktioner. Vad 

som är tillåtet som tjej och kille bestäms delvis av de massmediala ideal samt den historiska 

framställning som finns, men även av den passiva acceptansen av könsroller och den aktiva 

reproduceringen av normer (Connell, 2002). Genus handlar framförallt om de sociala 

relationer inom vilka individer agerar. Det är inte ett uttryck för biologiska faktorer och inte 

heller en fast dikotomi i människors liv eller personlighet (ibid). Hirdman (2006) förklarar 

genusordningen med begreppet ”genuskontraktet”, vilket innebär att den uppdelning som 

uppstår mellan könen beror på att mannen skapar ett kontrakt som kvinnan ”skriver under” 

och ger mannen rätten att utgöra normen (ibid). Ett exempel på detta är den hypergendering 

som idag råder på nätet där flickor påverkar den bild som utgör normen för vad som klassas 

som feminint. Ett aktiv deltagande i hypergenderingsprocessen är att ungdomar laddar upp 

bilder på sig själva på nätet. Bilderna innehåller ofta en iögonfallande och inbjudande 

posering för att tillfredsställa betraktaren. Tjejer påvisar sin kvinnlighet genom att framhäva 

framförallt sina bröst och killarna sin manlighet genom att uppvisa muskler. Flickor lär sig 

fortfarande av populärkulturen att de ska vara åtråvärda och passiva i sin acceptans av 

genuskontraktet, men de är fortfarande aktiva i reproduceringen av könsrollerna. Connell 

(1999) skriver att hegemoni hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan 

hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet. Vidare kan den hegemoniska 

maskuliniteten definieras som en sammanställning av genuspraktik som innehåller 
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patriarkatets tillfälligt accepterade legitimitet, vilket även innebär att nya grupper kan utmana 

äldre lösningar och konstruera en ny hegemoni. Hegemoni är därför en historiskt föränderlig 

relation (Connell, 1999). Connell (2002) påvisar emellertid att individer är aktiva ”agenter” 

som passivt internaliserar de normer som stärker könsrollerna. 

 

Metod  
 
Med nomotetisk data har studien statistiskt utformats med induktiv metodologi. Genom en 

deskriptiv och analytiskt ansats har det empiriska materialet samlats in via enkäter, där data 

bestod av kvantitativ karaktär. 

 

Vidare följer beskrivningar av metoden, där urval, instrument, datainsamling, dataanalys och 

etiska överväganden presenteras med underrubriker. 

 

Urval 
 
Region Halland och Hallands Idrottsförbund bedriver hälsopromotiva program på utvalda 

skolor i Halland. Programmen handlar om att främja fysisk aktivitet och goda matvanor. För 

att vetenskapligt utvärdera dessa program genomförs ett större forskningsprojekt. Vi blev 

tillfrågade att utföra en studie på en kontrollskola med liknande socioekonomisk bakgrund. 

Detta accepterades, och det är data ifrån kontrollskolan som utgör vår studie. 

Skolungdomarna var alla under 18 år, vilket innebar att ett skriftligt informerat samtyckte var 

obligatorisk. Endast de skolungdomar som hade samtycke från målsman kunde därför av 

etiska skäl delta i studien. Bilagan för samtycket kan inte bifogas i denna rapport eftersom 

forskningsprojektet ännu inte är avslutat. Anledningen till urvalet skolungdomar i skolår 7 och 

9 var att under denna ålder sker en tydlig fysiologisk- och mental utveckling, och det sker ett 

identitetsskapande samt stark subjektiv reflektion, vilket kan påverka välbefinnandet i vuxen 

ålder (Eklund & Bianco, 2000; Nilsson, 2002).  

 

Skolans alla klasser tillfrågades och majoriteten av klasserna från den aktuella 

högstadieskolan i södra Sverige medgav sitt intresse för medverkan. Två klasser valdes ut i 

skolår 7 samt två klasser i skolår 9 och vi fick därmed ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007). 

