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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie var att undersöka om medverkan i Ellen-projektet i Linköping hade någon betydelse för tjejer i årskurs 
åtta med avseende på deras self-efficacy, deras självkänsla samt deras kroppsuppfattning och då närmare bestämt kroppsmissnöje. 
Sammanlagt ingick 42 tjejer i studien, vilka hade anmält intresse att medverka i Ellen-projektet. Experimentgruppen utgjordes av 
25 tjejer som deltog i projektet, de resterande 17 fungerade som kontrollgrupp. Studien var av kvantitativ karaktär och tre 
självskattningsskalor användes för att mäta self-efficacy (GSES), självkänsla (RSES) och kroppsmissnöje (FRS). En för- 
respektive eftermätning genomfördes med åtta veckors mellanrum. 
 
Resultaten visar på en ökad grad av self-efficacy samt självkänsla för experimentgruppen. För kroppsmissnöje uppnåddes inga 
signifikanta skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp. Studien visar att medverkan i Ellen kan ha betydelse för tjejer i 
årskurs åtta med avseende på self-efficacy och självkänsla. För att kunna avgöra resultatens generaliserbarhet behövs dock 
ytterligare forskning. 
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Abstract 
Syftet med denna studie var att undersöka om medverkan i Ellen-projektet i Linköping hade 
någon betydelse för tjejer i årskurs åtta med avseende på deras self-efficacy, deras självkänsla 
samt deras kroppsuppfattning och då närmare bestämt kroppsmissnöje. Sammanlagt ingick 42 
tjejer i studien, vilka hade anmält intresse att medverka i Ellen-projektet. Experimentgruppen 
utgjordes av 25 tjejer som deltog i projektet, de resterande 17 fungerade som kontrollgrupp. 
Studien var av kvantitativ karaktär och tre självskattningsskalor användes för att mäta self-
efficacy (GSES), självkänsla (RSES) och kroppsmissnöje (FRS). En för- respektive 
eftermätning genomfördes med åtta veckors mellanrum.  
 
Resultaten visar på en ökad grad av self-efficacy samt självkänsla för experimentgruppen. För 
kroppsmissnöje uppnåddes inga signifikanta skillnader mellan experiment- och kontrollgrupp. 
Studien visar att medverkan i Ellen kan ha betydelse för tjejer i årskurs åtta med avseende på 
self-efficacy och självkänsla. För att kunna avgöra resultatens generaliserbarhet behövs dock 
ytterligare forskning.  



  

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till alla er tjejer som tog er tid att medverka i denna studie, utan er 
hade detta uppsatsarbete aldrig blivit av. En eloge vill också ge till samtalsledarna för Ellen-
projektet som bistått oss med administrering samt till berörd skolpersonal för hjälp med 
lokaler. Avslutningsvis vill vi tacka Karin Nilsson, utbildningsadministratör, för hennes 
hjälpsamhet samt Stefan Gustafson, som handlett detta arbete, för hans kloka synpunkter och 
konstruktiva kritik. 
 

Tack! 
 
Evalotta Hanström & Marlene Karlsson 
Linköping, Januari 2006 
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ELLEN-PROJEKTETS BETYDELSE FÖR TJEJER I ÅRSKURS ÅTTA 
- med avseende på self-efficacy, självkänsla och kroppsmissnöje 

Ungdomsprojekt som särskilt riktar sig till flickor eller unga kvinnor, så kallade tjejgrupper, 
fick stort genomslag under 1990-talet. Denna utveckling var en följd av att flickor och unga 
kvinnor alltmer började uppmärksammas både inom forskning och av dem som kom i kontakt 
med ungdomar i sin yrkesverksamhet (Börjeson, 1998). Samtidigt pågick en allmän debatt om 
att tjejer1 inte gavs samma utrymme som killar i olika sammanhang. Fokus lades även på 
snedfördelningen av resurser mellan tjejer och killars fritidssysselsättningar, en debatt som 
pågår än idag. Flertalet rapporter visade även att tjejer uppvisade allt fler riskbeteenden; så 
som alkoholbruk och ätstörningar (Byréus, 2001). Denna utvecklingsriktning tycks hålla i sig, 
till exempel visar Barnombudsmannens årsrapport från 2005 att anorexi är en av de vanligaste 
sjukdomarna bland tonårsflickor och att andelen barn med psykiska besvär har ökat 
(Barnombudsmannen, 2005). I en rapport från folkhälsoinstitutet uppges att särskilt 
invandrare och unga kvinnor är i farozonen för psykisk ohälsa och man har också funnit ett 
starkt samband mellan inflytande, känsla av delaktighet och psykisk hälsa (Statens 
folkhälsoinstitut, 2005). 
 
De tjejgrupper som startades i början av 90-talet riktade sig oftast till tjejer inom 
verksamheter som fritidsgårdar och föreningsliv (Ulmanen, 1995). Enligt Hanström (1994) är 
tjejgrupper ett specifikt sätt att arbeta med tonårstjejer och idag har många av dessa grupper 
som mål att göra tjejer medvetna om de köns- och maktstrukturer som finns i samhället, för 
att på så sätt stärka tjejerna. Den allmänna uppfattningen är att det är bra med tjejgrupper och 
utvärderingar av olika tjejgruppsprojekt pekar på att tjejerna upplever att projekten har gjort 
dem mer medvetna och att de fått bättre självförtroende (Börjeson, 1998; Nyberg, 2004; 
Ulmanen, 1995).   
 
Ett flertal utvärderingar och metodbeskrivningar (Börjeson, 1998; Hanström, 1994; Nyberg, 
2004; Ulmanen, 1995) av olika tjejgruppsprojekt har genomförts, men det saknas svensk 
kvantitativ forskning om huruvida dessa tjejgrupper verkligen bidrar till att tjejerna ”stärks”, 
får bättre självkänsla eller blir mer medvetna. Den internationella kvantitativa forskning som 
vi funnit har till stor del fokuserat på projekt och interventioner som riktat sig mot tjejer eller 
kvinnor med specifika problem, till exempel ätstörningar eller fysiska funktionshinder (se 
t.ex. Hughes, Robinson-Whelen, Taylor, Swedlund & Nosek, 2004; Matusek, Wendt & 
Wiseman, 2004). Till skillnad från dessa interventioner så riktar sig tjejgrupper, enligt 
Hanström (1994), oftast till tjejer utan någon särskild problematik, det vill säga tonåringar i 
allmänhet. Om detta finns väldigt få svenska kvantitativa studier, vilket vi anser är en brist, 
och vår förhoppning med denna studie är att kunna bidra med kunskap inom forsknings-
området.  
 
Det tjejgruppsprojekt vi har valt att studera närmare är Rädda Barnens ungdomsförbunds 
projekt Ellen (URL 1). Att det blev just detta projekt beror främst på att det redan fanns en 
naturlig kontakt med projektet eftersom en av oss arbetat som samtalsledare i en Ellen-grupp. 
Det passade även bra tidsmässigt då Ellen-projektet pågått under samma tid vi haft till 
förfogande för detta uppsatsarbete.   
 

                                                
1 Vi kommer i fortsättningen att använda oss av ordet tjejer istället för flickor, detta för att deltagarna i 
tjejgrupper oftast omnämns så.   
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Rädda Barnen är en barnrättsorganisation som sedan 1919 kämpar för barns och ungas 
rättigheter (URL 2). Ellen är ett projekt som drivs av Rädda Barnens ungdomsförbund och 
riktar sig till tjejer i årskurs åtta. Hösten 2005 pågick Ellen-projektet i 22 olika städer i landet.  
 
Enligt projektbeskrivningen (URL 1) har Ellen fyra övergripande syften: 

 
 Stärka unga tjejer och öka deras kunskap om sina värderingar och rättigheter. 

 
 Motverka könsdiskriminering i samhället genom att, både för tjejerna och för 

samhället, belysa tjejers situation utifrån ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv. 
 
 Öka Rädda Barnens Ungdomsförbunds och Rädda Barnens kontakt med ungdomar och 

kunskap om vilka frågor som är viktiga för unga för att kunna bedriva påverkansarbete 
och förändringsarbete med ökad trovärdighet. 
 
 Rekrytera medlemmar till Rädda Barnens Ungdomsförbund och Rädda Barnen. 

 
Utgångspunkten för Ellen är FN:s konvention om barnets rättigheter (Regeringskansliet, 
2002) och ett tydligt jämställdhetsperspektiv, dessa båda ”ben” kan ses som den grund 
projektet vilar på (URL 1).  
 
Tjejerna i Ellen träffas i regel en gång i veckan under tio veckor och varje träff pågår mellan 
1,5 och 2 timmar. De Ellen-grupper i Linköping som deltog i vår studie hade mellan fem och 
tolv deltagare. Varje grupp leddes av två samtalsledare, vilka utbildats lokalt av Rädda Barnen 
i Linköping. Innehållet i träffarna styrdes till stor del av de enskilda samtalsledarna som till 
sin hjälp hade ett handledningsmaterial för samtalsledare i Ellen-projektet. I denna 
handledning (Lundgren & Svensson, 2002) finns nio olika teman beskrivna, vilka återfinns i 
Tabell 1.  
 

Tabell 1 
Teman i Ellen-projektet 
Tema  
JAG SJÄLV     om självförtroende 
LIKA/OLIKA    om fördomar och diskriminering  
GIRL POWER    om flickors rättigheter  
VACKER + SMAL = LYCKLIG  om kroppar och ideal 
LOVE, LOVE, LOVE    om kärlek, relationer och sex  
(GEM)ENSAMT    om vänskap och mobbing 
UNG RÖST     om jag får bestämma 
MAMMA, PAPPA, BARN    om föräldrar och sånt  
LIVSVIKTIGT    om existentiella frågor 
 

 
I handledningen finns för varje tema även fakta och exempel på övningar. Metoder som finns 
beskrivna är bland annat värderingsövningar, brainstorming, bikupor (parsamtal), rollspel, 
lekar och massage (Lundgren & Svensson, 2002).  
 
