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”MÄN ÄR FRÅN MARS OCH KVINNOR ÄR FRÅN VENUS”: KÖNSROLLER, 

KROPPSUPPFATTNING OCH SJÄLVKÄNSLA HOS UNGDOMAR1 

 

Camilla Karlsson 

Högskolan i Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka om det fanns könsrollsskillnader i 

kroppsuppfattning och självkänsla utifrån könsrollerna maskulinitet, femininitet och 

androgynitet, om det fanns samband mellan kroppsuppfattning och självkänsla och även om 

det fanns skillnad mellan könen gällande de två variablerna hos gymnasieelever (n = 79). 

Könsroller mättes enligt formuläret Bem Sex-Role Inventory SE – BSRI-SE, 

kroppsuppfattning i enlighet med skalan Body-Esteem Scale for Adults and Adolescents – 

BESAA och självkänsla enligt Rosenberg Self-Esteem Scale – RSE. Resultatet visade att 

maskulinitet korrelerade positivt med kroppsuppfattning och självkänsla. Vidare fanns ett 

negativt samband mellan femininitet och kroppsuppfattning och självkänsla och gällande 

androgynitet fanns ett positivt samband med självkänsla. Det fanns ett signifikant samband 

mellan kroppsuppfattning och självkänsla och männen rapporterade både bättre 

kroppsuppfattning och högre självkänsla än kvinnorna. Resultatet diskuteras i förhållande till 

tidigare studier och egna slutsatser gällande samhällets påverkan på oss och vår självbild 

framförs. Att leva efter sin könsroll behöver inte påverka oss negativt om vi är medvetna om 

varför vi beter oss efter dem och om det är vårt eget val. 

 

Nyckelord: könsroller, kroppsuppfattning, självkänsla, Discrepancy Theory, ungdomar 
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“MEN ARE FROM MARS, WOMEN ARE FROM VENUS”: SEX ROLES, BODY IMAGE 

AND SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS2 

 

Camilla Karlsson 

University of Halmstad, Department of Health and Social Studies 

 

The purpose of this study was to investigate whether there was a difference between body 

image and self esteem by the gender roles masculinity, femininity and androgyny, if there was 

correlation between body image and self esteem, and also if there were differences between 

the sexes regarding the two variables of high school students (n = 79 ). Gender roles were 

measured according to the form Bem Sex-Role Inventory SE - BSRI-SE, body image, in 

accordance with the scale Body-Esteem Scale for Adults and Adolescents - BESA and self-

esteem according to Rosenberg Self-Esteem Scale - RSE. The results showed that masculinity 

correlated positively with body image and self esteem. Furthermore, there was a negative 

correlation between femininity and body image and self-esteem and current androgyny were 

positively correlated with self-esteem. There was a significant relationship between body 

image and self esteem. Men reported both better body image and higher self-esteem than 

women. The results are discussed in relation to previous studies and conclusions regarding 

society's impact on us and our self-image. To live according to the gender roles does not 

affect us negatively if we are aware of why we behave after them and if it is our own choice. 

 

Keywords: sex roles, body image, self-esteem, Discrepancy Theory, adolescents 
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Att ”män är från Mars och kvinnor är från Venus” är ett gammalt talesätt och ett sätt att se på 

män och kvinnor som fortfarande existerar i samhället. Talesättet handlar om att kvinnor och 

män är varelser från olika planeter. Biologiska och fysiska skillnader mellan könen är ett 

faktum, men dessa skillnader är inte så stora som människor vill tro. Under en tjugo års 

period, från 1970-talet till 1990-talet, har kvinnor och män blev allt mer lika. Inte på grund av 

att männen håller på att feminiseras, som många är rädda för, utan för att många kvinnor ökar 

på den maskulina skalan (Connell, 2009). Trots detta fortsätter många människor att se på 

kvinnor och män på olika sätt. Flickor och pojkar får i tidig ålder lära sig hur de ska bete sig 

utifrån könsnormativa beteenden. Investering i könsideal kan påverka vår känsla av egenvärde 

negativt om investeringen innebär att likna ett påtvingat ideal utan att vilja det och utan att 

uppleva att vi har ett fritt val (Good & Sanchez, 2010). Enligt Sanchez och Crocker (2005) 

påverkas kvinnors psykiska välbefinnande mer av investeringen i könsideal än mäns. Kvinnor 

har t.ex  problem med ätstörningar såsom anorexi och bulimi i högre grad än män till följd av 

t.ex. samhällets bild av den perfekta kvinnan (Sanchez & Crocker, 2005). Cafri, Thompson, 

Ricciardelli, McCabe, Amolak och Yesalis (2005) menar att forskning gällande ätstörningar 

främst fokuserar på kvinnor på grund av att anorexi och bulimi är de sjukdomar som får mest 

uppmärksamhet. Det är därför av stor vikt att fundera över alternativa ätstörningar som 

används för att få en muskulös kropp, som är det manliga idealet gällande kroppsform (Cafri 

m.fl., 2005). 

Denna studie var menad att undersöka om könsrollerna maskulinitet, femininitet och 

androgynitet kan kopplas till ungdomars dåliga kroppsuppfattning och låga självkänsla. Dålig 

kroppsuppfattning och låg självkänsla leder ofta till allvarliga sjukdomar, t.ex. ätstörningar 

och det är därför av stor vikt att försöka förstå och komma fram till hur detta kan reduceras 

(Gillen & Lefkowitz, 2006). Att könsrollerna är en anledning till att unga människor mår 

sämre är studiens fokus. Josephs, Markus och Tafarodi (1992) menar att könsskillnader 

gällande självkänsla ofta är kopplat till könsideal. Män uppvisar till exempel ofta hög 

självkänsla när de anser sig passa bra in i områden som upplevs maskulina medan kvinnors 

självkänsla kan kopplas till bra relationer till andra vilket ofta beskrivs som feminint. Typiska 

maskulina och feminina egenskaper enligt samhällets könsideal påverkar vårt psykiska 

välbefinnande såsom vår självkänsla (Josephs m.fl., 1992). 

 

Genus 

Genus är ett begrepp som används för att förstå människors sociala kön. Det sociala könet 

formas av människors normer och föreställningar om andra människor. Begreppet används 
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även för att betona relationen mellan könen; att normer och idéer om kön skapas relationellt. 

Genus är ett verktyg för att studera manligt och kvinnligt och speglar samhällets definition av 

maskulinitet och femininitet här och nu. Eftersom det sociala könet förändras hela tiden ska 

det alltså inte vara en synonym till människans biologiska kön som är bestående. När vi talar 

om genus som individens psykologiska betydelse av könen påverkas de av kulturella, 

situationella och historiska variationer och detta utgör uttrycket av könsstereotyper, genus är 

sociala och kulturella konstruktioner av att vara maskulin och feminin (Abele, 2003; 

Yamawaki, 2010).  