Urvalet blev då 101 skolungdomar varav 58 deltog i studien vilket då ger oss en svarsfrekvens 

på 57 % vilket innebär att urvalet inte är representativt. Könsfördelningen i svarsfrekvensen 

var 27 (46,5 %) för flickor och 31 (53,5 %) pojkar.  
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Instrument  
 
Eftersom enkäten ingår i ett större forskningsprojekt som ännu inte är avslutat kan det inte 

bifogas i denna rapport. Enkätens uppbyggnad testades i en pilotstudie och inga frågor 

behövde förändras. Uppbygganden i enkäten var som följer: bakgrundsfrågor, Social 

Physique Anxiety Scale (SPAS) (Heart et al.,1989), Physical Exercise and Eating Habits Self-

Efficacy (PEEHSE) (Eriksson & Lindgren, 2007). Under bakgrunden ställs frågor angående 

födelseår och skolår. Vidare i enkäten kommer Social Physique Anxiety Scale (SPAS), som är 

ett validerat instrument och har utvecklats av Hart et al. (1989), att användas. Senare har 

instrumentet översatts till svenska av Lindwall (2004). Instrumentet består av 12 påståenden 

som avser att mäta om personer upplever en form av social ångest över att deras kropp 

utvärderas negativt i sociala situationer. Det har konstruerats en version med 7 påståenden av 

SPAS som visat sig bäst anpassad för bägge könen (Motl & Conroy, 2000; 2001). I denna 

studie används versionen med 7 påståenden. Varje påstående har fem svarsalternativ likt en 

likertskala (Trost, 2007) som sträcker sig från ”stämmer inte alls” till ”stämmer extremt bra 

in på mig”. Exempel på påstående är: ”Jag är nöjd med hur min kropp uppfattas av andra”. 

Svar som befinner sig närmare ”stämmer extremt bra in på mig” ger högre poäng och vice 

versa. Desto högre total poängsumma en individ erhåller desto mer ängslig är individen över 

sin kropp (Hart et. al., 1989).  

 

Physical Exercise and Eating Habits Self-Efficacy (PEEHSE) (Eriksson & Lindgren, 2007). 

Instrumentet består av 13 påståenden och har som syfte att studera individers tilltro till den 

egna kapaciteten att överbrygga barriärer för att äta nyttig kost och motionera. Exempel på 

påstående om nyttig kost: ”Jag tror jag skulle kunna äta frukost varje dag innan skolan”, och 

vid påståendena om fysisk aktivitet: ”Jag tror jag skulle kunna motionera även om vädret var 

riktigt dåligt”. Svarsalternativen sträcker sig från värde 1 ”stämmer inte alls” till värde 6 

”stämmer precis” och desto högre poäng som erhålls ju högre tilltro har individen att utföra 

hälsosamma val.  

 

Datainsamling 

 
Enkäterna delades ut och samlades in på plats, i skolans matsal där flickorna och pojkarna satt 

köns- och klassvis. Årskurserna var uppdelade var för sig så vid en tidpunkt kom alla i skolår 

7 respektive 9. Efter elevernas ankomst till matsalen skedde en kort information om frågornas 
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innehåll, praktiska tillvägagångssätt, samt att de skulle tänka så spontant och ärligt som 

möjligt. Detta för att möjliggöra en bättre introduktion av enkäten för respondenterna, men 

även för att hjälpa till att svara på frågor samt förklara information som kan vara otydlig eller 

svår att tolka. På plats förklarades tydligt att enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Dataanalys 
 
Materialet har bearbetats av ett datorprogram för statistik, och utifrån den data har vi skapat 

tabeller. Analysmetoden vi har använt oss av är ett Mann-Whitney U test, då det är ett icke-

parametriskt test, som används vid oberoende observationer, då variabeln inte är 

normalfördelad samt då stickprovsstorlekarna är små (Ejlertsson, 2003). Till tabellerna finns 

en förklarande text om dess innehåll. Dessa statistiskt beskrivande tabeller ligger sedan till 

grund för analyserna i resultatdiskussionen.  

