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students at Luleå University of Technology 
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2007 

 

Abstrakt 
Vår kropp är något vi bär med oss hela livet och vår kroppsuppfattning påverkas till stor del 
av våra tankar och känslor om kroppen. Dessa tankar och känslor påverkas i sin tur av våra 
upplevelser och den miljö vi vistas i. Syftet var att göra en jämförande studie på manliga 
studenter vid Sjukgymnastprogrammet respektive Maskinteknik vid LTU om deras 
kroppsuppfattning, beträffande utseende och form. Studien gjordes i form av enkätstudie, 43 
sjukgymnaststudenter (SG) och 48 maskinteknikstudenter (MT) deltog. Resultatet visade att 
det finns likheter mellan grupperna; en ökad muskelmassa och minskad mängd kroppsfett var 
önskvärt av försökspersoner i båda grupper. Alla försökspersoner tyckte att kroppens utseende 
har betydelse för självförtroendet. Skillnader mellan grupperna hittades beträffande vilka 
åtgärder som görs för att förändra kroppens utseende, främst träning, och SG tränade 
signifikant oftare än MT (p=0, 001). Grupperna uppvisade en nöjdhet motsvarande 6,7 för 
MT och 7,0 för SG, så trots all uppmärksamhet som idag råder kring kropp och utseende, 
verkar det ändå som att många män är relativt nöjda med sina kroppars utseende. Jämförande 
eller deskriptiva studier behövs för att utröna vilka faktorer som påverkar mäns 
kroppsuppfattning. 
 

Nyckelord: Kroppsuppfattning, manlig, män, muskler, träning, jämförande studie, miljö, 

sjukgymnastik, studenter 
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Bakgrund 

 

Redan i antikens Grekland myntades uttrycket ”mens sana in corpore sano”, vilket betyder en 

sund själ i en sund kropp. Människokroppen ansågs vara ett konstverk, något vackert, något 

som skulle värnas och tas om hand (Toll, 1913). Antikens olympiska spel är ett exempel på 

detta, där människokroppen och dess prestationsförmåga hyllades. En stark kropp 

förknippades med egenskaper som disciplin, stark karaktär och målmedvetenhet. Samtidigt 

förknippades en "svag" kropp med det motsatta; lathet och svag moral (Leidhammar, 1992). 

Venus de Milo (Venusstatyn) skulpterades i Grekland ca 130-90 BC, och skulle vara en 

avbild av kärleksgudinnan Afrodite som på den tiden personifierade skönhet. Men med 

dagens skönhetsideal skulle kanske många tycka att hon är lite mullig (Frisch, 2001). Längre 

tillbaka i tiden så har runda kvinnor hyllats, troligtvis för att kvinnor behöver en viss andel 

kroppsfett för att bli fertila, statyer av korpulenta kvinnor har hittas som är 30 000 år gamla. 

(Frisch, 2001) På 15-1600-talet så var det åter på modet att hylla runda kvinnor, det gjorde 

flera olika artister, bland annat Paul Peter Rubin i sina målningar (Frisch, 2001). Då var det 

också inne bland fint folk att vara blek och fet, (Frisch, 2001), vilket skiljer sig markant från 

modern tid då Arnold Schwarzenegger blev framröstad som innehavare av den mest perfekta 

manliga kroppen i historien av Guinness Rekordbok (Guinness Book World of Records, 

2000). 

 

Ett ideal är en översinnlig idé som omfattas av en majoritet av en population i en viss tid 

(Svenska Akademins Ordbok, 2007). Manligt kroppsideal kännetecknas generellt av 

framträdande muskulatur, V-form, lite kroppsfett och platt mage (Ekman, 1995). 