Könsroller - maskulinitet, femininitet och androgynitet. När vi talar om genus kommer 

ofta könsroller på tal som i sin tur får oss att tänka på maskulinitet och femininitet. Dessa är 

stereotypiskt definierade som könsrelaterade egenskaper (Abele, 2003). Femininitet beskrivs 

som ”Communality” (gemenskap) och är inriktad på gemenskap som är ett centralt drag i den 

kvinnliga stereotypen och innebär en emotionell, interpersonell orientering. Maskulinitet 

beskrivs som ”Agency” (verkande kraft/makt) och är istället inriktad på att prestera och detta 

är ett centralt drag i den manliga stereotypen och innebär en bestämd, självsäker, 

instrumentell orientering. För att beskriva människor enligt könsroller används maskulinitet 

och femininitet. Begreppet androgynitet är en strävan att se maskulina och feminina 

egenskaper som två förenliga uppsättningar istället för att se det som varandras motsatser. Om 

vi har en jämn fördelning av både maskulina och feminina egenskaper kan vi kallas androgyn 

(Araya, 2003).  

Genusteoretisk könsförståelse. Magnusson (2003) menar att genusteoretisk 

könsförståelse innebär att vi tar ”utgångspunkt i att varje samhällsbildning bygger på några få 

kategoriseringar som motsvaras av grundläggande mönster i medborgarnas sätt att organisera 

och förstå verkligheten” (Magnusson, 2003; 28). Ett exempel på en sådan kategorisering är att 

människor förekommer i två olika kön. Just denna typ av kategorisering tycks vara av stor 

betydelse för många människor och verkar även vara svår att undvika. Med detta kommer 

människor kategorisera sig själva och de personer de möter utifrån t.ex. kön. Vidare menar 

Chrisler och McCreary (2010) att kön är speciellt framträdande i sociala grupper. En persons 

biologiska kön är ofta det som uppmärksammas först av människor och det är ofta det som vi 

kommer ihåg när vi tänker på en person vi till exempel mött, sett eller läst om (ibid).  

Egenskapernas dikotomi. Connell (2009) menar att kvinnor och män antas ha olika 

egenskaper. Kvinnor beskrivs som känslosamma, pratsamma, omvårdande, sexuellt lojala, 

lättpåverkade och intuitiva medan män istället beskrivs som rationella, aggressiva, envisa, 

tystlåtna och promiskuösa. ”Egenskapernas dikotomi” kallas principen om 
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sammankopplingen av kroppsliga skillnader och sociala effekter. Den första empiriska 

forskningen med genusanknytning var tron på detta, att kvinnor och män är varandras 

motsatser och att de inte kan ha samma egenskaper. De kvinnliga egenskaperna är då 

motsatsen till de manliga. Genusskillnader, eller könsskillnader, är idag de mest studerande 

områdena inom psykologiforskning. Connell (2009) menar att många forskare började med att 

studera intelligens och skillnaden mellan män och kvinnor då det i historien alltid funnits 

föreställningar om att män har högre intelligens än kvinnor. Det är nu allmänt accepterat att 

det inte finns några signifikanta könskillnader när det gäller generell intelligens (Connell, 

2009). Det har också visat sig att många av de vanliga uppfattningarna om könsskillnader 

endast varit myter. Trots alla dessa bevis fortsätter forskare att tvivla, skriva om och leta efter 

könsskillnader. Efter cirka åttio års forskning är den huvudsakliga upptäckten att det finns en 

överväldigande psykologisk likhet mellan kvinnor och män i de populationer som har 

studerats av psykologer. De tydliga skillnaderna är få, och begränsade till avgränsade 

områden (Connell, 2009).  

Discrepancy Theory. Enligt self-discrepancy theory finns det skillnader i en individs 

uppfattning om det ideala jaget och det verkliga, faktiska jaget. Gillen och Lefkowitz (2006) 

menar att utifrån denna teori och könsroller drabbas kvinnor mer ofta än män av ätstörningar 

på grund av att de saknar traditionella maskulina egenskaper och kommer därför i konflikt 

med samhällets krav att vara mer maskulin och dessutom traditionellt feminin. Kön-

diskrepans återspeglas i individens uppfattningar om verklig och ideal maskulinitet och 

femininitet. Individens verkliga bild av sig själv stämmer inte överens med den ideala bilden. 

Denna teori säger att maskulinitet bidrar till bättre psykologiskt mående, till exempel bättre 

tankar om sin kropp och högre självkänsla (Gillen & Lefkowitz, 2006).  

Hyde (2007) tar upp hur främst män påverkas av könsrollerna och nämner 

perspektivet Sex-role strain (SRS) som handlar om hur könsrollerna kan vara en belastning 

för människor. Det första antagandet i SRS är att könrollerna kan bli ett stressigt moment på 

grund av att de förändras över tiden. Stress över att inte veta vilken roll vi ska inta, den gamla, 

traditionella, eller den nya, kan leda till psykologiska besvär och låg självkänsla. Detta har 

visat sig vara mer vanligt hos män som visar konflikter inom den manliga rollen. Det andra 

antagandet är att könsrollerna är så svåra att leva upp till vilket leder till att en stor del 

individer bryter mot dem. Hyde (2007) menar att detta kan leda till en stor belastning om 

steget mellan det individen egentligen är och vad andra förväntar av dem är för stort. Det 

tredje antagandet är att män ofta upplever värre konsekvenser om de bryter mot könsrollerna 

än kvinnor och det fjärde antagandet inom detta perspektiv handlar om att vissa 
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könsrollsegenskaper inte hjälper en person att fungera väl psykologiskt, t.ex. aggressivitet. En 

del egenskaper som är föreskrivna könsrollerna är maladaptiva. Gällande aggressivitet menar 

Hyde (2007) att om socialiseringen av den manliga rollen är att skapa våld och krig borde 

detta kallas maladaptivt (Hyde, 2007).  

Chrisler och McCreary (2010) menar att forskare ofta, när de designar sina studier, 

hoppas på att kunna förkasta nollhypotesen om att grupperna inte skiljer sig med varandra. 

Trots att likheter mellan kvinnor och män kan tala om för oss lika mycket om mänskligt 

beteende som skillnader mellan dem blir ofta forskare besvikna om resultatet leder till att 

nollhypotesen måste behållas (ibid). Hyde (2005) har skapat hypotesen om könslikheter och 

menar att män och kvinnor är lika i de flesta, men inte alla, psykologiska aspekter. Män och 

kvinnor, pojkar och flickor är mer lika än olika. Genom att en översyn av 46 metaanalyser 

fann Hyde (2005) till exempel att psykologiska könsskillnader är för små, jämfört med 

skillnader inom könen, för att vara betydelsefulla. Tydliga psykologiska könskillnader är 

specifika och situationsbaserade snarare än generella. Exempel på detta kan vara aggressivitet 

som ofta visar på en könsskillnad, men oftare i fysisk aggressivitet än verbal aggressivitet och 

inte under alla omständigheter (Hyde, 2005).  