 

Etiska överväganden 
 
Skolungdomarna informerades tidigt om att rapporten följer ramen för vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer med krav på information, nyttjande, samtycke och konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2008). Eftersom enkäten ingår i ett större forskningsprojekt har tillstånd 

inhämtats från Regionala Etikprövonämnden vid Lunds universitet. Med etisk hänsyn 

informerades skolungdomarnas vårdnadshavare skriftligt om att elevens deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst. Med samtycket följde även information om vad 

studien handlade om. Underskrivet samtycke gavs till klassföreståndaren som i sin tur 

lämnade det skriftliga samtycket till skolexpeditionen som sedan samlades in av 

forskningsgruppen. Även på plats informerades respondenterna om hur enkätundersökningen 

skulle gå till och att deltagandet var frivillig.  
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Resultat 
 
Social kroppsanspänning och Tilltro till handlingskontroll 
 
I skattningen av social kroppsanspänning (SPAS) hade flickorna i skolår 7 ett medelvärde 

(mean rank) på 21,53, och ett totaltvärde (sum of rank) på 387,50. Pojkarna i samma skolår 

hade ett medelvärde på 12,97 och ett totaltvärde på 207,50. Signifikansvärdet mättes till 0,012 

och kan betraktas som statistiskt säkerställt. I skattningen av tilltro till den egna 

handlingskontrollen (PEESHE) hade flickorna i skolår 7 ett medelvärde på 16,28, och ett 

totalvärde på 293,00. Pojkarna i samma skolår hade ett medelvärde på 18,88, och ett 

totalvärde på 302,00. Signifikansvärdet mättes till 0,447 och detta resultat kan därmed inte 

betraktas som statistiskt säkerställt. 

 

Tabell 1. Skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på SPAS (n=34, pojkar=16, 

flickor=18) och PEESHE (n=34, pojkar= 16, flickor= 18) i skolår 7. 

  

n           

 

Mean rank                                            

 

Sum of Ranks 

 

P 

SPAS      Pojke 16 12,97 207,50 ** 

               Flicka 18 21,53 387,50 ** 

Total 34    

PEEHSE     Pojke 16 18,88 302,00 * 

                Flicka 18 16,28 293,00 * 

Total 34    

*P< .05;  

**P< .01;  

***P< .001. 

 

I skattningen av social kroppsanspänning (SPAS) hade flickorna i skolår 9 ett medelvärde 

(mean rank) på 17,06, och ett totalvärde (sum of rank) på 153,50. Pojkarna i samma skolår 

hade ett medelvärde på 9,77, och ett totalvärde på 146,50. Signifikansvärdet mättes till 0,014 

och kan betraktas som statistiskt säkerställt. I skattningen av tilltro till den egna 

handlingskontrollen (PEESHE) hade flickorna i skolår 9 ett medelvärde på 9,00, och ett 

totalvärde på 81,00, och pojkarna i samma skolår hade ett medelvärde på 14,60 och ett 

totalvärde på 219,00. Signifikansvärdet mättes till 0,060 och detta resultat kan därmed inte 

betraktas som statistiskt säkerställt. 
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Tabell 2. Skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på SPAS (n=24, pojkar=15, 

flickor=9) och PEESHE (n=24, pojkar= 15, flickor= 9) i skolår 9. 

  

n           

 

Mean rank                                            

 

Sum of Ranks 

 

P 

SPAS      Pojke 15 9,77 146,50 ** 

               Flicka 9 17,06 153,50 ** 

Total 24    

PEEHSE     Pojke 15 14,60 219,00 * 

                Flicka 9 9,00 81,00 * 

Total 24    

*P< .05;  

**P< .01;  

***P< .001. 

 

I skattningen av social kroppsanspänning (SPAS) hade flickorna i skolår 7 och 9 ett 

medelvärde (mean rank) på 38,33, och ett totalvärde (sum of rank) på 1035,00. Pojkarna i 

samma skolår hade ett medelvärde på 21,81, och ett totalvärde på 676.00. Signifikansvärdet 

mättes till 0,001 och kan därmed betraktas som statistiskt säkerställt. I skattningen av tilltro 

till den egna handlingskontrollen (PEESHE) hade flickorna i skolår 7 och 9 ett medelvärde på 

25,61, och ett totalvärde på 691,50, och pojkarna i samma skolår hade ett medelvärde på 

32,89 och ett totalvärde på 1019,50. Signifikansvärdet mättes till 0,101 och detta resultat kan 

därmed inte betraktas som statistiskt säkerställt. 