Kroppsidealen påverkas av flera yttre faktorer; reklam, media, människor i vår närhet, miljö 

(Yang, et al., 2005; Eriksson, 2004). Samuelsson (1998) menar att kroppsbyggare och 

skönhetsideal inte är någon ny företeelse, utan det har alltid funnits intresse för att forma sina 

kroppar efter det skönhetsideal som råder. Om en person redan har en negativ uppfattning om 

sin kropps utseende så kan det förstärkas av dessa faktorer och skapa ångest/oro av vad som 

från början bara var lättare missnöje (Hill, 2006). Många av ”fröna” till det som blir våra 

tankar om hur man bör se ut kommer ifrån dessa källor; media, uteliv, sport (Derenne & 

Beresin, 2006). Den kultur vi lever i påverkar oss och vår kroppsuppfattning, men den kritiska 

punkten är hur och på vilket sätt den aktuella individen väljer att tolka densamma, och i vilken 

mån individen väljer att göra allmänt vedertagna ideal till sina egna (Watson, 2000). Det finns 
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en generell och tydlig skillnad mellan män och kvinnor beträffande kroppsideal, män vill ha 

mer muskelmassa och kvinnor vill vara smala (Adler & Cohn, 1992). Dessutom finns det 

resultat som tyder på att kvinnor vill vara smalare än vad killar tycker är attraktivt, och killar 

vill ha mer muskelmassa än vad kvinnorna tycker är snyggt (Ahkami et al, 2000). 

 

Det är via kroppen som vi möter och upplever världen, samt ger denna en mening (Merleau-

Ponty, 1962). Kroppen är ett objekt men samtidigt något vi har subjektiva känslor kring, och 

en människas uppfattning om kroppen kan vara både medveten och undermedveten (Brunt & 

Hansson, 2005). Roxendal definierar begreppet kroppsuppfattning som en människas 

uppfattning om kroppen, till exempel omfång och tyngd. Kroppsuppfattning handlar också om 

vår kunskap och perception av kroppen, samt våra värderingar kopplade till upplevelsen av 

kroppen; vacker, ful, tjock och smal (Roxendal, 1987). En enskild persons kroppsuppfattning 

beträffande utseende och form, påverkas av flera olika saker. Förutom kön, kan exempelvis 

miljö, intressen och socioekonomisk status nämnas (Plomin, 1997). Termen 

kroppsuppfattning, eller body image som är den närmaste översättningen på engelska, har 

dock enligt Grogan begränsats genom forskningen till att i stor utsträckning handla om 

människors missnöje med sina kroppar (Grogan, 2006). Forskning i området bör fokusera på 

kroppsuppfattning som en aktiv process som påverkas genom en mängd olika faktorer och 

åtgärder, inte något stelt som vi bär med oss permanent. Forskning kan bidra med nya 

perspektiv om individers beteendemönster (Gleeson, 2006). Vi påverkas av vår omgivning, 

vad vi ser och valen vi gör. De val vi gör tror vi är medvetna, men har påverkats av en mängd 

faktorer utifrån (Jönsson, 1992). I den här uppsatsen kommer enbart de aspekter av 

kroppsuppfattning som berör kroppens utseende och form att beröras, och härefter är det detta 

som syftas på när termen kroppsuppfattning nämns. 

 

Calner (2004) nämner att forskning om kroppsuppfattning i stor utsträckning har behandlat 

kvinnor och deras missnöje med sina kroppar (Calner, 2004), vilket även sägs i andra studier 

(McCabe & Ricciardelli, 2004), men det är gjort betydligt mindre forskning om manlig 

kroppsuppfattning (Johansson & Källström, 2004; Calner, 2004). Det behövs mer forskning 

om manlig kroppsuppfattning både beträffande kartläggning och behandling, (Veale, 1996) 

En studie i Thailand konstaterade att det behövs mer studier om kroppsuppfattning bland unga 

män i framförallt icke-västerländska länder (Thianthai, 2006).  Bland den forskning som är 

gjord på manlig kroppsuppfattning kan ses att det generellt finns en önskan bland män att få 

välutvecklad muskulatur och lite kroppsfett (Law & Labre, 2002). Mer specifikt om manlig 
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kroppsuppfattning så behövs det forskning om kopplingen till megarexi, eller så kallad 

”omvänd anorexia” (Hitt, 1999). 