 

Tidigare forskning 

Watzlawik (2009) menar att begreppen manlighet och kvinnlighet talar om vad vi generellt 

kan förvänta oss av kvinnor och män. Att inte kunna uppfylla dessa förväntningar, kan ställa 

frågor om sin egen manlighet och kvinnlighet eller även om ens egen existens. Woo och Oei 

(2006) fann att personer med mer maskulina egenskaper har bättre psykologisk anpassning än 

individer med feminina egenskaper. Individer med många maskulina egenskaper var mer 

benägna att ha höga värden av egoism och självkänsla, dessa faktorer fanns inte hos de 

individer som hade mer feminina egenskaper. Detta kan bero på värdet som samhället lägger 

på de maskulina egenskaperna, jämfört med de feminina dragen. Stein, Newcomb och Bentler 

(1992) fann i en studie med 654 unga vuxna att för kvinnor hade uppfattningen av goda 

interpersonella relationer i tonåren stor betydelse för deras framtida utveckling av dem själva 

som unga vuxna. För män var det istället viktigt att de haft möjlighet till personliga 

prestationer och självförverkligande för framtida självkänsla och självutveckling. Studien 

fann att anpassning till traditionella könsroller leder till högre självkänsla, men kvinnorna 

hade ändå lägre självkänsla än männen (ibid). Gillen och Lefkowitz (2006) fann att låg 

maskulinitet bidrog till sämre kroppsuppfattning hos både män och kvinnor och menar att 

detta kan bero på att individerna inte upplever att de passar in i de roller som de förväntas av 
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samhället. Cafri, Thompson, Ricciardelli, McCabe, Amolak och Yesalis (2005) menar att 

forskning gällande kroppsuppfattning och ätstörningar historiskt sett främst har fokuserat på 

kvinnor. De ätstörningar som fått mest uppmärksamhet är anorexi och bulimi och dessa 

sjukdomar leder ofta till smala kroppar utan stora muskler. När det gäller anorexi och bulimi 

drabbas främst kvinnor och det är därför av stor vikt att fundera över alternativa ätbeteenden 

som används för att få en muskulös kropp. I en översyn behandlar Cafri m.fl (2005) tre 

beteenden som män använder sig av för att öka sin muskulatur; användning av steroider, 

användning av efedrin och bantning. De fann att dessa beteenden innebär en risk för den 

psykiska och fysiska hälsan och att biologiska, sociala och psykologiska variabler kunde 

påverka en person till att utveckla dessa beteende (Cafri m.fl., 2005). Davis, Karvinen och 

McCreary (2005) fann att män som drevs av jakten på den perfekta ideala kroppsformen för 

män, att vara muskulös, delade liknande psykologisk profil som kvinnor som var motiverade 

att nå den perfekta ideala kroppsformen för kvinnor, att vara smal. Män som t.ex. hade lätt att 

bli oroliga, hade perfektionistiska tendenser och var starkt fokuserade på deras fysiska 

utseenden tenderade att rapportera den högsta strävan efter muskler. Davis m.fl. (2005) menar 

att trots att idealkroppen är olika för män och kvinnor finns det mycket som tyder på att det är 

vissa egenskaper som bidrar till om människor kommer utveckla en drivkraft för att uppnå 

dessa ideal som kan komma att utveckla ätstörningar (Davis m.fl., 2005). 

Josephs, Markus och Tafarodi (1992) fann i en studie gällande självkänsla hos män 

och kvinnor att självkänsla hos män kan kopplas mer till personliga prestationer medan 

kvinnors självkänsla är mer kopplat till betydelsen av relationer till personer i hennes närhet. 

Med hjälp utav till exempel Rosenberg Self-Esteem Scale mättes 43 mäns och 47 kvinnors 

självkänsla. Josephs m.fl. (1992) fann en signifikant skillnad mellan kvinnor och mäns 

självkänsla. Resultaten visar att kvinnor med hög självkänsla inte såg sig själva som speciellt 

unika och separerade inte sig själva från varandra. Män med hög självkänsla ansåg istället att 

de hade egenskaper som var ovanliga hos andra, de var mer benägna att känna sig unika. Män 

med låg självkänsla visade däremot att de inte ansåg sig vara lika unika och självständiga som 

männen med hög självkänsla, detta kan betyda att det för män är viktigt att känna sig unik när 

det kommer till hög självkänsla. För kvinnor fanns det ingen signifikant skillnad när det gäller 

individualism och unikhet, kvinnors självkänsla påverkas alltså inte av detta. Studien visar 

istället att kvinnors självkänsla kan bero på ömsesidigt beroende från viktiga personer i livet. 

Kvinnorna som rapporterade hög självkänsla visade sig ha fler nära relationer med andra. 

Studien visar att detta kan vara en faktor som är viktig för kvinnor när det gäller att utveckla 

bra självkänsla. Mäns självkänsla påverkas däremot inte av relationer till andra. Dessa resultat 
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visar de ideala manliga och kvinnliga egenskaperna (Josephs m.fl., 1992). Vidare fann 

Timmers, Fischer och Manstead (1998) att kvinnor är mer intresserade av relationer och är 

mer benägna att uttrycka maktlösa känslor medan män är mer motiverade till att behålla 

kontroll och tenderar att uttrycka känslor som speglar makt. Dessa resultat tyder på att typiska 

egenskaper enligt samhällets ideal och könsroller påverkar vårt beteende och vårt psykiska 

välbefinnande (Timmers m.fl., 1998).  

Furnham, Badmin och Sneade (2002) menar att många studier gällande 

kroppsuppfattning har fokuserat på ungdomar. Detta beror på att ätstörningar verkar börjar 

efter puberteten och fortsätta under gymnasietiden. Missnöje med sin kropp är ofta korrelerad 

med ätstörningar och detta tros bero på strävan att behålla en smal idealkropp. Dessa problem 

är störst hos unga kvinnor, men det finns bevis för att detta även blir mer vanligt bland unga 

män. Forskning inom området och media har än så länge fokuserat mycket på kvinnor och 

ätstörningar. Furnham m.fl. (2002) menar att detta kan leda till att män blir avskräckta från att 

erkänna att de lider av en ”kvinnlig” sjukdom. Det har även förekommit könsskillnader 

gällande beteende, män verkar vara mer intresserade av form än vikt, även om de två är 

tydligt kopplade. Skillnader mellan önskan för en formförändring hos män och viktminskning 

hos kvinnor kan vara en effekt av de olika ideal som män och kvinnor lever efter. 

Kvinnoidealet och mansidealet skiljer sig och det handlar ofta om att kvinnor ska vara smala 

och män ska vara muskulösa och v-formade. I vissa fall kan detta innebära att kvinnor strävar 

efter att minska i vikt medan män istället vill väga mer för att kunna få stora muskler. I båda 

fallen kan detta leda till påfrestning och problem för individen om det går för långt. Och för 

att uppnå dessa ideal kan både kvinnor och män känna att de behöver gå ner i vikt (Furnham 

m.fl., 2002). 