 

Tabell 3. Skillnader mellan pojkar och flickor med avseende på SPAS (n=58, pojkar=31, 

flickor=27) och PEESHE i skolår 7 och 9.  

  

n           

 

Mean rank                                            

 

Sum of Ranks 

 

P 

SPAS   Pojke 31 21,81 676,00 *** 

                    Flicka 27 38,33 1035,00 *** 

Total 58    

PEEHSE      Pojke 31 32,89 1019,50 * 

                    Flicka 27 25,61 691,50 * 

Total 58    

*P< .05;  

**P< .01;  

***P< .001. 
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Diskussion 
 
Syftet med studien var att beskriva social kroppsanspänning och tilltro till egen 

handlingskontroll i skolår 7 och 9. Därtill var syftet även att undersöka om det fanns 

skillnader mellan flickor och pojkar, men också mellan skolåren, vad gäller skattning i social 

kroppsanspänning och tilltro till egen handlingskontroll. 

 

Metoddiskussion 
 
Valet av metod, som i detta fall var en enkätundersökning, stämmer överrens med vårt syfte. 

Eftersom enkäten ingår i ett större forskningsprojekt var dess utformning redan färdig och 

validiteten bekräftas genom att de har använts i tidigare nationella studier (Eriksson, 2006; 

Marklund, 2005; SCB, 2006). Enkäten omfattade tre sidor med text på fram och baksida. 

Detta medförde att den kan ha uppfattas som lång och att den för vissa tog lång tid att fylla i. 

 

Eleverna satt kring bord i en matsal tät intill varandra, vilket gjorde att de samtalade 

sinsemellan. Detta kan ha resulterat i att de diskuterade en fråga som det fanns olika 

uppfattning om och risken fanns då att respondenterna skrev samma svar som sin 

bordsgranne. Det kan även ha uppstått grupptryck så att frågorna besvarades på samma sätt 

endast för att ingen i klasserna ville ”sticka ut”. Småpratet pågick dock endast under kortare 

stunder och till största del var det tyst under ifyllnaden av enkäten. Det pågick även en del 

störningsmoment i samband med enkätutdelningen. Exempelvis serverades det skolmat 

samtidigt då eleverna i skolår sju skulle fylla i sina enkäter.  

 

Det finns människliga faktorer som även bör tas i beaktning, såsom skolungdomarnas humör, 

sinnestillstånd och uppfattning av situationen. En elev kanske hade en dålig dag och känt sig 

nedstämd, och då möjligtvis uppfattat enkäten som ett störningsmoment och angett svar av 

mer negativ karaktär. Jämförelsevis med en individ som kan ha känt sig på ett gott humör och 

svarat väldigt positivt på frågorna. Speciellt vid kvantitativa studier är det viktigt att konstans 

föreligger, då det inte ska spela någon roll om respondenterna fyller i enkäten idag eller 

imorgon (Trost, 2007). Enkätens uppbyggnad av frågorna kan haft inverkan för hur 

respondenterna uppfattade enkäten och frågornas karaktär, då somliga kanske inte förstod 

frågorna eller inte vågade fråga vad vissa ord betydde. Dessa, och liknande faktorer, kan ha 

orsakat att eleverna missuppfattat frågor och därmed inte svarat sanningsenligt. Det skall dock 

tilläggas att vi var på plats under alla tillfällen vid enkätutdelningarna och svarade på alla 
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frågor som uppkom. Vissa frågor kan ha uppfattas som obekväma och känsliga att besvara. 

En annan aspekt angående uppbyggnaden av enkäten, som kan ha påverkat hur de svarade, 

var konfidentialiteten. På framsidan av varje enkät stod det ett specifikt nummer, som vi 

sedan skrev bredvid respektive respondents namn i klasslistan. Detta medförde att de inte 

behövde skriva namn utan att varje enkät var kodad, vilket var positivt.  

 

Deras syn på oss och vår enkät, kan ha varierat beroende på hur deras lärare introducerade 

oss. Beroende på om en lärare presenterade enkäten som något spännande och kul, eller något 

som var i vägen och endast innebar krångel för skolan, kan det ha påverkat elevernas 

inställning till deltagandet.  