 

Män som har problem med kroppsuppfattningen kan drabbas av megarexi (Hitt, 1999), vilket 

betyder att de konstant försöker lägga på sig mer muskelmassa och trots framgång med detta 

tror de att de är för små (Hitt, 1999). Detta tillstånd har vissa likheter med anorexia 

beträffande hur de ser på sig själva, och båda innefattar ett ohälsosamt beteende i strävan att 

forma sina kroppar och uppnå sina respektive kroppsideal (Davis & Scott-Robertson, 2000). 

Personerna i den här gruppen verkar karakteriseras av ett antal faktorer, bland annat 

perfektionism, låg självkänsla, missnöje med sina egna kroppar samt påverkan från media där 

de tagit till sig orealistiska kroppsideal och gjort dem till sina egna ideal (Grieve, 2007). 

Många i den här gruppen vill bli större för att framhäva sin maskulinitet (Brower, 1994), och 

många av dem som använder steroider har en konservativ syn på manlighet och mansroller 

(Kanayama et al., 2006). Dessutom kan pojkar och män drabbas av olika ätstörningar, 

(Hatmaker G, 2005) och där har kopplingar till personers kroppsuppfattning och personliga 

intressen upptäckts, exempelvis idrotter som kräver smala och smidiga kroppar (Lorimer & 

Westbury, 2006)  

 

Jämförande studier har påvisat skillnader beträffande kroppsuppfattning finns mellan etniska 

grupper, vilket visar att andra faktorer än kön påverkar kroppsuppfattningen (Altabe, 1998). 

Bland annat visades att vita och latinamerikaner har mer viktrelaterade störningar kopplade 

till kroppsuppfattningen än afro-amerikaner och asiater (Altabe, 1998). Det finns också en 

skillnad i kroppsuppfattning för män mellan taiwanesiska och västerländska män, vilket 

indikerar att kultur spelar in. I den studien menade författarna att det fanns en stor skillnad i 

exponering av den nakna manskroppen i media med ”fördel” västvärlden, vilket verkade 

påverka västerländska män att bli mer fixerade vid kroppens utseende (Yang, et al. 2005). Det 

finns också studier om huruvida sexualiteten påverkar vår kroppsuppfattning, och det råder 

olika meningar om det finns skillnader mellan män som är hetero respektive homosexuella 

(Mårdh & Nordström, 2007), (Hausmann, et al., 2004).  

 

Det har hänt många saker som har med kroppsuppfattning och kroppsideal att göra de senaste 

decennierna; vår vardag är generellt mindre fysiskt belastande i och med högre andel 

stillasittande jobb och fordon som förflyttar oss utan nämnvärd fysisk ansträngning. En studie 
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om fysisk aktivitet beräknade att upp till 50 procent av världens befolkning är otillräckligt 

aktiva, till den grad att det medför negativa effekter på våra liv (Renström, 1998). Fysisk 

inaktivitet behöver inte leda till övervikt, men det innebär en ökad risk för övervikt och fetma 

(Statens folkhälsoinstitut, 2002). I kombination med förändrad kosthållning så har vi generellt 

sett gått upp i vikt, vi väger mer nu än för bara en generation sedan (Statens folkhälsoinstitut, 

2002). I en studie i Storbritannien kunde konstateras att fetma bland befolkningen tredubblats 

sedan 1980, och kommer fortsätta öka sett till nuvarande trender (National Audit Office, 

2001). Många överviktiga har en önskan om att gå ner i vikt samtidigt som de har orealistiska 

mål om hur de ska och kan gå ner i vikt (Starostina & Dreval, 2001). Endast 5 % av alla 

kvinnor kan uppnå de utseendemässiga ideal som råder, resten är ”dömda” att klara sig ändå, 

och 80% av vuxna kvinnor är missnöjda med sitt utseende (Fox, 1997). En situation har 

uppstått idag där människor är fetare, ohälsosammare och har mer extrema skönhetsideal, 

vilket gör att många är långt ifrån sina idealbilder (Field, et al., 2005). Att ligga långt från sitt 

ideal kan vara skadligt, det innebär en ökad risk för att börja använda potentiellt hälsofarliga 

produkter och beteenden för att förändra sin kropps utseende, detta kan appliceras på både 

män och kvinnor även om metoderna skiljer sig åt (Field, et al., 2005).  