Hoare och Cosgrove (1998) menar att det har blivit en norm för framförallt kvinnor att 

banta. Detta är inte längre något ovanligt utan ett normalt beteende för många människor. 

Detta har även kommit att bli vanligt hos ungdomar, då främst tjejer. Hoare och Cosgrove 

(1998) fann att det är vanligt att tjejer har låg självkänsla och dålig uppfattning om sin kropp 

och menar att det är samhällets syn på attraktivitet som ligger till grund för dessa problem. 

Äldre tjejer visade tecken på onormala uppfattningar om sin kropp, då negativa, i högre 

utsträckning än de yngre tjejerna i studien. De fann även ett starkt samband mellan låg 

självkänsla och låga poäng på enkäten om kroppsuppfattning. Tjejer verkar under barndomen 

och ungdomsåren påverkas av samhällets syn på kopplingen mellan femininitet, attraktivitet 

och att vara smal (Hoare & Cosgrove, 1998).  
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Kaminski och Hayslip (2008) har studerat Body-as-Object Esteem (BOE) som är 

individens känsla av att tycka om utseendet på sina kroppsdelar och Body-as-Process Esteem 

(BPE) som hänvisar till att uppskatta hur sin kropp fungerar. Könsrollssocialisering tros leda 

till att kvinnor snarare än män har problem med att tycka om utseendet på sina kroppsdelar. 

Kaminski och Hayslip (2008) menar att tjejer och kvinnor är socialiserade till att tänka mer på 

sitt fysiska utseende på grund av att det sociala värdet baseras till stor del av deras skönhet. 

Detta gäller inte män till lika stor del.  Män anses tänka mer på hur deras kropp fungerar, vad 

de kan göra med sin kropp, BPE. 95 personer deltog i studien och resultaten visar att män inte 

visade missnöje med deras utseende till skillnad mot kvinnor. Men män hade trots detta i 

genomsnitt en mer negativ än positiv känsla av deras utseende. Resultaten visar även att äldre 

män är mer benägna att nedvärdera sitt utseende när de blir äldre än kvinnor. Män tenderar 

även att riskera att utveckla sämre BPE än kvinnor när de blir äldre (Kaminski & Hayslip, 

2008).   

Det finns motstridiga resultat gällande studier om relationen mellan självkänsla och att 

vara missnöjd med sin kropp. När det finns idealavvikelser gällande kroppsliga aspekter som 

kan förändras, till exempel vikt eller kroppsform, framkallar missnöjet ofta ansträngningar för 

att närma sig det upplevda perfekta idealet. Marcotte m.fl. (2002) menar att 

kroppsförändringar i samband med puberteten ökar tonåringars uppmärksamhet på betydelsen 

av sitt kön. Ungdomar kan fortfarande vara oklara med sin könsrollsidentifiering och tenderar 

därför att lita mer på stereotyper gällande sitt kön. I sin studie fann de att självkänsla, 

kroppsuppfattning och stressfulla händelser spelar en roll i förutsägelsen av depressiva 

symtom med pubertal status under övergången till gymnasiet. Marcotte m.fl. (2002) menar att 

effekten av puberteten varierar beroende på den uppskattning från personer i dennes närvaro 

och självkänsla och på vilken stressnivå han eller hon befinner sig. Flickor som har en positiv 

syn på sig själva och sina kroppar var mycket mindre sårbara för depression trots att de 

upplever förändringar i och med puberteten samtidigt som de upplever övergången till 

gymnasiet. Kroppsuppfattning i kontext med puberteten och relationen till självkänsla och 

stress under övergången till gymnasiet tros ha en stor betydelse i identifikationen för unga 

personer vid risk för depression. Dessa risker gäller både killar och tjejer men verkar vara 

starkare för tjejer. Tjejer förväntas, från samhället, uppleva mer negativa pubertala händelser 

än killar (Marcotte m.fl., 2002). 

Furnham, Badmin och Sneade (2002) fann att flickor upplever större skillnader mellan 

ideal och faktisk kroppsform, de uttryckte större missnöje över deras vikt och hade även mer 

onormala attityder till att äta än pojkarna. Det fann alltså skillnader mellan flickorna och 
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pojkarna och flickorna tränade till exempel ofta för mer negativa orsaker än pojkarna. 

Resultaten visar även att tjejerna var mindre nöjda med sina kroppar än pojkarna. Studien 

visar även att tjejerna hade lägre självkänsla än killarna och att kroppsmissnöje och 

självkänsla hade ett signifikant samband för tjejerna, men inte för killarna (Furnham m.fl., 

2002). Även Pritchard (2010) menar att det finns starkare samband mellan självkänsla och 

kroppsuppfattning hos kvinnor än hos män (Pritchard, 2010). 

Mendelson, Mendelson och White (2010) har studerat Body-esteem (BE) som avser 

självutvärdering av sin kropp eller utseende och har varit konceptualiserat som en global 

konstruktion. Studien bestod av 1334 deltagare som rapporterade upplevelser gällande BE och 

självkänsla och mätning gällande deras kroppsbyggnad. Resultaten visar att kvinnor har lägre 

poäng gällande BE-utseende och BE-vikt än män. Författarna menar att flickor redan tidigt i 

livet inför ouppnåeliga stereotyper om ett perfekt utseende som kan utveckla ett allmänt 

missnöje till sin kropp. Självvärdering av utseende framträder redan vid åtta års ålder hos 

många barn och detta leder till negativa tankar om sin kropp för flickor men inte till lika stor 

del hos pojkar. De fann även bevis för att global självkänsla är relaterat till positiva känslor 

om sitt utseende (Mendelson m.fl., 2010)).  

Van den Berg m.fl. (2010) fann att i en studie med 4746 ungdomar mellan 11 och 18 

år signifikanta relationer mellan kroppsmissnöje och självkänsla hos både killar och tjejer. 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan könen. Studien undersökte om kroppsmissnöje 

och självkänsla varierade mellan ålder, kön, vikt, ras/etnicitet och socioekonomisk status. 

Killarna hade signifikant lägre värden av kroppsmissnöje och högre grader av självkänsla. 

Relationen mellan kroppsmissnöje och självkänsla var stor hos tjejerna men varierade mellan 

viktstatus, socioekonomisk status och ras. Det fanns dock inga signifikanta samband för 

underviktiga tjejer. För killarna fanns det ingen signifikant skillnad mellan ålder, kön, vikt, 

ras/etnicitet och socioekonomisk status. Resultaten från denna studie visar att självkänsla och 

kroppsmissnöje är starkt relaterat hos de flesta ungdomar oberoende av de olika grupperna 

(Van den Berg m.fl., 2010).  