 

Tillsist var det skriftligt informerande samtycket en riskfaktor till varför det blev ett bortfall 

på ca 43,0 % i urvalet. Övriga bidragande riskfaktorer kan vara att skolungdomarna glömde 

att ta med blanketten hem till målsman eller att de uteblev på grund utav att lärarna inte 

samlade in blanketterna. 

 

Vidare beskrivs validiteten i de olika frågorna. Enkätens första frågor tar upp 

bakgrundsvariabler som ålder och skolår. Svarsalternativen varierar också här, likt de första 

frågorna, för att mäta det som är avsett att undersöka.  

 

Nästa del av enkäten är ett validerat instrument som består av påståenden om social 

kroppsanspänning (Hart et al., 1989), där respondenterna kunde välja svarsalternativ utefter 

en likertskala (Trost, 2007). Somliga av skolungdomarna hade problem med att förstå vissa 

negativa påståenden, vilket vi fick erfara efter svarat på förfrågningar om vissa påståendens 

karaktär.   

 

Sedan följde frågor som var utformade för att undersöka tilltron till den egna 

handlingskontrollen. Frågornas var 13 stycken och är framtagna ur det validerade 

instrumentet Physical Exercise Eating Habits Self- Efficacy (Eriksson & Lindgren, 2007). 

Svarsalternativen var enligt en likertskala (Trost, 2007) och sträckte sig från stämmer precis 

till stämmer inte alls. Frågorna avser att mäta hur individen skattar sig klara av påståendena 

och mäter därmed deras tilltro till handlingskontrollen. Ju högre poäng som erhålls desto 

högre tilltro har individen till att utföra hälsosamma val.  
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Resultatdiskussion 

 
Social kroppsanspänning och konstruktion av kroppen 
 
Forskning (Koca & Asci, 2006) visar att framförallt flickor upplever en hög grad av social 

kroppsanspänning jämförelsevis med pojkar. Vilket också påvisades i vårt resultat som ses i 

tabellerna (1, 2 & 3). Flickorna i skolår 7 och 9 skattade nästan dubbel så hög social 

kroppsanspänning jämförelsevis med pojkarna i respektive skolår. Detta kan förklaras utifrån 

de olika krav på utseende som existerar beroende på kön. Hur det är tillåtet att se ut som pojke 

respektive flicka styrs dels av faktorer som massmedias ideal, historiska aspekter samt den 

passiva acceptansen av könsroller och den aktiva reproduceringen av normer (Connell, 2002). 

Dessa ideal förverkligas av hur pojkar och flickor aktivt applicerar dem till sin egen kropp 

(Ambjörnsson, 2003).  Ett sätt att förklara denna process är att använda begreppet 

”genuskontraktet” (Hirdman, 2006). Detta gör kvinnor även aktiva i deltagandet då de 

accepterar kontraktet, samt förstärker hypergenderingsprocessen för vad som är kvinnligt 

genom att aktivt delta när de t.ex. laddar upp ”attraktiva” profilbilder av sig själva på nätet. 

Vår studie visar att medvetenheten och nervositeten är mer påtaglig bland flickorna och det 

kan förklaras som en underskrift av kontraktet. 

 
Det kan också vara så att vårt resultat bekräftas genom de resultat som framgick av 

Ambjörnssons (2003) avhandling. Den visade att tjejerna fann att samtalsämnen som frisyrer, 

smink och klädval skapar ett gemensamt intresse att diskutera och umgås kring, vilket då kan 

tolkas som att det blir en viktig del av identitetsutvecklingen. De ansåg att det måste finnas ett 

intresse för utseendet, men att det var viktigt att fokus på utseendet inte sträckte sig utanför 

det kontinuum för manipulation som beskrevs av tjejerna. Det som framkom i vårt resultat 

skulle lika väl kunna förklaras utifrån de kollektiva föreställningar som existerar och 

definierar vad som är kvinnligt och manligt (Fagrell, 2002). Varför betyder kroppen så 

mycket för flickorna i studien och inte för pojkarna? Featherstone (1994) beskriver kroppen 

som en statussymbol och ett resultat av det västerländska konsumtionssamhället. Det kan 

tolkas som att det möjligen finns ett samband mellan glorifieringen av kroppen som sker av 

konsumtionssamhället och flickornas intresse för att skapa en kropp som efterlever idealen. 