Ett syfte med Ellen är att stärka unga tjejer och öka deras kunskap om sina värderingar och 
rättigheter och vi är i denna studie intresserade av huruvida tjejer som medverkar i Ellen-
projektet ”stärks”. Då begreppet stärkas är väldigt brett har vi valt att avgränsa oss till att 
undersöka om de får högre self-efficacy, bättre självkänsla och om de är mer nöjda med sin 
kropp efter projektet, vilket skulle kunna vara en indikator på att tjejerna faktiskt blir stärkta.  
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Syftet med denna studie är således att undersöka om medverkan i Ellen-projektet i Linköping 
har någon betydelse för tjejer i årskurs åtta med avseende på deras self-efficacy, deras 
självkänsla samt deras kroppsuppfattning och då närmare bestämt kroppsmissnöje. 

Tidigare forskning 
Vi har i inledningsvis använt oss utav begrepp som self-efficacy2, självkänsla, kropps-
uppfattning och kroppsmissnöje. Vi kommer därför att under detta avsnitt redogöra för vad 
som avses med dessa begrepp. Under denna del presenteras tidigare forskning som ansetts 
relevant för denna studie. Avslutningsvis redovisas de hypoteser vi ämnat pröva. 

Self-efficacy 
Begreppet self-efficacy introducerades av Bandura 1977 och kan kort beskrivas som de 
förväntningar individen har på sin förmåga att lyckas i en särskild situation (Hogg & 
Vaughan, 2002). Self-efficacy är en av beståndsdelarna i Banduras sociala inlärningsteori och 
har bland annat betydelse för motivation och handling (Engler, 2003).  
 
Enligt Bandura (1997) finns det fyra faktorer vilka kan påverka graden av self-efficacy. Dessa 
faktorer kan variera i styrka och vara olika viktiga i olika situationer. Den första faktorn, och 
den som har störst betydelse, är tidigare lyckade erfarenheter (”enactive mastery experience”). 
Finns det sedan tidigare goda erfarenheter av att hantera en situation blir uppfattningen av 
förväntningarna på den egna förmågan mer positiv. Tidigare erfarenheter är betydelsefulla 
även generellt sett, det vill säga att en hög grad av self-efficacy i en specifik situation oftast 
medför en hög grad av self-efficacy i situationer överlag. Den andra faktorn (”vicarious 
experience”) innebär observation av och jämförelse med andra människor, så kallade 
modeller. Genom att observera hur andra lyckas i en situation ökar den egna graden av self-
efficacy, särskilt om modellen och individen har liknande förutsättningar. Verbal övertalning 
(”verbal persuasion”) är den tredje faktorn som Bandura (1997) nämner. Detta innebär att 
signifikanta andra påverkar graden av self-efficacy genom att de verbalt uttrycker den 
kapacitet och de goda förutsättningar som individen har för att hantera situationen. Individer 
som får höra att de har kapacitet att klara en situation lägger ner mer energi och större kraft på 
uppgiften, vilket i sin tur ofta medför att de också lyckas. Den fjärde och sista faktorn 
innefattar fysiologiska och emotionella reaktioner eller tillstånd samt hur dessa tolkas 
(”physiological and affective states”). Denna faktor är särskilt viktig då individen påverkas av 
sitt fysiska eller psykiska tillstånd, exempelvis i stressiga situationer där humöret kan ha en 
avgörande roll eller i situationer där statusen på den fysiska hälsan kan påverka resultatet.  
 
Enligt Bandura (1997) är self-efficacy domänspecifik, vilket innebär att graden av en individs 
self-efficacy kan skifta beroende på i vilken situation denne befinner sig. Andra forskare 
menar att self-efficacy även går att betrakta mer generellt (Sholz, Gutiérrez-Doña, Sud & 
Schwarzer, 2002). Generell self-efficacy syftar då på de förväntningar en individ har på sin 
förmåga att effektivt kunna hantera varierande situationer och händelser överlag. 
 
Enligt Sholz et al. (2002) kan låg self-efficacy kopplas till bland annat depression, ångest och 
hjälplöshet. En stark tilltro till den egna förmågan är relaterat till bland annat akademisk 
framgång och personer som har hög self-efficacy sätter upp högre mål samt väljer mer 
utmanande uppgifter än personer med låg self-efficacy (Schwarzer, 1992). Andra studier har 
även visat på ett statistiskt samband mellan self-efficacy och självkänsla (Lane, J., Lane, A.M. 
& Kyprianou, 2004). 
                                                
2 För det engelska begreppet self-efficacy finns ingen adekvat svensk översättning, varvid vi kommer att 
använda oss utav den engelska termen. 
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Självkänsla 
Begrepp som självkänsla, självförtroende och självsäkerhet används ofta rutinmässigt i dagligt 
tal, men vid frågor kring vad dessa begrepp egentligen innebär har många svårt att ge ett 
entydigt svar (Johnson, 2003; Mruk, 1995). Enligt Mruk (1995) finns ett antal större teorier 
kring självkänsla och dessa teorier har olika utgångspunkter. Det finns teorier som utgår från 
till exempel ett psykodynamiskt perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv, ett beteende-
vetenskapligt perspektiv eller ett humanistiskt perspektiv (se Johnson, 1995; Mruk 1995).   
 
I vår studie används Rosenbergs Self-Esteem Scale för att mäta självkänsla. Mruk (1995) 
menar att Rosenbergs teori kring självkänsla utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
Rosenberg (1965, s. 30) menar att ”self-esteem, as noted, is a positive or negative attitude 
toward a particular object, namely, the self”. Rosenberg ser självet (”the self”) som en social 
konstruktion och menar att självkänslan påverkas av hur individen uppfattar sina prestationer 
inom områden som individen anser betydelsefulla, samt hur individen tror att hon uppfattas av 
signifikanta andra. Enligt Orenstein (1994) innebär detta att det är viktigt att det inte är för 
stor diskrepans mellan den bild individen har av sitt ideala jag och hur individen verkligen är. 
Om denna diskrepans blir för stor innebär detta att självkänslan är låg och vice versa. 
Rosenberg (1965) menar att hög självkänsla innebär att individen respekterar sig själv och ser 
sig själv som värdefull medan en individ med låg självkänsla inte känner respekt för sig själv, 
självbilden stämmer då inte överens med hur individen skulle vilja vara.  
 
Orenstein (1994) refererar till rapporten Shortchanging girls, Shortchanging America, vilken 
visade att unga tjejers självkänsla reducerades dramatiskt under tonåren och att tjejerna hade 
betydligt lägre självkänsla jämfört med killar i samma ålder. Tjejerna uttryckte i större 
utsträckning än killarna att de inte var bra nog eller tillräckligt smarta för att förverkliga sina 
drömmar. Det visade sig också att den mest betydelsefulla faktorn för självkänsla hos vita 
medelklasstjejer var att de kände sig säkra och bekväma med sitt utseende.  Andra studier har 
visat på ett statistiskt negativt samband mellan självkänsla och depression, självkänsla och 
ångest samt självkänsla och missbruk av narkotika eller alkohol (se Mruk, 1995; Striegel-
Moore & Franko, 2002).  

Kroppsuppfattning 
I likhet med resonemanget kring begreppet självkänsla är det inte alltid helt lätt att avgöra vad 
som menas med begrepp som till exempel kroppsuppfattning, kroppsupplevelse och 
kroppsideal, då dessa ofta används synonymt.  Pruzinsky och Cash (2002) menar att det kan 
vara svårt att definiera det engelska begreppet ”body image” då flera termer används för att 
beskriva olika delar av dess innebörd. Roxendal (1987) är en av de svenska författare som har 
försökt strukturera och definiera kroppsinriktade begrepp. Hon delar in dessa begrepp i två 
områden, vilka innefattar en upplevelseaspekt och en rörelseaspekt. Enligt Roxendal 
motsvaras den engelska termen ”body image” av de svenska begreppen kroppsupplevelse, 
kroppserfarenhet och kroppsuppfattning, vilka alla återfinns under det som hon beskriver som 
upplevelseaspekt. Under rörelseaspekten har hon samlat begreppen kroppsbehärskning, 
kroppskontroll och rörelsemönster. 
 
I vår studie har ”body image” översatts till kroppsuppfattning och med detta begrepp avser vi, 
i enlighet med Roxendal (1987, s. 29), ”uppfattning om kroppen, bild, konturer, omfång, 
tyngdförhållanden och proportioner. Kroppsuppfattning har kognitiva element med perception 
av och kunskap om kroppen, både i sin helhet och dess delar”. I begreppet kroppsuppfattning 
inkluderar vi även individens inställning till sitt utseende, det vill säga det som Roxendal 
beskriver som kroppsupplevelse, för att mer efterlikna den engelska termen ”body image”.   
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I denna studie använder vi oss av begreppet kroppsmissnöje (”body dissatisfaction”). Kropps-
missnöje definieras som diskrepansen mellan hur individer skattar sin kroppsstorlek/ 
kroppsform jämfört med hur de skattar att de skulle vilja att den såg ut (”current shape” vs 
”ideal shape”), vilket är ett vanligt förekommande mått på kroppsmissnöje (se Lake, Staiger 
& Glowinski, 2000; Thompson & Van der Berg, 2002; Tiggermann & Lynch, 2001).  
 
För över 15 år sedan myntade Rodin och hennes kollegor (se Striegel-Moore & Franko, 2002) 
uttrycket ”normativt missnöje”. Striegel-Moore och Franko (2002) menar att denna term än 
idag kan beskriva de känslor flickor och kvinnor har gentemot sin kropp. Enligt Edlund 
(2003) är det normativa missnöjet tydligt redan hos flickor i 13-14 års ålder och detta 
missnöje kvarstår upp till tidig vuxen ålder. Tiggermann och Lynch (2001) påpekar att det 
”normativa missnöjet” är lätt att förstå då normen för vad som är vackert i de flesta 
västerländska länder är att man är smal, ett ideal som de flesta anammar, men som inte många 
kvinnor kan uppnå. I en studie av Bengs (2000) framkom att hälften av ungdomarna som 
deltog försökte ändra på sin kropp (genom till exempel bantning eller träning) till förmån för 
den bild de hade av den ideala kroppen. Ungefär en fjärdedel ville se ut som personerna i Tv-
reklamen, detta gällde både tjejer och killar.   
 