På grund av att det biologiska könet inte säger så mycket om en individs psykologiska 

egenskaper och eftersom kvinnor kan vara maskulina och män feminina får vi ut mer av att 

studera genus/könsroller (Yamawaki, 2010). Dessutom är alla människor unika och det är 

därför svårt att studera en grupp. Individerna i en grupp, t.ex. kön, ingår i flera andra grupper 

som gör att de inte liknar alla andra i gruppen kön, detta är viktigt när vi väljer att studera 

grupper av olika slag. På grund av detta kommer denna studie inte endast fokusera på 

könsskillnader utan på skillnader mellan personer med många maskulina egenskaper och 
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personer med många feminina egenskaper. Skillnader mellan könen kommer också finnas 

med i resultatet men fokus läggs på könsrollerna maskulinitet, femininitet och androgynitet. 

Personer med låga poäng i både femininitet och maskulinitet kan inte definieras som något av 

de två grundläggande rollerna (maskulin och feminin) och kallas därför för odifferentierade 

(Persson, 1999). 

 

Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns könsrollsskillnader i kroppsuppfattning och 

självkänsla hos ungdomar. Även om det fanns samband mellan kroppsuppfattning och 

självkänsla och om det fanns skillnad mellan könen gällande de två variablerna. 

Frågeställningarna som låg till grund för studien var om det fanns könsrollsskillnader i 

självkänsla och kroppsuppfattning utifrån könsrollerna; maskulinitet, femininitet och 

androgynitet. Vidare om det fanns samband mellan kroppsuppfattning och självkänsla och om 

det fanns skillnad mellan män och kvinnor. 

Hypoteserna är a) maskulinitet korrelerar positivt med kroppsuppfattning, b) det finns 

ett positivt samband mellan maskulinitet och självkänsla, c) deltagare med bra 

kroppsuppfattning har även bra självkänsla, d) män har bättre kroppsuppfattning och högre 

självkänsla än kvinnor. 

 

Metod 

Undersökningsdeltagare 

Deltagarna i studien bestod av 79 gymnasieelever mellan 16 och 18 år, medelåldern var 

17,42. 55 av deltagarna var kvinnor (70%) och 24 män (30%).  Hela samplet bestod av 20 

maskulina, 26 feminina, 19 androgyna och 14 odifferentierade (Tabell 1). 

 
Tabell 1 Könfördelningen gällande könsrollerna. Antal och procent 

 Maskulin Feminin Androgyn Odifferentierad 

 N (%) N (%) N (%) N (%) 

Män 15 (60) 1 (4) 3 (12) 6 (24) 

Kvinnor 5 (9) 25 (46) 16 (30) 8 (15) 

Totalt 20 (25) 26 (33) 19 (24) 14 (18) 

 

Undersökningsdeltagarna gick i gymnasieskola med olika inriktningar. Fokus på 

ungdomar i gymnasieålder beror på att problem i följd av dålig kroppsuppfattning ofta startar 

strax efter puberteten och fortsätter under gymnasietiden (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). 
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Ungdomsåren är en tid med många förändringar både fysiskt och psykiskt och är för många 

en period där vi genomgår vårt identitesskapande (Tomori & Rus-Makevec, 2000). Dålig 

kroppsuppfattning har även visat sig vara starkt kopplat till låg självkänsla hos unga 

människor (Van den Berg m.fl., 2010). 

 

Material 

Deltagarna lämnade demografiska uppgifter som kön och ålder och svarade sedan på ett 

formulär som bestod av tre befintliga självskattningsskalor angående maskulinitet och 

femininitet, kroppsuppfattning och självkänsla. Enkäterna som användes var BSRI (Bem Sex 

Role Inventory), BESAA (Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults) och RSE 

(Rosenberg Self-Esteem Scale).  

Maskulinitet, femininitet och androgynitet. I denna studie användes en förkortad 

svensk version av BSRI (Bem Sex Role Inventory), BSRI-SE som avser att mäta en persons 

nivå av genustypiska egenskaper i form av maskulinitet och femininitet. Enkäten består av 12 

feminina egenskaper, t.ex. ”Jag är tillgiven” och ”Jag är en lojal person” och 13 maskulina 

egenskaper, t.ex. ”Jag är bestämd” och ”Jag är villig att ta risker”. Deltagarna svarade på 

enkäten genom att kryssa i det svarsalternativ som passade bäst in på dem själva på en 

sjugradig Likertskala, 1=aldrig sant och 7=alltid sant. Höga poäng i delskalorna indikerar på 

högre nivå av maskulinitet respektive femininitet hos personen. Har individen höga poäng i 

båda delskalorna är personen androgyn, har personen istället låga poäng i båda delskalorna är 

personen odifferentierad. (Persson, 1999). 

Kroppsuppfattning. BESAA (Body-Esteem Scale for Adolescents and Adults) består 

av 23 frågor som mäter tre aspekter kring koppsuppfattning, hur nöjd eller missnöjd 

deltagarna är med sin vikt (BE-Weight), t.ex. ”Jag blir deppig av att väga mig”, sitt utseende 

(BE-Apperance), t.ex. ”Jag är ganska nöjd med mitt utseende” och vad de tror att andra 

personer tycker om deras utseende (BE-Attribution), t.ex. ”Mina kamrater tycker om mitt 

utseende”. Deltagarna svarar genom att markera på en femgradig Likertskala, 0=aldrig, 

1=sällan, 2=ibland, 3=ofta, 4=alltid, det svarsalernativ som bäst passar in på deras egen 

uppfattning. Negativa item är omvända. Testet har översatts till svenska och används vid flera 

tillfällen och haft alphavärdena .77 för BE-Apperance, .76 för BE-Attribution och .75 för BE-

Weight (Ivarsson, m.fl., 2006). 

Självkänsla. RSE (Rosenberg Self-Esteem Scale) mäter global självkänsla och var 

från början utvecklad för att mäta ungdomars globala känslor av självvärde eller 

självaccepterande. Skalan består av tio påståenden, t.ex. ”Jag tycker att jag är en värdefull 
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person, minst lika värdefull som andra”. Deltagarna kryssar i det alternativ som stämmer bäst 

in på påståendet utifrån deras egna upplevelser på en fyrgradig Likertskala, 1=instämmer helt, 

2=instämmer, 3=instämmer inte, 4=instämmer inte alls. Negativa item är omvända (Robinson, 

Wrightsman & Andrews, 1991). 

 

Procedur 

Datainsamlingen genomfördes på en gymnasieskola under lektionstid då deltagarna var 

samlade. Kontakt togs först med rektorer på skolan för att få godkännande från dem att 

genomföra studien. Därefter kontaktades lärare för att bestämma tid och plats. Deltagarna fick 

på plats information om deras deltagande både muntligt och skriftligt i form av ett försättsblad 

på enkäten. Personerna fick möjlighet att ställa frågor under tiden då de fyllde i enkäten och 

också information om hur de skulle kunna komma i kontakt efter studien om det skulle 

uppkomma frågor i efterhand på försättsbladet. Efter en kort genomgång om vad studien och 

enkäten handlade om fyllde deltagarna i enkäterna. Deltagandet tog ungefär 15 minuter. 