Följaktligen menar Featherstone (ibid) att personligheten visar sig i deltagandet av aktiviteter 

och om det är som det visade sig i Ambjörnssons (2003) avhandling, att tjejers aktiviteter 

innefattar diskussioner och umgänge kring frisyrer, smink och klädval, blir det en del i deras 

identitetsskapande och då även en kontinuerlig strävan att uppnå ideal. Alltså kan det tolkas 
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som att flickor är omedvetna om att de är aktiva aktörer i reproduceringen av de normer och 

värderingar som i dagens samhälle uppfattas som ”vackert”. Vidare kan denna uppfattning 

tolkas som att det uppstår mer krav på utseende då fokuseringen på hur flickor ska se ut 

uppmärksammas i hög grad genom informationskanaler. Detta kan förklara varför flickorna i 

vår studie upplevde en högre social kroppsanspänning än pojkarna. Det finns också anledning 

att påvisa den forskning som resulterat i Objektifieringsteorin (Fredrickson & Roberts, 1998) 

där kroppen är i centrum och då framförallt sexualiseringen av den kvinnliga kroppen. Denna 

fokusering på kroppen som objekt kan också förklara varför flickor upplever en högre grad av 

social kroppsanspänning.  

 

Anledningen att pojkar upplever lägre grad av social kroppsanspänning än flickor kan 

förklaras av maskulinitetens plats i det hegemoniska patriarkatet. Inom den europeisk-

amerikanska kulturen påverkas exempelvis den underordnade maskuliniteten genom 

smädelser: mes, morsgris, fegis, ynkrygg, mammas gosse, osv. Denna process i 

genuspraktiken kan tolkas som nedvärderande och att det är uppenbart att det är femininitet 

som utgör grunden för den symboliska nedsmutsningen. Detta kan uppfattas leda till att stärka 

mannens position i den hegemoniska dominansen i samhället som den accepterade 

legitimerade normen. Denna skillnad i nedvärderande faktorer mellan könen kan tolkas som 

förklaring varför pojkar upplever lägre grad av socialkroppsanspänning. Avslutningsvis kan vi 

påvisa att flickorna i vår studie upplevde generellt en högre grad av social kroppsanspänning 

än pojkarna även oberoende ålder (tabell 3).  

 

Tilltro till sin handlingskontroll 
 
Övergångsperioden från barn till vuxen är en viktig period i livet eftersom den innefattar stora 

fysiologiska och mentala förändringar, i egenskap av kognitiva processer som eftertanke, 

självreflektion och utvärderingen av andra, som ligger till grund för varje individs 

identitetsutveckling (Eklund & Bianco, 2000). Det handlar om frigörelse från maktutövande 

och förtryck vilket grundas i ett kritiskt förhållningssätt som möjliggör för människor att 

upptäcka och problematisera livsvillkor. Det kritiska förhållningssättet inbegrips i begreppet 

Empowerment, och som även kan tolkas innebära makt över sitt liv eller sin tilltro till vad 

individen klarar av (Korp, 2004). Därav blir subjektets syn på att utföra uppgifter av betydelse 

för hur väl tilltron till handlingskontrollen uppenbaras. I den sociala kontexten existerar ett 

normsystem som individer strävar att efterfölja (Trost & Levin, 2004). Dessa normsystem 



18 
 

innehåller statussymboler där kroppen har blivit ett centrum för identiteten (Featherstone, 