Edlund (2003) påpekar att kroppens förändring under puberteten kan vara en mycket 
konfliktfylld fas för tonårstjejer. En longitudinell studie genomförd i Sverige visade att tjejer 
från 9 till 14 års ålder uppvisade en ökad önskan att bli smalare. Ju äldre tjejerna blev desto 
fler ville bli smalare och minska i vikt (Halvarsson, Lunner, Westerberg, Anteson & Sjödén, 
2002). I en studie av Edlund, Sjödén och Gebre-Medhin (1999) framkom att 20 % av de 12-
åriga tjejerna och närmare hälften av de 16-åriga tjejerna i studien bantade vid 
undersökningstillfället. Det tjejer som uppgav att de bantade uppvisade även en större 
diskrepans mellan hur de uppfattade sin kroppsstorlek och hur de ville se ut, dessa tjejer 
önskade även en signifikant smalare kropp än tjejer som inte uppgav att de bantade. I likhet 
med detta så visade en studie från Norge ett statistiskt negativt samband mellan tjejers 
kroppsuppfattning och bantningsbeteenden, däremot fann man i denna studie inget samband 
mellan självkänsla och bantning (Friestad & Rise, 2004).   

Samband mellan self-efficacy och självkänsla 
Det finns flertalet studier som visar på ett samband mellan self-efficacy och självkänsla  
(se t.ex. Eden & Aviram, 1993; Hughes et al., 2004; Lane, J. et al., 2004). Forskarna är dock 
inte eniga när det kommer till vilken riktning detta samband har, det vill säga om self-efficacy 
påverkar självkänsla eller vice versa (se t.ex. Lane, J et al., 2004).  I en interventionsstudie 
med funktionshindrade kvinnor framkom att interventionen bidrog till att höja self-efficacy, 
vilket Hughes et al. (2004) menar medförde att kvinnornas självkänsla ökade.  I likhet med 
detta fann J. Lane et al. (2004), i sin studie av self-efficacy och skolprestationer, ett positivt 
samband mellan self-efficacy och självkänsla, där de argumenterar för att ökningen av 
självkänsla kan härledas till ökningen av self-efficacy. Andra studier har istället visat på att 
ökad självkänsla kan bidra till en höjning av self-efficacy vilket i sin tur påverkar individens 
handlingar och beteenden (Lane, A. M., Jones & Stevens, 2002).   
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Samband mellan självkänsla och kroppsuppfattning 
Enligt Striegel-Moore och Franko (2002) har psykologer länge intresserat sig för den 
betydelse kroppsuppfattning har för självkänsla. Tonåringar som har en negativ uppfattning 
om sin kropp upplever överlag sig själva mer negativt än andra ungdomar (Erling & Hwang, 
2001). Forskning har visat att kroppsmissnöje har större betydelse för självkänslan för unga 
kvinnor än för unga män och flertalet studier har funnit ett statistiskt negativt samband mellan 
självkänsla och kroppsmissnöje hos unga kvinnor (Forbes, Adam-Curtis, Rade & Jaberg, 
2001; Pokrajac-Bulian & Živčić-Bećirević, 2005). Sambandet är särskilt tydligt bland tjejer 
och kvinnor från etniska minoriteter (se Striegel-Moore & Franko, 2002). 

Tjejgruppsinterventionens betydelse för self-efficacy, självkänsla och 
kroppsuppfattning 
I en studie av Dollete, Steese, Phillips och Matthews (2004) undersöktes den effekt som en 
tjejgruppsintervention i USA, Girls’ circle, hade med avseende på socialt stöd, kropps-
uppfattning, ”locus of control”, self-efficacy och självkänsla. I studien framkom att deltagarna 
upplevde en ökad känsla av socialt stöd och tjejerna var mer nöjda med sin kropp efter 
interventionen. Tjejerna som deltagit hade även ökat sin grad av self-efficacy efter avslutad 
intervention. Däremot fann man ingen skillnad i skattningen av ”locus of control” och 
självkänsla. En av studiens begränsningar är att ingen kontrollgrupp har använts, vilket gör 
det svårt att avgöra om erhållna effekter enbart kan härledas till tjejgruppsinterventionen.  
 
En annan studie som tar upp betydelsen av en tjejgruppsintervention, med avseende på 
självkänsla, har genomförts av Laszlo (2001). I likhet med ovanstående studie har Laszlo 
undersökt hur deltagarnas självkänsla påverkas av att de deltagit i en tjejgrupp. Resultatet av 
denna studie visar, till skillnad från Dollete et al. (2004), att tjejernas självkänsla hade ökat 
efter interventionen (Laszlo, 2001). Inte heller i denna studie har en kontrollgrupp använts.  
 
Ovanstående interventionsstudier är de som mest liknar vår studie, då dessa forskare 
undersökt effekten av tjejgrupper som riktar sig till en normalpopulation. En av anledningarna 
till att vi har valt att undersöka en tjejgrupps betydelse för tjejer i årskurs åtta är att tidigare 
internationella tjejgruppsinterventioner visat sig påverka deltagarnas self-efficacy, självkänsla 
och kroppsuppfattning (Dollete et al., 2004; Laszlo, 2001) och att dessa begrepp i andra 
studier visat sig ha ett samband med psykisk ohälsa (se t.ex. Striegel-Moore & Franko, 2002). 
Då psykisk ohälsa idag är den vanligaste sjukdomen bland kvinnor i Sverige (Ågren & 
Lundgren, 10 oktober 2005) blir tjejgruppens betydelse extra intressant att studera.   
 
Med bakgrund av tidigare forskning har följande hypoteser formulerats: Experimentgruppen 
(det vill säga deltagare i Ellen-projektet) förväntades att (1) öka sin grad av self-efficacy,  
(2) öka sin grad av självkänsla, samt (3) minska sin grad av kroppsmissnöje, mer än kontroll-
gruppen mellan de båda mättillfällena.  
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Metod 
Under metodavsnittet redogörs för hur vi har gått till väga när denna studie genomförts. I 
avsnittet presenteras studiens deltagare och hur dessa valts ut. Vidare beskrivs det 
frågeformulär med självskattningsskalor som använts, procedur samt vilka statistiska analyser 
som gjorts. Avslutningsvis beskrivs de forskningsetiska principerna samt hur vi förhållit oss 
till dessa. 

Deltagare 
Hösten 2005 pågick Rädda Barnens ungdomsförbunds projekt Ellen vid sex olika skolor i 
Linköping. Rekrytering av tjejerna till Ellen-projektet genomfördes av samtalsledarna på 
respektive skola, där intresseanmälningar samlades in. Samtalsledarna drog sedan slump-
mässigt, för varje skola, mellan tolv och åtta tjejer som erbjöds plats i projektet. Dessa tjejer 
kontaktades per telefon och då någon tjej valde att tacka nej kontaktades ytterligare tjejer. 
Rekryteringen resulterade i att varje Ellen-grupp hade mellan fem och tolv tjejer som deltog.  
 
Samtliga tjejer (n = 45) som deltog i Ellen-projektet fick en förfrågan av sina samtalsledare 
om att medverka i vår studie som deltagare i experimentgruppen. Vid förmätningen deltog 32 
av dessa tjejer och vid eftermätningen hade antalet tjejer som deltog reducerats till 25.Totalt 
tillfrågades 76 tjejer om medverkan i denna studie. 42 tjejer fördelade på två grupper, en 
experimentgrupp (n = 25) och en kontrollgrupp (n = 17), kom sedan att ingå i studien. 
 
För att både experiment- och kontrollgrupp skulle tillhöra samma population skedde urvalet 
till kontrollgruppen från tjejer som anmält intresse att medverka i Ellen-projektet, men som 
sedan inte hade beretts plats. Från tre skolor drogs slumpmässigt åtta tjejer från 
intresseanmälningarna. Detta var dock inte möjligt vid de resterande skolorna då det vid två 
av skolorna var färre än åtta anmälningar samt att vi vid den tredje skolan inte fick tillgång till 
anmälningarna. Detta resulterade i att 31 tjejer fick en förfrågan att medverka i studien som 
deltagare i kontrollgruppen. Av dessa tjejer kom 18 att delta vid förmätningen och efter ett 
bortfall på en tjej var motsvarande siffra vid eftermätningen 17. Flödesschema över bortfall 
återfinns i Figur 1. 

 
 Figur 1. Flödesschema över bortfall. 
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Demografiska data för deltagarna presenteras i Tabell 2. Samtliga tjejer i studien gick i 
årskurs åtta, medelåldern för tjejerna i experimentgruppen (n = 25) var 14.0 år (s = 0.50) och 
medelåldern för tjejerna i kontrollgruppen (n = 17) var 13.9 år (s = 0.49).  
 
Tabell 2 
Sammanställning av demografi  
Grupp Antal Ålder Antal syskon  Förälder ej Födda i Europa    
   (år)  född i Europa 
   M (s) M (s)  (%) (%)   
 
Experimentgrupp  25 14.0 (0.50) 2.1 (1.08) 20.0 88,0   
 
Kontrollgrupp 17 13.9 (0.49) 2.1 (1.56) 23.5 76.5   
 
 
Av tjejerna i experimentgruppen uppgav två att de var födda i ett utomeuropeiskt land  
(8,0 %), 22 uppgav att de var födda i Sverige (88,0 %) och en tjej (4 %) uppgav ej i vilket 
land hon fötts. Fem tjejer (20 %) i experimentgruppen hade minst en förälder som var född i 
ett utomeuropeiskt land, en tjej svarade ej på denna fråga (4 %). Av tjejerna i kontrollgruppen 
uppgav fyra (23,5 %) att de var födda i ett utomeuropeiskt land och 13 uppgav att de var 
födda i Sverige (76,5 %). Fyra (23,5 %) av tjejerna i kontrollgruppen hade minst en förälder 
som var född i ett utomeuropeiskt land. T-test visade ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna med avseende på ålder eller antal syskon (båda p > .05). Chi-två test visade att det 
ej heller fanns några signifikanta skillnader mellan grupperna med avseende på föräldrars 
eller eget födelseland (båda p > .05).  