Etiska riktlinjer. Deltagarna fick information om att deltagandet var frivilligt och även 

anonymt. Informationen framfördes tydligt både muntligt innan enkäten fylldes i men också 

på förstättsbladet på enkäten. Deltagarna fick även information om vad studien handlade om 

och hur deras svar skulle användas, att svaren endast behandlas på gruppnivå och aldrig skulle 

kunna spåras till den enskilda individen. 

 

Analys 

Datan analyserades med hjälp utan statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). Inledningsvis räknades deltagarnas könsroll ut enligt BSRI-SE. (Persson, 

1999). För att undersöka om det fanns samband mellan könsrollerna och kroppsuppfattning 

samt självkänsla genomfördes envägs oberoende variansanalys och efterföljande post-hoc test 

(Bonferroni) för ta reda på mellan vilka grupper det fanns eventuella signifikanta samband. 

För att undersöka om det fanns signifikant samband mellan kroppsuppfattning och självkänsla 

genomfördes Pearson´s korrelationstest. Och för att undersöka om det fanns signifikanta 

skillnader mellan könen gällande kroppsuppfattning och självkänsla genomfördes ett t-test för 

oberoende mätningar.  
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Resultat 

Könsrollsskillnader  

Resultaten från ANOVA visade att det fanns en signifikant skillnad mellan kroppsuppfattning 

och könsroll (Tabell 1). Observerad power för detta test var 83 %. Efterföljande post-hoc test 

(Bonferroni) visade att deltagarna med könsrollen maskulin rapporterade bättre 

kroppsuppfattning än deltagarna med könsrollen feminin (p<.01). Övriga grupper visade inga 

signifikanta skillnader. 

Resultatet visade även att det fanns en signifikant skillnad mellan självkänsla och 

könsroll (Tabell 1). Observerad power för detta test var 77 %. Efterföljande post-hoc test 

(Bonferroni) visade att maskulina personer hade högre poäng i självkänsla än feminina 

(p<.05). Det fanns även signifikanta skillnader mellan deltagare med könsrollen feminin och 

personer med androgyn könsroll, här hade androgyna deltagare signifikant högre självkänsla 

än feminina (p<.05).  

 
Tabell 1 Maskulina, feminina, adrogyna och odifferentierades kroppsuppfattning och självkänsla. Medelvärden, 

standardavvikelser, F-värden och p-värde 

 Maskulin Feminin Androgyn Odifferentierad   

 p η2 

Kroppsuppfattning .01* .14 

Självkänsla 

M (SD) 

2.69 (.75) 

2.11 (.28) 

M (SD) 

1.98 (.69) 

1.76 (.44) 

M (SD) 

2.41 (.74) 

2.12 (.51) 

M (SD) 

2.44 (.60) 

1.95 (.45) 

F(df) 

2.03 (3, 75) 

.64 (3, 75) .02* .12 

*Signifikant på 0.05 nivån 

 

Kroppsuppfattning och självkänsla 

Korrelationstestet resulterade i ett signifikant positivt samband mellan kroppsuppfattning och 

självkänsla, (r[77]=.66, p<0.01). Deltagarna med bra kroppsuppfattning hade generellt högre 

självkänsla medan personer med dålig kroppsuppfattning i regel hade lägre självkänsla.  

 

Könsskillnader 

Resultaten från oberoende t-test visade att det fanns en signifikant skillnad mellan könen 

(Tabell 2). Männen i studien hade bättre kroppsuppfattning än kvinnorna. Resultaten visade 

även att det fanns en signifikant skillnad mellan könen gällande självkänsla (Tabell 2). 

Männen rapporterade högre självkänsla än kvinnorna. Studiens resultat visar alltså att kvinnor 

generellt sätt har lägre självkänsla och sämre kroppsuppfattning än män.  
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Tabell 2 Män och kvinnors kroppsuppfattning och självkänsla. Medelvärden, 

standardavvikelser, t-värden och p-värde 

 Män Kvinnor  

  t(df) p 

Kroppsuppfattning  2.11(77) .04* 

Självkänsla 

M (SD) 

2.83 (.63) 

2.12 (.33) 

M (SD) 

2.12 (.69) 

1.89 (.47)  4.40(77) .00* 

*Signifikant på 0.05 nivån 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns könsrollsskillnader i kroppsuppfattning och 

självkänsla hos ungdomar. Även om det fanns samband mellan kroppsuppfattning och 

självkänsla och om det fanns skillnad mellan könen gällande de två variablerna. 

 

Könsrollsskillnader 

Resultaten från studien visade ett positivt samband mellan maskulinitet och kroppsuppfattning 

samt maskulinitet och självkänsla. Dessa resultat stämmer även överens med hypoteserna a) 

maskulinitet korrelerar positivt med kroppsuppfattning, b) det finns ett positivt samband 

mellan maskulinitet och självkänsla. Utifrån discrepancy theory ses maskulinitet som bättre 

för vårt psykologiska välbefinnande på grund av att samhället är mansdominerat och 

eftersträvan av maskulina egenskaper är större än feminina. Enligt denna teori har därför 

kvinnor en större diskrepans mellan det ideala och verkliga jaget då samhället kräver att hon 

ska vara traditionellt feminin men samtidigt inneha många maskulina egenskaper för att bli 

accepterad. På grund av detta bidrar många maskulina egenskaper till högre självkänsla och 

bättre kroppsuppfattning och detta har även har bevisats i olika studier (Gillen & Lefkowitz, 

2006; Woo och Oei, 2006). Föreliggande studie stödjer denna teori då resultatet visar att 

deltagarna med könsrollen maskulin både hade bättre kroppsuppfattning och högre 

självkänsla.  

Anledningen till att personer med många maskulina egenskaper har både bättre 

kroppsuppfattning och högre självkänsla kan bero på att dessa egenskaper har större betydelse 

för sitt eget egenvärde. Individer med maskulina egenskaper har i regel högre värden av 

självkänsla och egoism (Woo & Oei, 2006). Om en person är maskulin upplever denne även 

ha egenskaper som till exempel full av självförtroende, stark personlighet och någon som 

försvarar sina övertygelser. Dessa egenskaper kan tänkas vara mer positiva för självkänslan. 

Feminina egenskaper handlar mer om hur vi är mot andra, till exempel att vara medlidsam, 

känslig för andras behov och ömsint. Trots att både de feminina och maskulina egenskaperna 
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är positiva så kan de maskulina anses vara egenskaper som bygger upp självkänslan mer än de 

feminina. De feminina handlar mer om relationer till andra människor och egenskaper som 

talar om hur vi är i förhållande till andra.  