1994). Det som framkom i vår studie var att flickorna i skolår 7 och 9 (tabell 1 & 2) skattade 

sig lägre i de påståendena som avsåg att mäta deras tilltro till handlingskontroll jämförelsevis 

med pojkarna. Denna studies resultat visade även att flickor upplevde lägre tilltro till 

handlingskontroll oberoende av ålder (tabell 3). Vår tolkning av resultatet är att flickors 

normsystem är mer kravfyllt och på så vis ökar risken att tilltron till handlingskontrollen 

reduceras. Om flickor upplever för många krav som de inte kan uppfylla kan det leda till att 

uppgifter uppfattas som hot snarare än utmaningar, vilket gör att de reducerar tron på sig 

själva att utföra handlingar (Bandura, 1997). Flickor i skolår 7 och 9 (tabell 1, 2 & 3) 

upplevde nästan dubbelt så högt sociala kroppsanspänningen jämförelsevis med pojkarna. Det 

kan tolkas att flickor undviker vissa situationer i större utsträckning än pojkar och det kan 

även leda till att flickor avstår från att anta uppgifter då de inte förlitar sig på den egna tilltron 

till handlingskontrollen. Goffman (2006) beskriver den sociala interaktionen som 

dramaturgisk, där handlingen är en repetition av tanken. Om nu normsystemet för flickor är 

mer kravfylld kan det negativt påverka deras kognitiva processer till den grad att de undviker 

att vistas i vissa miljöer (Jönsson, 2007). På så sätt förverkligas deras handlande i repetitioner 

av deras tankar. Featherstone (1994) skriver att personligheten visar sig i deltagandet av 

aktiviteter, vilket även innebär att frånvaron av aktiviteter påverkar identitetsutvecklingen. 

Om identiteten påverkas negativt kan det även negativt påverka tilltron till den egna 

handlingskontrollen. En aktiv åtgärd för att förbättra tilltron till handlingskontroll visade sig 

vara genom samtalsgrupper med flickor (Hanström & Karlsson, 2005), där fokus finns på den 

verbala kommunikationen, som är en viktig del i Banduras (1997) teori om att stärka tilltron 

till handlingskontrollen.  

 

Konklusion  
 
Studien visade att flickor upplevde en högre grad av social kroppsanspänning än pojkarna i 

respektive skolår, vilket även var statistiskt säkerställt. Studiens resultat visade även att 

pojkarna skattade sig högre i tilltron till handlingskontrollen jämfört med flickorna i samma 

skolår. Detta resultat var dock inte statistiskt säkerställt, då vårt bortfall tyvärr gick över 

gränsen för vad som betraktas som representativt kan inte våra resultat ses innehålla en hög 

generaliserbarhet. Slutligen fann vi även att oberoende på ålder upplevde flickor en högre 

grad av social kroppsanspänning och lägre tilltro till handlingskontroll jämförelsevis med 
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pojkarna. Resultatet för social kroppsanspänning var statistiskt säkerställt, dock inte för tilltro 

till handlingskontroll.  

 

Implikation 
 
Det hade varit intressant för vidare forskning att undersöka social kroppsanspänning och 

tilltro till handlingskontroll på fler högstadieskolor med liknande socioekonomisk bakgrund 

för att testa vårt resultats generaliserbarhet. Vidare rekommenderas fortsatt forskning om 

bakomliggande faktorer för vad som påverkar graden av social kroppsanspänning och tilltro 

till den egna handlingskontrollen, för att förtydliga skolungdomars hälsosituation i Sverige. 

 

Ytterligare förslag till fortsatt forskning är att undersöka den verbala kommunikationens 

påverkan på tilltron till handlingskontrollen, då det har visats i studier att genom 

samtalsgrupper med fokus på kommunikativa processer kan det ske en förbättring av tilltron 

till handlingskontrollen.  

 

Ett praktiskt råd är att uppmärksamma ungdomar om att deras aktiva deltagande i handlingar 

reproducerar och befäster könsrollerna. Detta skulle ske genom samtalsgrupper som innefattar 

diskussioner om vad som är accepterade handlingar och hur det är tillåtet att se ut för pojkar 

och flickor. Målet är att medvetandegöra ungdomar om deras levnadssätt och diskutera de 

konservativa ideal som präglar sättet att leva. 

 

Slutligen vill vi rekommendera forskning om social kroppsanspänning och tilltro till egen 

handlingskontroll på en äldre åldersgrupp för att undersöka vuxna individers hälsosituation i 

dagens samhälle. Det är även viktigt att belysa hur vuxna människor upplever kroppsligt 

missnöje och hur det påverkar deras livsval.   
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