Material 
Ett frågeformulär bestående av tre självskattningsskalor samt bakgrundsvariabler användes 
vid förmätningen. Vid eftermätningen fylldes samma självskattningsskalor i.  Deltagarna i 
Ellen (experimentgruppen) ombads även besvara en öppen fråga kring sin upplevelse av 
projektet vid eftermätningen.  
 

Self-Efficacy. Self-efficacy mättes med en svensk version av Schwarzer’s General 
Percieved Self-Efficacy Scale (GSES). Skalan består av tio påståenden vilka besvaras på en  
4-gradig Likertskala och sedan summeras (1=Tar helt avstånd, 2=Tar delvis avstånd, 
3=Instämmer delvis, 4=Instämmer helt) (Koskinen-Hagman, Schwarzer, & Jerusalem, 1999). 
GSES är utformad så det går att uppskatta graden av de förväntningar individen har på sin 
förmåga att handskas med varierande svårigheter i vardagslivet. Till skillnad från andra skalor 
som mäter optimism refererar GSES till individens tilltro till betydelsen av det egna agerandet 
(Schwarzer & Jerusalem, 2000). 
 
Den tyska ursprungsversionen av GSES konstruerades 1979 av Jerusalem och Schwarzer. 
Skalan innehöll från början 20 items eller påståenden som senare har reducerats till tio, skalan 
har översatts till 28 språk (Sholz et al, 2002). GSES har använts i ett flertal undersökningar 
där den visat på en intern konsistens mellan Cronbach’s alpha .75 och .91. Flera longitudinella 
studier har visat på dess stabilitet och validitet och GSES har fått stöd i bland annat en stor 
fältstudie gjord i Tyskland med 3514 high-school elever och 302 lärare. General Percieved 
Self-Efficacy Scale är endimensionell och har även visat sig vara användbar i länder med 
andra kulturer (Sholz et al., 2002).  
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Självkänsla. Självkänsla mättes med en svensk version av Rosenbergs Self-Esteem 
Scale (RSES; Rosenberg, 1965). Skalan användes ursprungligen på ett stickprov av 5024 
ungdomar i övre tonåren (15-18 år) och uppvisade där en intern konsistens på α = .88 
(Rosenberg, 1965). RSES har i tidigare studier uppvisat en två veckors test-retest reliabilitet 
på mellan r = .80 och r = .85 (Rosenberg, 1979; Wylie, 1989). Skalan mäter global 
självkänsla, med vilket avses en generell positiv eller negativ attityd gentemot självet och i 
denna studie har en översättning av Lundin och Wollin (2002) använts. Skalan har dock 
reviderats av oss efter vår genomförda pilotstudie och kontrollerats mot Rosenbergs (1965) 
ursprungliga formuleringar. RSES består av tio påståenden, fem positivt formulerade och fem 
negativt formulerade, vilka besvaras på en 4-gradig Likertskala och sedan summeras 
(3=Instämmer helt, 2=Instämmer, 1=Tar avstånd, 0=Tar helt avstånd). För de negativa 
påståendena gäller omvänd poängsättning. Skalan har i tidigare studier visat sig ha hög 
validitet då den jämförts med andra instrument som mäter självkänsla, så som Coopersmith 
Self-Esteem Inventory (i Matusek et al., 2004). Det har diskuterats huruvida RSES är 
endimensionell eller inte och i en studie av Flynn Corwyn (2000) undersöktes detta. Flynn 
Corwyn (2000) menar att det går att se skalan som endimensionell, men att man även måste 
vara medveten om de bias som blandningen av negativa och positiva påståenden kan medföra.  
 

Kroppsuppfattning. Kroppsuppfattning mättes med hjälp Thompson och Altabes (1991) 
version av Figure Rating Scale (FRS), bearbetad till svenska av Lönning (1998). FRS består 
av nio tecknade kroppar som varierar från mycket underviktig till mycket överviktig, 
numrerade från 1 till 9. Deltagarna i vår studie ombads ange: hur de uppfattade sin nuvarande 
kroppsstorlek (”Vilken av figurerna stämmer bäst överens med hur din kropp ser ut”), vilken 
figur som bäst stämde överens med hur de kände sig (”Är det också så du känner dig?”), 
huruvida denna känsla varierade, samt hur de skulle vilja se ut (”Vilken av de nio ritade 
figurerna stämmer med hur du vill se ut?”). Kroppsmissnöje definierades som skillnaden 
mellan hur tjejerna ansåg att deras kropp såg ut och hur de skulle vilja att den såg ut och 
kunde teoretiskt sett variera mellan -8 och +8, där 0 innebar att det inte fanns någon 
diskrepans mellan uppskattad kroppsstorlek och önskad kroppsstorlek. Negativa värden på 
kroppsmissnöje indikerade att tjejerna önskade en mindre kropp och positiva värden 
indikerade att tjejerna önskade en större kropp. Figure Rating Scale har använts i många 
liknande sammanhang och har visat sig ha hög test-retest reliabilitet och god validitet (se 
Thompson & Van der Berg, 2002). Lönnings (1998) svenska version av FRS har till exempel 
använts av Isaksson och Larsson (2003) och Johansson och Allberg (2004).   
 

Bakgrundsvariabler och öppen fråga. Bakgrundsvariabler undersöktes vid för-
mätningen genom att deltagarna ombads besvara frågor gällande ålder, placering i syskon-
skaran, föräldrars och eget födelseland. Detta för att sådana bakgrundsvariabler i tidigare 
studier visat sig ha betydelse för självkänsla (Mruk, 1995). Vid eftermätningen hade 
frågeformuläret omarbetats, och innehöll förutom de tre självskattningsskalorna, även en del 
som endast var avsedd att besvaras av experimentgruppen. I denna del uppmanades deltagarna 
att fritt berätta om sin upplevelse av Ellen-projektet.  

Procedur 
En pilotstudie genomfördes vecka 38 där de tre skalorna, General Percieved Self-Efficacy 
Scale (GSES), Rosenbergs Self-Esteem Scale (RSES) och Figure Rating Scale (FRS) testades. 
Enligt Bryman (2002) behöver inte någon pilotstudie göras då färdiga skalor används 
eftersom deras validitet och reliabilitet redan testats. Till skillnad från Bryman så menar 
Pallant (2005) att det är bra om man ändå genomför en pilotstudie, särskilt om skalan inte 
används på originalspråk eller ursprungligen riktat sig till en population med andra 
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bakgrundsvariabler. För att se om skalorna var lämpliga att använda till tonårstjejer i 14-
årsåldern valde vi att genomföra en pilotundersökning. 
 
De tjejer (n = 8) som deltog i pilotstudien gick i årskurs åtta och årskurs nio på en skola i 
Östergötland. Både tjejerna och deras föräldrar informerades om studien och dess syfte. 
Kontakten med tjejerna och deras föräldrar skedde via telefon och muntligt medgivande 
inhämtades, formuläret fylldes sedan i under skoltid. Tjejerna ombads svara på påståendena/ 
frågorna men även uppge om de ansåg att några frågor var svåra att förstå eller konstigt 
formulerade. På detta sätt kunde vi få respons på hur tjejerna uppfattade frågorna samt om det 
fanns risk för tak- eller golveffekter på någon av de tre skalorna (Shaugnessy, Zechmeister & 
Zechmeister, 2006). Inga sådana effekter kunde upptäckas vid pilotstudien, men däremot 
reviderades den svenska versionen av Rosenbergs Self-Esteem Scale för att bättre stämma 
överens med den ursprungliga versionen av Rosenberg (1965).  
 
För godkännande att genomföra studien informerades och tillfrågades Johanna Karlsson, 
ansvarig för Ellen-projektet nationellt, samt projektledarna för Ellen i Linköping. Samtliga 
samtalsledare i Ellen-projektet i Linköping informerades om studien och dess syfte. 
Rektorerna vid skolorna där mätningen för kontrollgruppen skulle ske kontaktades via mail 
och telefon. De informerades om studien samt ombads att hjälpa oss med lokaler för detta 
ändamål. Vi valde att låta samtalsledarna för de olika Ellen-grupperna dela ut information och 
en förfrågan om deltagande i studien till samtliga tjejer i Ellen-projektet.   
 
Eftersom tjejerna var 14 år behövde vi tillstånd från förälder eller målsman för att de skulle få 
delta. Det material som samtalsledarna delade ut bestod av ett brev till tjejerna, ett 
informationsbrev till föräldrarna samt ett intyg om medgivande att delta i studien som skulle 
återsändas med ett frankerat kuvert till IBV. Fyra av grupperna fick informationsbreven på 
den första träffen, en grupp fick dem på den andra träffen och en grupp fick informationen 
hemskickad innan andra träffen. Motsvarande informationsbrev skickades också till 31 tjejer i 
den potentiella kontrollgruppen.  
 
Tjejerna i experimentgruppen fyllde i frågeformuläret vid respektive Ellen-grupps andra 
samtalsträff utom en grupp, som istället fyllde i frågeformuläret vid den tredje träffen. 
Ifyllandet av frågeformuläret vid de båda mätningarna administrerades av samtalsledarna för 
respektive Ellen-grupp. De tjejer som ingick i kontrollgruppen fyllde i frågeformulären på 
respektive skola och då ansvarade vi själva för administreringen. Kontrollgruppen fyllde vid 
förmätningen i formulären en vecka senare än experimentgruppen.  
 