Även kroppsuppfattning kan handla om att kvinnor har ett större behov av att få 

bekräftelse från andra människor. Yttre faktorer verkar påverka kvinnor mer än män och 

behovet av att passa in i rådande ideal verkar spela en stor roll för många kvinnor. Kaminski 

och Hayslip (2008) menar att tjejer och kvinnor är socialiserade till att tänka mer på sitt 

fysiska utseende på grund av att det sociala värdet baseras till stor del av deras skönhet. 

Killars sociala värde handlar inte i lika stor utsträckning om fysiska attribut och detta kan vara 

en anledning till att killar i regel inte har lika dålig kroppsuppfattning. De har helt enkelt inte 

fått lära sig att detta har en övergripande betydelse för deras person. Mendelson, Mendelson 

och White (2010) menar att kvinnor redan tidigt i livet inför ouppnåeliga stereotyper om ett 

perfekt utseende som kan utveckla ett allmänt missnöje till sin kropp. Självvärdering av 

utseende leder till negativa tankar om sin kropp för flickor men inte till lika stor del hos 

pojkar. Detta kan återigen bero på att tjejer i dagens samhälle har många fler krav som handlar 

om deras utseende än killar har. Men det kan också bero på att killar inte i lika stor 

utsträckning som tjejer vågar erkänna att de lider av så kallade tjejiga/kvinnliga besvär då 

problem som handlar om mat och bantning ofta framställs i t.ex. media som ett kvinnligt 

problem (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). Att vara missnöjd med sin kropp och ha 

onormal attityd till mat framställs som sagt t.ex. i media mer ofta som ett problem som 

drabbar tjejer och detta kan göra att killar inte berättar eller pratar om till exempel sin dåliga 

kroppsuppfattning. Men det kan också bero på synen som finns på manliga resp. kvinnliga 

ideal gällande kroppsform. Att försöka efterlikna det manliga idealet som innebär att vara 

muskulös kan tänkas vara mer hälsosamt än det kvinnliga som innebär att banta och i de 

värsta fallen svälta sig själv. Att träna för att bygga upp stora muskler kan därför anses vara 

något som inte skadar kroppen utan istället gör gott. Vad som inte framförs lika ofta är att 

även detta kan gå till överdrift och för vissa skapa problem, speciellt om tränandet involverar 

olika preparat t.ex. steroider. Många, speciellt unga, killar kanske inte är medvetna om vad 

dessa preparat gör med kroppen och det kan därför utgöra ett hot mot hälsan om de används 

på fel sätt eller av av fel anledning; att skapa den perfekta idealistiska kroppsformen. En del 

individer kanske inte heller kan uppnå det som krävs, att de rent biologiskt inte har möjlighet 

att få precis så stora muskler på just de ställen som idealen kräver och detta kan säkert bidra 

till psykologiska besvär, såsom lägre självkänsla eller högre oro och ångest, detta är dock 

endast spekulationer.  
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Hyde (2007) tar upp problematiken med att män ofta lider mer än kvinnor av att bryta 

normen. Det är i samhället inte lika accepterat för en man att visa sina feminina egenskaper 

och detta utgör ett hot för den psykiska hälsan. Kaminski och Hayslip (2008) fann att män 

hade en mer negativ än positiv känsla mot deras utseende än förväntat, dock inte i lika stor 

utsträckning som kvinnorna. Hoare och Cosgrove (1998) menar att kvinnors bantande och 

kroppsmissnöje har blivit en norm snarare än något ovanligt. Att ha en dålig  

kroppsuppfattning är inget konstigt och uppseendeväckande hos kvinnor och detta är även 

mycket vanligt även hos unga tjejer. Anledningen till detta kan bero på att samhället ser på 

kvinnans attraktivitet som en stor del av hennes identitet och idealen för hur en kvinna bör se 

ut är därför mer strikt än mannens. Tjejer får i mycket tidig ålder veta att det är viktigt att se 

söt ut och att betydelsen av deras utseende är stort från omgivningen. Detta är inte lika vanligt 

för killar. Att många kvinnor och unga tjejer känner ett behov av att banta är naturligtvis 

väldigt allvarligt och ohälsosamt för både det fysiska och psykiska välmåeendet och Good & 

Sanchez (2010) menar att investering i könsideal kan påverka vår känsla av egenvärde 

negativt om investeringen innebär att likna ett påtvingat ideal utan att vilja det och utan att 

uppleva att de har ett fritt val. När det gäller bantning och missnöje med sin kropp är känslan 

av att dessa individer investerar stort i könsidealen och att det inte är någonting vi skulle göra 

om det inte berodde på normen att se ut på ett visst sätt. Och om vi inte upplever att vi kan 

uppfylla förväntningarna som följer i och med vår könsroll, kan vi börja ifrågasätta oss själva 

och vår egen existens (Watzlawik, 2009). Som tidigare nämnt är detta även ett problem som 

även män drabbas av om de känner sig tvingade att investera i idealet gällandet kroppsform. 

Liksom kvinnor som bantar ”ofrivilligt” för att uppnå idealet finns det säkert män som känner 

en så stor press att träna för att få, eller behålla, en muskulös kroppsform så att det leder till 

att välmåendet försämras.  

 

Samband mellan kroppsuppfattning och självkänsla 

Resultaten från denna studie visar att det finns ett signifikant samband mellan bra 

kroppsuppfattning och hög självkänsla hos både tjejerna och killarna. Detta resultat var 

förväntat från början och stämde överens med hypotesen, c) deltagare med bra 

kroppsuppfattning har även bra självkänsla. Det finns motstridiga resultat gällande relationen 

mellan självkänsla och kroppsuppfattning. Vissa forskare har endast funnit samband hos tjejer 

och inte hos killar (Furnham, Badmin och Sneade, 2002; Pritchard, 2010). Andra studier har 

resulterat i signifikanta samband för både tjejer och killar (Mendelson, Mendelson & White, 

2010; Van den Berg m.fl., 2010). På grund av studiens design kunde orsaken till detta 
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samband inte besvaras men tidigare studier (Marcotte, m.fl., 2002) tyder på att ungdomar 

upplever många kroppsliga förändringar under tonåren och att detta är en stor del när det 

kommer till att skapa sin identitet. Upplever vi då dessa som negativa förändringar påverkar 

detta troligtvis även självkänslan.  

 

Könsskillnader 

Liksom många tidigare studier (Furnham, Badmin & Sneade, 2002; Pritchard, 2010) 

resulterade även denna studie i att killarna upplevde sig ha bättre kroppsuppfattning och högre 

självkänsla än tjejerna hypotesen, d) män har bättre kroppsuppfattning och högre självkänsla 

än kvinnor, kunde alltså godtas. Även här kan resultatet inte svara på orsaken bakom dem. 