 

Människor kan påverkas av media till att ändra sitt beteende, i ett försök att anpassa sig efter 

de (smala) ideal som visas, och mer ansvar från mediernas sida vore önskvärt eftersom det 

handlar om envägskommunikationen som är suggestiv och kan bidra till ohälsosamt beteende 

för mottagaren (Hill, 2006). Ett exempel på att media inte ger en representativ bild av hur 

människor generellt ser ut utseendemässigt är dokusåpor. Det ges en bild av att deltagarna 

representerar allmänheten, men deltagarna har valts ut specifikt för att de uppfyller vissa 

attribut, exempelvis det fysiska utseendet och utseendefixering (Anderson & Mattson, 2005).  

 

Det är lätt att via media få uppfattningen att personer som är smala är lyckligare eller bättre 

människor, det är ett budskap som exempelvis förmedlas via tecknade serier; "Thin is in and 

stout is out" (Klein & Shiffman, 2005). Kraftiga/överviktiga seriefigurer tillskrivs i större 

omfattning negativa personlighetsdrag medan smala/normalviktiga figurer får mer positiva 

drag (Klein & Shiffman, 2005). Dylika fenomen bidrar till att påverka vår uppfattning om hur 

smala respektive tjocka människor är i verkligheten (tjocka är elaka, smala är snälla etcetera). 

Dessutom är just detta exempel extra känsligt eftersom barn är mer lättpåverkade och är mer 

sannolika att ta till sig suggestiva budskap (Statens Offentliga Utredningar, 2006). 
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Samtliga studenter som deltog i studien ”Manliga sjukgymnaststudenters kroppsmedvetande 

En deskriptiv, kvalitativ studie” ansåg att deras utbildning på flera sätt varit betydelsefull för 

hur de upplevde kroppen (Calner, 2004). Dessutom skriver denna att en jämförande studie 

mellan sjukgymnaster och någon annan typ av utbildning hade varit mycket intressant 

(Calner, 2004). Det verkar vara gjort väldigt litet på just området huruvida yrkesval/karriär 

påverkar kroppsuppfattning beträffande utseende och form (Johansson & Källström, 2004). 

En ökad kunskap om kroppsuppfattning kan vara värdefullt för yrkesverksamma 

sjukgymnaster; sjukgymnaster som jobbar med hälsovård eller bemötande av patienter. 

Vidare kan sjukgymnaster jobba med psykosomatiska sjukdomar och ätstörningar, områden 

där kunskap om kroppsuppfattning är centralt. Vi som skriver den här uppsatsen har båda två 

ett gediget idrottsintresse sedan barnsben, och vårt intresse kring kropp och kroppsuppfattning 

härrör med säkerhet till viss del därifrån. I de sammanhangen har vi också kunnat se personer 

som lägger stor vikt vid kroppens fysiska egenskaper, både utseende-, och prestationsmässigt. 

En persons miljö och upplevelser kan spela en stor roll för en persons subjektiva uppfattning 

om sin kropp (Eriksson, 2004), därför vill vi göra en jämförande studie på kroppsuppfattning 

mellan två olika grupper av studenter. 
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Syfte  

 

Syftet var att göra en jämförande studie om deras kroppsuppfattning, beträffande utseende och 

form på manliga studenter vid Sjukgymnastprogramet respektive Maskinteknik vid Luleå 

Tekniska Universitet. 

 

Metod och Material  

 

Deltagare 

Försökspersonerna från sjukgymnastprogrammet (SG) vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) 

var från termin 1, 2, 3, 5 och 6 (motsvarar läsår 1, 2 och 3), sjukgymnaststudenterna i termin 4 

var inte tillgängliga. Försökspersonerna från maskinteknikprogrammet (MT) vid LTU var från 

årskurs 1, 2 och 3. Sjukgymnaststudenter (SG) vid LTU läser kurser och moment som till 

största delen handlar om kroppen på något sätt; anatomi, fysiologi, kroppskännedom, 

massage, hur sjukdom och skador behandlas, träning och så vidare. Maskinteknikstudenter 

(MT) vid LTU läser moment som produktutveckling, datorberäkningar, materialteknik, 

laserbearbetning, optiska mätmetoder, energiteknik och produktionsutveckling. 