Eftermätningen genomfördes efter åtta veckor, på Ellen-gruppernas nionde och näst sista träff. 
Inför eftermätningen kontaktades kontrollgruppen både via brev och via telefon där vi 
informerade om tid och plats. Kontrollgruppen genomförde eftermätningen åtta veckor efter 
förmätningen och i samma lokaler som vid förmätningen. Figur 2 är en schematisk 
återgivning av studiens upplägg och genomförande.  
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Moment 
 
  Pilotstudie 
     X 
  Förmätning experimentgrupp   Eftermätning experimentgrupp 
  |-----------| |-----------| 
   
 Förmätning kontrollgrupp  Eftermätning kontrollgrupp 
  X X 
      
   |-------------------------------------------------Ellen-projektet----------------------------------------------------| 
  
TID     
-05 v.38  v.39   v.40 v. 41 v.42 v.43 v.44   v.45 v.46 v.47 v.48 v.49  v.50 
 
Figur 2. Schematisk återgivning av studiens procedur. 
 

Statistiska analyser 
För bearbetning av data användes SPSS version 13.0 för Windows. Gruppernas skattning vid 
förmätningen och demografiska variabler jämfördes med split-plot variansanalys 
(SPANOVA), t-test samt chi-två test. De tre hypoteserna testades med hjälp av tre stycken 
split-plot variansanalyser (SPANOVA). Där interaktionseffekter erhölls har inom- och 
mellangrupps-effektstorlek (Cohen’s d)3 beräknats. Cohen’s d inom grupp beräknades som 
differensen mellan medelvärdet vid för- och eftermätning dividerat med den poolade 
standardavvikelsen. Mellangrupps-effektstorlek har beräknats som differensen mellan 
grupperna vid eftermätningen dividerat med den poolade standardavvikelsen. 
Korrelationsmått är uträknade med Pearson’s r och då den interna reliabiliteten anges har 
Cronbach’s alpha använts.  

Etiska ställningstaganden 
Efter bästa förmåga har vi i denna studie följt de forskningsetiska principer som humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet utformat (HSFR, 2002). 
 
Informationskravet innefattar att forskaren ska upplysa deltagarna om studiens syfte, 
informera om att deltagandet är frivilligt och att vederbörande har rätt att avbryta sin 
medverkan (HSFR, 2002). Detta krav innebär också att vederbörande har rätt att veta vilka 
moment som ingår samt vad dennes uppgift i studien är (Bryman, 2002; HSFR, 2002). 
Samtliga tjejer i vår studie fick en skriftlig förfrågan om deltagande samt förhandsinformation 
där syftet med studien beskrevs. Vidare informerades också om att deltagandet var frivilligt, 
att deras medverkan innebar att de skulle fylla i ett frågeformulär vid två tillfällen samt på 
vilken plats detta skulle ske. Syfte och villkor för deltagande återfanns även på 
frågeformulärens förstasida, för kontrollgruppen uttalades detta också muntligt av oss vid det 
första mättillfället.  
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Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över om de vill medverka 
i studien (Bryman, 2002). Eftersom tjejerna var 14 år behövde vi, förutom deras eget 
samtycke, målsmans godkännande för att de skulle få delta i studien. Tillsammans med 
tjejernas informationsbrev fanns därför även ett liknande till målsman samt ett intyg om 
medgivande.  
 
Konfidentialitetskravet innefattar att personer som deltar i en studie ska ges största möjliga 
konfidentialitet. Detta krav innebär också att forskaren ska förvara data om personuppgifter på 
ett sådant sätt att inte obehöriga kan få tag på dem (Bryman, 2002). Vi anser oss ha gjort vårt 
bästa för att uppfylla detta krav, inga enskilda tjejer kan identifieras då vi kodat 
personuppgifterna. Att kunna garantera dessa tjejer total anonymitet är dock en omöjlighet då 
vår studies tillkomst även inneburit att vi tagit hjälp av Ellen-projektets samtalsledare och 
skolpersonal.  
 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer som samlats in endast får 
användas för forskningens ändamål (HSFR, 2002). I den skriftliga förhandsinformation vi 
lämnade ut till tjejerna samt på det frågeformulär som lämnades ut vid de båda mättillfällena 
har vi informerat om att de uppgifter tjejerna lämnat inte kommer att användas i något annat 
syfte än till denna studie och vi har heller inte några avsikter att lämna uppgifterna vidare.  
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Resultat 
Följande avsnitt inleds med en presentation av de resultat som erhölls på de tre 
självskattningsskalorna vid förmätningen för experiment- och kontrollgrupp. Därefter följer 
resultaten som uppkom då hypoteserna prövades, och som validering till dessa presenteras 
slutligen de resultat som uppkom utöver själva hypoteserna. 

Jämförelse av gruppernas skattning vid förmätningen 
Nedan presenteras gruppernas resultat på de tre självskattningsskalorna vid förmätningen 
(Tabell 3).  
 
Tabell 3 
Sammanställning av skattad self-efficacy (GSES), självkänsla (RSES) och kroppsmissnöje 
(FRS) vid förmätningen, för experimentgrupp (n = 25)* och kontrollgrupp (n = 17)**  
Grupp  Self-Efficacy Självkänsla Kroppsmissnöje     
    M (s)  M (s)  M (s) 
 
Experimentgrupp    28.2 (3.53) 17.5 (6.14)  -0.54 (0.80) 
 
Kontrollgrupp   28.3 (4.85) 17.6 (5.20)  -0.68 (0.95) 
 
* För self-efficacy är experimentgruppen (n = 24) och för självkänsla (n = 21). 
** För self-efficacy är kontrollgruppen (n = 16). 
 
Vid en jämförelse, beräknat med t-test, av gruppernas (experimentgrupp, kontrollgrupp) 
skattning av self-efficacy (General Percieved Self-Efficacy Scale) respektive självkänsla 
(Rosenbergs Self-Esteem Scale) erhölls inga signifikanta skillnader (båda p > .05). För att 
jämföra gruppernas grad av kroppsmissnöje beräknades ett t-test där differensen mellan 
kognitiv bild och idealbild jämfördes mellan de båda grupperna. Ingen signifikant skillnad 
mellan de båda grupperna erhölls (p > .05). Vi genomförde även en två-vägs split-plot 
variansanalys (SPANOVA) med den oberoende mellangruppsvariabeln grupp 
(experimentgrupp, kontrollgrupp) och den oberoende inomgruppsvariabeln kroppsmissnöje 
(kognitiv bild, idealbild). En signifikant huvudeffekt av kroppsmissnöje erhölls, F(1, 40) = 
20.01, p < .001, det vill säga tjejerna önskade en signifikant mindre kropp än de hade, 
oberoende av grupp. Ingen signifikant interaktionseffekt erhölls (p > .05).  

Test av hypoteser 
Self-efficacy. Experimentgruppen (n = 24) förväntades att i jämförelse med kontroll-

gruppen (n = 16) öka sin grad av self-efficacy mer mellan de båda mättillfällena. Denna 
hypotes testades genom en tvåvägs split-plot variansanalys (SPANOVA) med den oberoende 
mellangruppsvariabeln grupp (experimentgrupp, kontrollgrupp) och den oberoende 
inomgruppsvariabeln tid (förmätning, eftermätning).  
 
Variansanalysen visade att det fanns en signifikant huvudeffekt av tid, F(1, 38) = 6.37,  
p < .05, samt en signifikant interaktionseffekt för grupp och tid, F(1, 38) = 5.24, p < .05  
(se Figur 3). Som visas i Tabell 4 och i Figur 3 hade experimentgruppen ökat sin grad av 
self-efficacy betydligt mer än kontrollgruppen (2.56 poäng respektive 0.13 poäng). Inom- 
och mellangrupps-effektstorlek beräknades och samtliga beräkningar baserades på den 
poolade standardavvikelsen. Effektstorleken för self-efficacy mellan förmätning och 
eftermätning för experimentgruppen var d = 0.69 och för kontrollgruppen d = 0.03. 
Mellangrupps- effektstorlek uppgick till d = 0.53. Enligt Cohens (1988) definition av 
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effektstorlek är d = 0.20 att betrakta som liten effekt, d = 0.50 som mellanstor och d = 0.80 
som stor effekt.  
 

Självkänsla. Experimentgruppen (n = 21) förväntades att i jämförelse med kontroll-
gruppen (n = 17) öka sin grad av självkänsla mer mellan de båda mättillfällena. Hypotesen 
testades genom en tvåvägs split-plot variansanalys (SPANOVA) med den oberoende 
mellangruppsvariabeln grupp (experimentgrupp, kontrollgrupp) och den oberoende 
inomgruppsvariabeln tid (förmätning, eftermätning).  
 
En signifikant huvudeffekt av tid, F(1, 36) = 4.36, p < .05, samt en signifikant 
interaktionseffekt av grupp och tid, F(1, 36) = 7.10, p = .01, erhölls (se Tabell 4 och Figur 4). 
Experimentgruppens medelvärde hade i genomsnitt ökat med 2.42 poäng medan 
kontrollgruppen minskat med 0.30 poäng. Inomgrupps-effektstorlek för självkänsla mellan 
de båda mättillfällena var för experimentgruppen d = 0.41 och för kontrollgruppen d = - 0.06. 
Mellangrupps-effektstorlek uppgick till d = 0.50.  

 
Kroppsmissnöje. Experimentgruppen (n = 25) förväntades att i jämförelse med 

kontrollgruppen (n = 17) minska sin grad av kroppsmissnöje mer mellan de båda mät-
tillfällena. Hypotesen testades genom en två-vägs split-plot variansanalys (SPANOVA) med 
den oberoende mellangruppsvariabeln grupp (experimentgrupp, kontrollgrupp) och den 
oberoende inomgruppsvariabeln tid (förmätning, eftermätning). Den beroende variabeln 
bestod av differensen mellan skattad kognitiv bild och idealbild. Inga signifikanta huvud- 
eller interaktionseffekter framkom (alla p > .50) (se Figur 5).  