Men tänkbara orsaker kan vara att killarna upplever att de passar bättre in i samhällets norm, 

om inte medvetet så omedvetet. Under vår uppväxt lär vi oss att bete oss utifrån de stereotypa 

rollerna och för en man är det då lättare att hitta sin plats i ett mansdominerat samhälle där 

mannen är normen. Det kan också vara så att män har större möjlighet att utveckla en högre 

självkänsla i och med att de får större möjlighet att ta plats i samhället och göra sin röst hörd. 

I och med detta bli vi som människor bekräftade vilket kan vara av stor betydelse för att 

utveckla en hög självkänsla. I och med denna bekräftelse från andra kan det leda till att kraven 

på oss själva inte blir lika höga då vi upplever att andra uppskattar, lyssnar och bryr sig om 

oss. Detta kan vara en förklaring till varför kvinnor i regler upplever att de har fler krav på sig 

än män och till följd av detta har lägre självkänsla och kroppsuppfattning, detta är dock endast 

spekulationer.  

 

Slutsatser 

Samhällets bild av män och kvinnor verkar alltså ha stor betydelse för vår självkänsla och 

utvecklingen av den. Det är kanske därför inte så konstigt att tjejer redan i tidig ålder börjar 

utveckla en sämre självkänsla än män eftersom de feminina egenskaperna som tjejerna bör ha 

egentligen inte har så stor betydelse för dem när de intar en vuxenroll i dagens samhälle. 

Tjejer får alltså lära sig att de ska bete sig på ett sätt som visar att de är av det kvinnliga könet 

redan som små, det finns olika egenskaper som dessa tjejer bör utveckla för att passa in i 

rollen som kvinna i samhället. Exempelvis får en flicka lära sig att hennes utseende kommer 

vara av stor betydelse redan som lite i uttryck av kommentarer gällande just detta. Men när de 

sedan växer upp i ett mansdominerat samhälle där de manliga egenskaperna har större 

betydelse och värde kanske det inte är så konstigt att de upplever svårigheter att passa in och 

utveckla hög självkänsla, då har hon plötsligt två ideal att leva efter. I många sammanhang i 
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vuxenlivet är det också viktigt att visa att vi är självständiga och maktfulla, till exempel när vi 

ska ut i yrkeslivet. Men detta är någonting som inte förväntas av kvinnor, eftersom normen 

för hur en kvinna ska vara inte innebär att vara unik och självständig. Detta är däremot 

normen för män och de bör därför ha lättare att känna att de klarar av de tillfällen där vi 

förväntas vara starka, unika och självhävdande eftersom de redan har fått lära sig att utveckla 

dessa tankar om sig själva. Detta är givetvis ett problem för både män och kvinnor som väljer 

att inte följa de normativa beteenden som förväntas av dem. Att leva efter sin könsroll 

behöver inte påverka oss negativt om vi är medvetna om varför vi beter oss efter dem och om 

det är vårt eget val. Men hur ska små barn kunna förstå att de inte behöver följa de 

könsnormativa beteenden som förväntas av föräldrar, vänner och omgivningen? Problemet 

kommer troligtvis senare i livet när barnet växer upp och inte känner att de passa in i 

samhället, och därmed utvecklar psykiska besvär till följd av detta.  

 

Metoddiskussion 

För att mäta självkänsla och kroppsuppfattning hos gymnasieungdomar är BESAA och RSE 

bra mätningsmetoder. Skalorna passar sig för unga personer då påståendena är lätta att förstå 

och det uppkom inga frågor gällande dessa. Dock var BSRI-SE inte lämplig för ungdomar i 

denna ålder, under genomförandet visade det sig att vissa ord var för svåra, till exempel 

tillgiven och medlidsam. Några av deltagarna frågade var orden betydde men det kan också 

vara så att en del av deltagarna inte förstod orden och heller inte frågade. Detta kan i sådana 

fall bidra till felaktiga svar från dessa. En pilotstudie med denna metod hade därför varit en 

fördel för att modifiera skalan så att den passade åldersgruppen bättre. 

På grund av att detta är en tvärsnittsstudie med endast självrapporteringsdata går det 

inte att uttala sig om orsaker till resultatet. Dessutom finns det en medvetenhet om att 

könsfördelningen var ojämn, en mer jämn fördelning hade kunnat ge ett annat resultat. Dock 

var fördelningen gällande könsroller positiv i och med att grupperna var relativt 

jämnfördelade.  

På grund av bortfall, de som inte fyllde i enkäten korrekt eller svarade på alla frågor, 

och ungdomar som inte deltog på lektionerna då enkäterna delades ut blev urvalet mindre än 

förväntat. Detta är naturligtvis en nackdel och på grund av detta finns medvetandet om att 

resultaten skulle kunna se annorlunda ut om urvalet vore större. Tidpunkten för 

genomförandet från elever på gymnasiet, under slutet av en termin strax innan lov, kan också 

ses som en nackdel då en del av eleverna troligtvis var ”skoltrötta” och därför valde att inte 
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komma till skolan. Eftersom de egna tidsresurserna även var begränsade fanns det inte tid att 

boka fler möten med lärare och elever vilken annars hade kunnat bidra till större urval. 

 

Framtida forskning 

Eftersom valet av göra en tvärsnittsstudie gällande föreliggande studie inte resulterar i orsaker 

till varför resultaten ser ut som de gör hade detta varit intressant att undersöka detta med hjälp 

utav en annan design. Genom t.ex. intervjuer med unga individer gällande könsroller relaterat 

till kroppsuppfattning och självkänsla hade individuella tankar kommit fram eller ett 

experiment hade kunnat undersöka orsak-verkan.  

Att göra en liknande studie som denna men med en uppföljning efter några år hade 

varit intressant. Då hade vi kunnat se hur deltagarna förändras med tiden och om resultaten 

skulle bli annorlunda. Har då deltagarna samma könsroll och liknande poäng på skalorna eller 

har en förändring i deras sätt att se på sig själva skett, hur stor är förändringen och är det en 

positiv eller negativ förändring? Ålderskillnader gällande investering i könsroller och dess 

påverkan hade kunnat undersökas, om vi investerar mer eller mindre när vi blir äldre eller om 

vi kanske upplever oss ha helt andra egenskaper några år efter gymnasietiden.  

Under tiden arbetet med denna studie genomgåtts har de flesta lästa studier varit 

enkätstudier. Andra typer av designer är självklart att föredra i framtiden för att få fler 

perspektiv och resultat gällande ämnet. Det viktigaste är att vi fortsätter att forska och 

undersöka könsrollernas påverkan på oss människor. Och att vi ökar medvetenheten kring att 

det faktiskt kan vara negativt att tvinga in människor i olika roller som kanske inte alls 

kommer att passa dem. Det har ibland varit en svårighet att finna studier om ämnet och detta 

tyder ju på att det behövs studeras mer omfattande och framför allt diskuteras mer omfattande 

för att komma på lösningar och åtgärder för att försöka öka människans psykiska välmående. 
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