Sjukgymnastprogrammet är i dagsläget 3 år, 120 poäng, medan studenter vid maskinteknik 

ofta läser 4-5 år beroende på examensinriktning (Luleå Tekniska Universitet, 2007). 

Sjukgymnastsstudenternas ålder var i genomsnitt 26,05 år (19-44) (n=43) och studenterna vid 

Maskinteknik var i genomsnitt 22,75 år (19-28) (n=48), (p=0,001). 

 

 

Mätinstrument 

Som mätinstrument användes en enkät (se bilaga 1) som skapats av S. Johansson och C. 

Källström (2004). Den reliabilitetstestades av Junkka & Ullman (2004), och användes också 

av Mårdh och Nordström (2007) Junkka & Ullman (2004) föreslog vissa justeringar av 

enkäten, och dessa har gjorts, vilket gjorde att enkäten som skickades ut inte var identisk med 

den som Johansson & Källström (2004) och Mårdh & Nordström (2007) använde. Fråga 

nummer 12 avlästes med en linjal, linjen var exakt 10 cm lång och värdet uppmättes i mm. 

Dessutom lades en ny fråga till i enkäten (fråga 14), där försökspersonerna fick ange hur ofta 

de tränar. Frågorna behandlade hur respondenten i fråga såg på sin kropp, om kroppens 

utseende påverkade självförtroende, och i vilken grad försökspersonerna är nöjda eller 
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missnöjda med olika aspekter av sin kropps utseende (se bilaga 1). Enbart författarna hade 

tillgång till enkäterna. Enkäterna sammanställdes fråga för fråga och analyserades därefter, 

resultatet presenterades på gruppnivå. Inga individuella jämförelser gjordes.  

 

Procedur 

Programansvarige vid Sjukgymnastikprogrammet och Maskinteknikprogrammet kontaktades 

och godkände att studenter vid respektive program kunde tillfrågas om deltagande i studien. 

Med hjälp av administratör vid maskinteknik utvanns information om vilka kurser som 

studenter vid maskinteknik läser. Sedan kontaktades lärare för respektive kurs/termin, de fick 

en förfrågan från oss om att få komma till en lektion och berätta om studien samt dela ut 

enkäter till tänkbara försökspersoner. Samtliga tillgängliga manliga sjukgymnaststudenter vid 

LTU uppsöktes, de studenter som läser termin 4 uteblev dock från studien eftersom de var ute 

på praktik. Muntlig information gavs på plats och informationsbrevet (se bilaga 2) delades ut 

tillsammans med enkäten. Försökspersonerna fick läsa detta och sedan, om de var villiga att 

delta, så fyllde de i enkäten på plats. Samtliga enkäter som delades ut lämnades tillbaka 

ifyllda direkt i handen till författarna. Det poängterades att allt deltagande var helt frivilligt 

och att resultatet skulle presenteras så att ingen individ kan urskiljas.  

 

Databehandling 

Datan som insamlades via enkäterna behandlades i dataprogrammet SPSS, vid samtliga frågor 

användes icke-parametriskt t-test¨(Mann-Whitney u-test) för att ta fram signifikans-värde (p). 

I alla frågor utom fråga 3 så beräknades (p) värdet utifrån hela frågan, men i fråga 3 gjordes 

beräkningar på varje enskilda svarsalternativ. Signifikansnivån sattes vid (p<0,05)  
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Resultat 

 

Nedan redovisas resultatet fråga för fråga, där grupperna Maskinteknik (MT) och 

Sjukgymnastik (SG) jämförs.  

 

Försökspersonernas åsikter om kroppsvikt och muskelmassa 

 

Det är något fler i gruppen MT som anser sig ”något överviktiga”, medan en större majoritet 

av SG gruppen anser sig själv vara varken över-, eller underviktig (se tabell 1) men skillnaden 

var inte signifikant (p=0.29). 