 
Tabell 4  
Medelvärde (standardavvikelse) för self-efficacy (GSES), självkänsla (RSES) samt 
kroppsmissnöje (FRS). Effektstorlek inom och mellan grupp där signifikanta F-
värden för interaktionseffekter uppnåddes 
  Förmätning Eftermätning  Cohen’s d*  
  M (s) M (s) Inomgrupp Mellangrupp 
 
Self-efficacy 
Experimentgrupp   28.23 (3.53) 30.79 (3.88) 0.69 
(n = 24)           0.53 
Kontrollgrupp  28.31 (4.85) 28.44 (4.87) 0.03 
(n = 16) 
 
Självkänsla 
Experimentgrupp  17.48 (6.14) 19.90 (5.65) 0.41 
(n = 21)     0.50 
Kontrollgrupp  17.56 (5.20) 17.26 (4.91) -0.06 
(n = 17) 
 
Kroppsmissnöje 
Experimentgrupp  -0.54 (0.80) -0.50 (0.88) 
(n = 25) 
Kontrollgrupp -0.68 (0.95) -0.61 (0.84) 
(n = 17) 
 
* Cohen’s d har beräknats med den poolade standardavvikelsen.  
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 Figur 3. Medelvärden för experiment- respektive kontrollgrupp  
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 Figur 4. Medelvärden för experiment- respektive kontrollgrupp  
 vid för- och eftermätning för självkänsla (RSES). 

 
 

  
  
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
  
 Figur 5. Medelvärden för experiment- respektive kontrollgrupp  

vid för- och eftermätning för kroppsmissnöje (differensen mellan  
kognitiv bild och idealbild mätt med FRS). 

Kroppsmissnöje

-2

-1

0

1

2

Förmätning Eftermätning

FR
S

Experimentgrupp Kontrollgrupp



 

 16 
 

Uppkomna resultat utöver hypoteser 
Denna del av resultatet syftar till att fungera som validering för de erhållna resultaten på de tre 
självskattningsskalorna. Här presenteras samband mellan de olika beroendemåtten, deras 
interna reliabilitet samt de svar som framkom på den öppna frågan vid eftermätningen. 
 

Korrelationer. Sambanden mellan de tre självskattningsskalorna undersöktes genom att 
deltagarnas svar på de tre skalorna korrelerades med varandra, både vid för- respektive 
eftermätning (Pearson’s r). Resultatet på både för- och eftermätningen visade ett signifikant 
positivt samband mellan de båda beroendemåtten för self-efficacy och självkänsla,  
(båda p < .01). Kroppsmissnöje korrelerade inte med någon av de andra skalorna.  
Korrelationerna visas i tabell 5. 

 
Tabell 5 
Samband mellan de tre beroendemåtten för self-efficacy, självkänsla och 
kroppsmissnöje vid för- respektive eftermätning. I tabellen har korrelationerna för 
eftermätningen kursiverats. 
 Self-efficacy  Självkänsla  Kroppsmissnöje 
Self-efficacy  ---   .57**   .01 
Självkänsla  .62**   ---   .11 
Kroppsmissnöje  .06   .15   --- 
**p < 0.01 

 
Vi undersökte även den interna konsistensen på skalorna för self-efficacy och självkänsla 
genom att beräkna Cronbach’s alpha (α) för dessa. Vid förmätningen uppgick Cronbach’s 
alpha till .82 för GSES och .90 för RSES, vid eftermätningen var motsvarande siffror α = .87 
för båda skalorna. Test-retest reliabiliteten för kontrollgruppen undersöktes och var för 
General Percieved Self-Efficacy Scale r = .80 och för Rosenbergs Self-Esteem Scale r = .83 
(båda p < .01).  

 
Öppen fråga. Vid eftermätningen ställdes en öppen fråga om tjejernas upplevelse av 

projektet. Samtliga tjejer i experimentgruppen (n = 25) skrev någonting på frågan och nedan 
presenteras de svar som var återkommande i resultatet. 
 
Resultatet pekade på att Ellen-grupperna hade stor betydelse för tjejernas upplevelse av 
projektet och stämningen i gruppen beskrevs som mycket öppen, lugn och mysig. Av 
resultatet framgick att tjejerna har kunnat ge uttryck för vad de känner och tycker utan rädsla 
för att inte bli accepterade. Följande citat belyser både den öppenhet som fanns i gruppen 
samt att bemötandet var viktigt: 
 

Vi är inte så många i våran grupp men stämningen är desto bättre. Man kan prata fritt om sina 
åsikter utan att känna att man har fel eller är nertryckt. (….). Det är bra att man kan prata om allt! 
 
Man har kunnat berätta allt för våran grupp. Vi skrev ju kontrakt i början, då gäller det att följa 
reglerna med. Det tycker jag vi har klarat bra. Det som betytt mycket för mig är den mysiga, 
roliga, lugna stämningen vi har fått på våra träffar. 

 
Även samtalsledarna har haft betydelse och dessa beskrevs genomgående i positiva ordalag. 
Av resultatet framgick att ledarna varit mycket bra, roliga och snälla. Samtalsledarnas ålder 
var också något som fördes fram, att de var unga och inte så mycket äldre än tjejerna själva 
upplevdes som bra, vilket följande citat belyser: 
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Ledarna är jättebra. Det är skönt att de är unga. 
 

Våra samtalsledare XXX och XXX har varit jättesnälla, nästan som syskon. 
 
Samtalsledarna var väldigt bra och de vågade prata om allt och bjuda på sig själva.  

 
Av resultatet framgick också att flera av tjejerna upplevde att de fått upp ögonen för sitt eget 
värde och att medverkan i Ellen gett dem mod att ta plats. De menade att de har fått bättre 
självförtroende och att de vågar säga vad de tycker och tänker. Två av tjejerna uttryckte sig så 
här: 
 

Ellen har påverkat mycket i mitt liv, jag har fått mycket bättre självförtroende och ett nytt 
perspektiv på livet.  
 
Det var väldigt kul att skrika och jag har fått bättre självförtroende. Kanske inte för att vi skrek 
direkt men för andra saker. 
 

Ovanstående citat pekar inte specifikt på vad det är i Ellen som gett dem bättre 
självförtroende. Det gör dock nästa citat där en tjej menade att hennes självförtroende blev 
större efter det att hon blev medveten om att modeller på reklambilder gav en förvanskad bild 
av verkligheten: 
 

Det var bra att ni visade det där med retuscheringen, i och med att de inte ser ut så i verkligheten. 
Mitt självförtroende växte minst 2 dm (!!) när jag förstod att de inte är så perfekta i verkligheten. 

 
Återkommande var att tjejerna upplevt att de lärt sig nya saker och att det som tagits upp på 
träffarna har varit av intresse. Tjejerna har också fått nya sätt att se på sig själva, sin 
omgivning och på livet vilket illustreras i följande citat:  

 
Jag har lärt mig en del roliga saker som jag kommer ha användning för i framtiden. 
 
Ellen tar upp viktiga saker som kan vara bra att få veta mer om eller få nya perspektiv på/  åsikter 
om saker… 
 
Ellen har varit väldigt bra och intressant. Det har fått mig att tänka väldigt mycket på livet. 
 
Ellen har varit en ”uppryckning” för mig. Att se att det finns saker som jag är bra på.  
 
Det mest lärorika var nog när vi lärde oss sätta på kondomer och pratade lite runt sex. (….). Ellen 
har gjort att jag inser hur bra jag egentligen är. Jag har även fått vänner, sånna man trodde var 
tråkmånsar innan har varit hur snälla och roliga som helst och tvärtom.  
 

Något som gick som en röd tråd genom tjejernas beskrivning av hur de upplevt sin tid i Ellen 
var att de haft kul. Av resultatet framgick dock att vissa ämnen som tagits upp på träffarna har 
varit jobbiga att prata om. Våldtäkt och döden nämndes som två svåra ämnen att diskutera, 
vilket belyses i följande citat: 
 

Jag tycker i stort att allt har varit kul. Det enda jag minns som jobbigt skulle i så fall vara när vi 
pratade om våldtäkt. 
 
Det har varit roligt när vi snackade om olika saker också. Det var däremot jobbigt när vi snackade 
om döden 
 
Jobbigt var det när vi pratade om döden. Men annars har det varit askul.  
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Diskussion 
I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning samt tolkning av de resultat som erhölls 
varpå dessa diskuteras och sätts i förhållande till tidigare forskning och teori. Vidare 
reflekteras över faktorer som kan ha påverkat resultaten. Avsnittet innefattar även en del där 
den metod som använts diskuteras samt vilka följder valet av deltagare, material och 
förfaringssätt eventuellt kan ha haft för resultatet och dess generaliserbarhet. Därefter följer 
slutsats, användbarhet med denna studie samt förslag på fortsatt forskning inom 
ämnesområdet. 

Resultatdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka om medverkan i Ellen-projektet i Linköping hade 
någon betydelse för tjejer i årskurs åtta med avseende på deras self-efficacy, deras självkänsla 
samt deras kroppsuppfattning och då närmare bestämt kroppsmissnöje. Resultatet stöder till 
stor del studiens hypoteser gällande self-efficacy och självkänsla. Däremot uppkom ingen 
signifikant minskning av grad av kroppsmissnöje, mätt med FRS.  
 

Self-efficacy. Resultatet på General Percieved Self-Efficacy Scale (GSES) visar en 
statistiskt signifikant interaktionseffekt för grupp och mättillfälle. Detta betyder att 
experimentgruppen förbättrade sin grad av self-efficacy mer än kontrollgruppen mellan de 
båda mättillfällena (se Figur 3). Inomgrupps-effektstorlek för experimentgruppen (d = 0.69) 
visar en medelstor till stor effekt och kan jämföras med effektstorleken i Dolletes et al. (2004) 
liknande interventionsstudie, som var d = 0.65 för self-efficacy. I en studie där kvinnor med 
funktionshinder deltog i en intervention erhölls en mellangrupps-effektstorlek på d = 0.60 på 
General Percieved Self-Efficacy Scale (Hughes et al., 2004), att jämföra med vår mellan-
grupps-effektstorlek på d = 0.53 på samma skala. Den erhållna interaktionseffekten, 
tillsammans med effektstorlek, stöder hypotesen att deltagande i Ellen-projektet har betydelse 
för deltagarnas grad av self-efficacy.  
 
Även om relativt stor effekt uppnåddes på grad av self-efficacy så kan det här nämnas att om 
Jacobsen och Traux (1991) definition av kliniskt signifikant förbättrade (i form av två 
standardavvikelsers förbättring) används, så är det enbart 3 tjejer (12,5 %) i experiment-
gruppen som uppfyller detta krav (ingen i kontrollgruppen).  
 
Alla tjejer i experimentgruppen svarade på eftermätningens öppna fråga och där framkom att 
tjejerna var mycket nöjda med Ellen-projektet och att de hade positiva erfarenheter av projekt 
och samtalsledare. Enligt Bandura (1997) finns fyra faktorer vilka kan påverka graden av self-
efficacy och man kan tänka sig att flera av dessa går att finna i Ellen-projektet. I 
samtalsgruppen ges goda möjligheter till att observera och jämföra sig med andra, där både 
tjejer och samtalsledare kan fungera som modeller (”vicarious experience”). Genom 
exempelvis värderingsövningar, lekar och diskussioner kan tjejerna få goda erfarenheter av att 
bemästra olika situationer (”enactive mastery experience”).   
 
I tidigare studier har man funnit ett statistiskt positivt samband mellan self-efficacy och 
självkänsla (Eden & Aviram, 1993; Lane, J., et al., 2004). Vid en jämförelse mellan grad av 
self-efficacy och grad av självkänsla fann vi i analogi med detta ett signifikant positivt 
samband mellan dessa vid både för- och eftermätningen (se Tabell 5).  
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Självkänsla. Resultatet på Rosenbergs Self-Esteem Scale (RSES) visar en statistiskt 
signifikant interaktionseffekt för grupp och mättillfälle. Detta innebär att experimentgruppen 
förbättrade sin grad av självkänsla mer än kontrollgruppen mellan de båda mättillfällena (se 
Figur 4). På denna skala erhölls medelstor inomgrupps-effektstorlek d = 0.41, att jämföra med 
d = -0.06 för kontrollgruppen. I Hughes et al. (2004) var mellangrupps-effektstorlek något 
större (d = 0.88) än vår mellangrupps-effektstorlek (d = 0.50), värt att notera är dock att denna 
intervention hade syftet att öka just självkänsla och inte riktade sig mot en normalpopulation. 
Vårt erhållna resultat går i linje med Laszlos (2001) studie där resultaten pekar på att 
deltagare i en tjejgrupp ökat sin självkänsla efter avslutad intervention. Resultat får även stöd i 
experimentgruppens svar på den öppna frågan vid eftermätningen, där flera av tjejerna menar 
att de har insett sitt värde och tror mer på sig själva. Detta kan jämföras med Rosenbergs 
(1965) beskrivning av begreppet självkänsla där individen ser sig själv som värdefull och 
känner respekt för sig själv. Den erhållna interaktionseffekten, tillsammans med effektstorlek, 
stöder således hypotesen att deltagande i Ellen-projektet har betydelse för deltagarnas grad av 
självkänsla. 
 
Gällande självkänsla skulle dock ingen av tjejerna uppfylla Jacobsen och Traux (1991) 
definition av kliniskt signifikant förbättrade, vare sig experimentgrupp eller kontrollgrupp, 
vilket kan vara bra att ha i åtanke.  
 

Kroppsmissnöje. Differensen mellan kognitiv bild och idealbild mätt med Figure Rating 
Scale var i stort sett oförändrat för båda grupperna mellan de två mättillfällena och ingen 
huvud- eller interaktionseffekt erhölls. Detta innebar att graden av kroppsmissnöje inte 
minskat signifikant för vare sig experiment- eller kontrollgrupp mellan de båda mättillfällena. 
Det verkar följaktligen inte som att medverkan i Ellen-projektet medfört att tjejernas 
kroppsmissnöje minskat. 
 
Värt att notera i detta sammanhang är att vid både för- och eftermätning skattade tjejerna, 
oberoende av grupp, idealbilden signifikant mindre än den kognitiva bilden. Detta resultat 
överensstämmer med uttrycket ”normativt missnöje” som Rodin och kollegor introducerade 
(se Striegel-Moore & Franko, 2002). Tiggermann och Wilson-Barrett (1998) menar i likhet 
med detta att kroppsmissnöje (i form att vilja vara smalare) är vanligt bland tjejer och detta 
medför att det är mer eller mindre konstant och svårt att förändra. Antagandet får stöd av 
Tiggermann och Lynch (2001) som fann att kroppsmissnöje för kvinnor är mer eller mindre 
stabilt genom livet.  
 
Tidigare forskning har visat att det finns ett statistiskt negativt samband mellan kropps-
missnöje och självkänsla hos unga kvinnor. Det bör dock nämnas att då detta samband har 
undersökts har oftast även andra mått som mäter kroppsmissnöje eller inställning till kroppen 
använts (se exempelvis Forbes et al., 2001; Matusek et al., 2004; Pokrajac-Bulian & Živčić-
Bećirević, 2005). En av tjejerna i vår experimentgrupp menade att hon fått bättre 
självförtroende och trodde mer på sig själv efter det att hon insett att modeller ofta är 
retuscherade på reklambilder. Vi fann däremot ingen signifikant korrelation mellan 
självkänsla och kroppsmissnöje i vår studie (se Tabell 5). Detta resultat överensstämmer med 
Tiggermann och Wilson-Barretts (1998) studie kring sambanden mellan barns skattning av 
kroppsmissnöje och självkänsla samt negativa stereotyper. Dessa forskare fann att det för 
flickorna som ingick i studien inte fanns något signifikant samband mellan kroppsmissnöje 
och självkänsla, vilket det däremot fanns för pojkarna.  
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Generell diskussion. En fördel med föreliggande studie var att en kontrollgrupp från 
samma population användes. Det finns dock ett problem med detta vilket är att 
experimentgruppen fick mer uppmärksamhet, i och med interventionen, jämfört med 
kontrollgruppen. De interaktionseffekter som framkom för self-efficacy och självkänsla kan 
delvis ha påverkats av Ellen-deltagarnas vilja att visa samtalsledarna sin uppskattning eller att 
de svarade i linje med vad de trodde att samtalsledarna förväntade sig. Ett argument mot detta 
är dock att vi inte erhöll någon signifikant skillnad mellan de båda grupperna gällande 
kroppsmissnöje, rimligtvis borde förväntanseffekter även ha visat sig här. Vi har således fått 
specifika effekter på self-efficacy och självkänsla snarare än generella effekter, vilket kan ses 
som en av studiens styrkor. En möjlig förklaring till dessa specifika effekter skulle kunna vara 
att deltagarna i Ellen under varje träff arbetar med former som stärker självkänsla och self-
efficacy, medan endast en träff specifikt behandlar kropp och ideal (se Tabell 1).   
 

Metoddiskussion 
Deltagare och Ellen-projektets utformning. Den population som låg till grund för 

urvalsprocessen i denna studie var tjejer i årskurs åtta som anmält intresse att medverka i 
Ellen-projektet i Linköping. Det är svårt att veta hur representativt urvalet är för 14-åriga 
tjejer i allmänhet, för detta skulle vi ha behövt inkludera fler demografiska variabler. 
Möjligheten finns att själva Ellen-projektet tilltalar en viss grupp av tjejer och därför skulle 
det ha varit intressant att undersöka huruvida tjejer som inte anmält sitt intresse till Ellen 
skiljer sig från den populationen som nu studerats.  

 
Ytterligare en faktor att ta hänsyn till när det gäller generaliserbarheten är i vilken 
utsträckning innehållet i Ellen-projektet i Linköping överensstämmer med innehållet i Ellen-
projekt i andra städer. Samtalsledarna har stor frihet att välja vad träffarna ska innehålla, 
vilket skulle kunna medföra att samtalsträffarna ser annorlunda ut i andra städer. För att ta 
reda på om detta har någon betydelse för resultatet hade det varit fördelaktigt om även andra 
städer inkluderats i studien. En fördel med denna studie är dock att sex olika Ellen-grupper 
deltog i studien och på så vis täckte upp en del av denna möjliga variation. 
 

Material. General Percieved Self-efficacy Scale (GSES) har använts i många tidigare 
studier (Dollete et al., 2004; Hughes et al, 2004; Scholz et al., 2002). Vid förmätningen för 
denna skala uppnåddes en intern konsistens på α = .82, vilket överensstämmer med tidigare 
internationell forskning där man funnit en intern konsistens mellan Cronbach’s alpha .75 och 
.91, vilket visar att skalan är reliabel för vårt urval. För kontrollgruppen, som inte utsatts för 
någon intervention, var även test-retest reliabiliteten mellan mättillfällena hög. Alla utom två 
tjejer fyllde i svar på samtliga items på skalan, dessa två tjejer saknade svar på ett item 
vardera, varvid deras resultat på skalan exkluderades från analysen för GSES. Orsaken till att 
en fråga inte fyllts i kan ha olika förklaringar, kanske beror det på att de missat frågan, att de 
inte förstod frågan eller att tjejerna helt enkelt inte ville svara. Det är möjligt att ett mer 
konservativt mått hade varit att anta att tjejerna på dessa enskilda items hade varit 
oförändrade, vilket skulle kunna påverka det erhållna resultatet.  GSES är ett mått på generell 
self-efficacy och avser de förväntningar en individ har på sin förmåga att effektivt kunna 
hantera varierande situationer och händelser överlag. Det är möjligt att ett mått på specifik 
self-efficacy hade gett en större effekt än den som erhölls, till exempel om situationer som 
tjejerna behandlat eller övat på under projektets gång hade inkluderats, om en sådan skala 
utarbetats och använts. Fördelen med en mer generell skala är dock att resultatet på denna i 
större utsträckning torde kunna avspegla sig även i andra sammanhang, utanför ramen för 
projektet.     
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Rosenbergs Self-Esteem scale (RSES) har även denna skala använts i flertalet studier (Horan, 
1996; Pokrajac-Bulian & Živčić-Bećirević, 2005; Tiggermann & Lynch, 2001). Vid 
förmätningen visade skalan på en intern konsistens på α = .87 och för kontrollgruppen 
uppnåddes en hög test-retest reliabilitet. Det visade sig dock att den svenska översättningen 
som användes inte var helt tillfredsställande. Detta gällde främst item nummer tre (”Överlag 
är jag benägen att betrakta mig som misslyckad”) som flera av tjejerna i kontrollgruppen 
undrade över. Två tjejer svarade inte på denna fråga och ytterligare två (samtliga fyra ur 
experimentgruppen) svarade inte på item nummer 7 respektive 8 (”På det hela taget är jag 
nöjd med mig själv”, ”Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv”). Att det interna 
bortfallet blev större för experimentgruppen kan bero på att vi själva inte var närvarande vid 
mättillfällena vilket kan ha bidragit till att de inte hade samma möjlighet som kontrollgruppen 
att fråga om oklarheter över påståendena.  
 
Figure rating scale (FRS) har använts i många tidigare studier där man undersökt 
kroppsmissnöje och inställning till kroppen (se t.ex. Lake, Staiger & Glowinski, 2000).  I vår 
studie visade sig dock FRS ha en svaghet i och med att det inte var tonårskroppar som 
illustrerades utan kroppar med en mer vuxen karaktär. Detta kan eventuellt ha påverkat 
tjejernas skattningar då de flesta tjejer skattade sin kroppsstorlek mellan figur 2 och 4, vilka 
mer påminde om yngre personer. Om skalan skall användas för yngre tonåringar så är det bra 
om den omarbetas något, vilket exempelvis Tiggerman och Wilson-Barrett (1998) gjorde då 
barn i 7-12 års ålder studerades.  
 

Procedur. Det visade sig vara svårare än väntat att få in skriftligt medgivande om 
medverkan i studien från tjejerna och deras föräldrar. För tjejerna i experimentgruppen 
saknades vid förmätningen fortfarande skriftligt medgivande från en del tjejer och vi 
diskuterade huruvida dessa ändå skulle få fylla i formuläret eller inte. Faktorer som tjejernas 
ålder, att de sa sig ha lov av föräldrarna att delta samt att vi ansåg att studien inte var av 
särskilt känslig karaktär bidrog till valet att ändå låta tjejerna fylla i formuläret. Samtidigt 
uppmanades samtalsledarna att påminna tjejerna om att snarast skicka in medgivande för att 
deras formulär skulle kunna användas i analysen. Vid eftermätningen saknades fortfarande 
medgivanden från fyra av tjejerna, dessa fick fylla i enkäten samtidigt som de fick ett nytt 
medgivande att ta med hem för påskrift. Vi valde även att ringa till dessa fyra för att på så sätt 
försäkra oss om att det var okej att de deltog i studien.  
 
Sättet att administrera ett test kan enligt Bryman (2002) vara ett hot mot den interna 
validiteten. I och med att vi själva inte administrerade formulären i experimentgruppen har 
studien en svaghet i detta avseende. Om vi själva varit närvarande hade både experiment- och 
kontrollgrupp fått mer liknande förutsättningar exempelvis gällande förhandsinformation samt 
när under träffen ifyllandet av formulären ägde rum. Detta förfaringssätt var dock 
tidssparande och ytterligare en fördel var att då en av oss var samtalsledare blev 
förutsättningen för ifyllandet i varje Ellen-grupp likartad, på så vis att det var ledarna för 
respektive grupp som delade ut formulären.  
 
Den dubbla roll som en av oss hade som både samtalsledare och forskare är någonting som vi 
här vill lyfta fram till reflektion. Inledningsvis fanns en tanke om att detta skulle kunna bli 
problematiskt, då denna grupp på detta sätt skulle skilja sig från de övriga. En 
påverkansfaktor skulle kunna vara att arbetet med studien har påverkat innehållet i den 
berörda Ellen-gruppen till att mer uttalat fokusera på just självkänsla, self-efficacy och 
kroppsuppfattning. En annan påverkansfaktor skulle kunna vara att denna dubbla roll bidragit 
till ett större intresse att få tjejerna att delta i studien. Detta kan också ses i form av att 
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svarsfrekvensen i denna grupp var högt, vilket får oss att fundera över om bortfallet vid 
förmätningen överlag hade kunnat bli mindre om vi själva hade ansvarat för administreringen.  
 
Vid förmätningen varierade bortfallet mellan noll och tre tjejer i varje grupp, dock avvek en 
samtalsgrupp där åtta av tio tjejer ej fyllde i formuläret. Till detta finns troligen flera orsaker, 
en möjlig förklaring kan vara att studien kom i skymundan till förmån för själva projektet. En 
annan förklaring skulle kunna vara gruppkonformiteten, det vill säga att de tjejer som valde 
att inte delta kan ha påverkat de andra i gruppen på så sätt även de avstod.  
 
Mellan de båda mättillfällena bestod bortfallet för experimentgruppen av sju tjejer. Det fanns 
olika anledningar till bortfallet, några tjejer hade slutat i projektet, en tjej valde att inte fylla i 
formuläret vid den andra mätningen då hon förstod att det var frivilligt och ytterligare en 
anledning var att tjejerna inte var närvarande vid denna träff på grund av sjukdom eller annat 
hinder. För kontrollgruppen bestod bortfallet mellan de båda mättillfällen av en tjej, hon 
kunde ej delta just den veckan andra mätningen skulle ske.  
 
För att utesluta möjligheten att de resultat som uppnåtts har påverkats av förväntanseffekter 
skulle en tredje mätning varit intressant att göra. Denna skulle i så fall också stärka det som 
Bryman (2002) beskriver som ekologisk validitet, det vill säga i hur stor utsträckning 
resultaten i en studie kan generaliseras till vardagen. För att se om så är fallet skulle det varit 
värdefullt att även låta andra skatta hur tjejerna agerar, till exempel lärare eller föräldrar. 
Ytterligare ett alternativ hade varit att även göra observationer om mer tid hade funnits till 
förfogande. Vi har dock anledning att tro att tjejernas ökning av self-efficacy och självkänsla 
skulle kunna avspeglas även utanför Ellen-projektet då de mätinstrument vi använt inte är 
situationsbundna och svaren på den öppna frågan också styrker detta.  

Slutsatser och användning av resultatet 
Syftet med denna studie var att undersöka om medverkan i Ellen-projektet i Linköping hade 
någon betydelse för tjejer i årskurs åtta med avseende på deras self-efficacy, deras självkänsla 
samt deras kroppsuppfattning och då närmare bestämt kroppsmissnöje. Resultaten av denna 
studie tyder på att self-efficacy och självkänsla är möjliga att påverka genom deltagande i 
Ellen medan kroppsmissnöje inte har påverkats av medverkan i projektet.  
 
Ett intressant resultat som framkom var att tjejerna, oberoende av grupp, önskade en 
signifikant mindre kropp än de uppgav att de hade. Kroppsmissnöje har i andra studier visat 
sig vara svårt att förändra och om graden av kroppsmissnöje ska kunna påverkas i Ellen-
projektet är det möjligt att nya metoder behöver utarbetas samt att större fokus läggs på just 
detta område.  
 
Ett sätt att gå vidare från denna studie kulle kunna vara att utveckla Ellen-projektet där man 
tydligare specificerar vad som avses med att tjejerna skall stärkas, där self-efficacy och 
självkänsla skulle kunna ingå. Om syftet med projektet tydliggörs är det även lättare att 
undersöka huruvida detta uppnås. Ett motiv till att genomföra studien var att fördjupa 
kunskaperna kring tjejgruppsprojekt då det inte finns så mycket svensk kvantitativ forskning 
inom området. Ellen-projektet är dock bara ett av de projekt som riktar sig till unga tjejer och 
resultatet kan vara svårt att generalisera till andra tjejgruppsprojekt. 
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Då resultatet i denna studie pekar på positiva effekter för grad av self-efficacy och självkänsla 
för de tjejer som deltog är det även önskvärt att fler tjejer får möjlighet att delta i projekt som 
Ellen. Med utgångspunkt från detta skulle en möjlig praktisk användning av dessa resultat 
vara att utveckla nya tjejgruppsinterventioner men göra detta mer systematiskt, till exempel 
genom att jämföra flera tjejgruppsprojekt med olika inriktningar och arbetsmetoder. På detta 
sätt kan effekten av de olika interventionerna undersökas vidare och projekten utvecklas.    

Fortsatt forskning 
I denna studie användes tre mätinstrument som tidigare använts inom närliggande områden. 
Ingen av dessa skalor var på originalspråk och ett förslag till fortsatt forskning är att 
instrumenten ses över och testas för att mer säkerställa kvalitén på de svenska versionerna.  
Det är möjligt att andra instrument skulle lämpa sig bättre att använda varvid detta också vore 
intressant att forska vidare på.  
 
En annan relevant aspekt att studera är de långsiktiga effekterna av interventionen. Det är åtta 
veckor som förflutit mellan de båda mättillfällena i denna studie och det skulle vara bra att 
genomföra en tredje mätning om ett halvår. Detta för att undersöka om effekterna är stabila 
över tid, det vill säga huruvida tjejerna i experimentgruppen fortfarande skattar sin grad av 
self-efficacy och självkänsla högre jämfört med kontrollgruppen.   
 
I Sverige är idag psykisk ohälsa den vanligaste sjukdomen bland kvinnor och då tidigare 
studier har visat på ett samband mellan self-efficacy, självkänsla och psykisk ohälsa, vore det 
högst relevant att undersöka huruvida tjejgrupper, i förlängningen, har betydelse för kvinnors 
psykiska hälsa och välbefinnande.  
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