 

Tabell 1: Vad försökspersonerna anser om sin kroppsvikt  
Svarsalternativ MT% SG% 
 
Mycket överviktig 2,1 0,0 
Något överviktig 29,2 16,3 
Varken överviktig eller underviktig 52,1 69,8 
Något underviktig 16,7 14,0 
Mycket underviktig  0,0 0,0  
 

 

Något fler personer i MT skulle vilja ha mer muskler, medan en högre andel av SG varken vill 

ha mer eller mindre muskler. Noterbart att väldigt få vill ha mindre muskelmassa i båda 

grupperna (Se tabell 2) dock var skillnaden inte signifikant (p=0.59). 

 

Tabell 2: Vad försökspersonerna anser om sin muskelmassa 
Svarsalternativ/Grupp MT% SG% 
 
Jag vill ha mycket mindre muskler  0,0 2,3 
Jag vill ha lite mindre mindre muskler 0,0 4,7 
Jag vill varken ha mer eller mindre muskler 12,5 23,3 
Jag vill ha lite mer muskler 75,0 58,1 
Jag vill ha mycket mer muskler 12,5 11,6                                  
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Figur 1. Var på kroppen som försökspersonerna specifikt ville ha mer muskler    
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I figur 1 (ovan) kan en signifikant skillnad mellan grupperna ses beträffande önskemål att få 

mer muskler på axlar (p=0, 001) och ben (p=0, 05). Även bröst (p=0, 091) och rygg (p=0, 

092) skiljde markant mellan grupperna, men här var skillnaden inte signifikant. I samtliga fall 

hade SG de högre siffrorna. Så var det också för armar (p=0, 616) och mage (p=0, 574), men 

där var det betydligt jämnare mellan grupperna. 60 % (29 stycken) av MT angav något 

alternativ på denna fråga, i snitt angav de 2,8 olika alternativ. 84 % (36 stycken) av SG angav 

något alternativ, och i snitt angav de 3,2 olika alternativ.  

 

Var försökspersonernas eventuellt ville ha mindre muskler på kroppen 

Av de svar som kom in från försökspersonerna så angav en försöksperson i SG ”rumpa” och 

ytterligare en i SG angav ”ben”. Av MT så angav 4 försökspersoner ”ben” och en MT angav 

”rygg”. Av totalt 91 försökspersoner så var det sju som angav någon kroppsdel på denna 

fråga, alltså inte så många som ville ha mindre muskler någonstans på kroppen 
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Försökspersonernas åsikter om sin kropps fettmängd 

 

Beträffande kroppens fettmängd så ville fler SG än MT ha mindre fett på kroppen utan att 

skillnaden var signifikant (p=0.89), en majoritet i båda grupperna önskade mindre fettmängd 

(Se tabell 3).  

 
Tabell 3: Försökspersonernas åsikter om sitt kroppsfett 
Svarsalternativ/Grupp  MT% SG% 
 
Jag vill ha mycket mindre fett på kroppen  12,5 2,3 
Jag vill ha något mindre fett på kroppen 50,0 74,4 
Jag vill varken ha mer eller mindre fett på kroppen 37,5 20,9 
Jag vill ha något mer fett på kroppen 0,0 2,3 
Jag vill ha mycket mer fett på kroppen 0,0 0,0 
 

Åsikt om att få mer fett på någon kroppsdel 

Ingen försöksperson angav något önskemål om att få mer fett på någon kroppsdel.  

 

Åsikt om att få mindre fett på någon kroppsdel 

Bland MT så var det 50 % som ville ha mindre fett på magen, 8 % ville ha mindre fett på 

annan del av överkroppen och 18 % av MT ville ha mindre fett på nedre extremitet (lår 

och/eller rumpa). Bland SG så var motsvarande resultat; 44 % (p=0, 58) uppgav mage, 16,3 % 

ville ha mindre fett på annan del av överkroppen (p=0, 25) och 11,6 % nämnde nedre 

extremitet (p=0,35). 

 

 

Försökspersonernas åsikter om överkroppen 

 

Totalt sett verkade de flesta vara nöjda med sin axelbredd, men en något högre andel av SG 

angav de ville ha bredare axlar utan signifikant skillnad(p=0, 79). (Se tabell 5) 

 
Tabell 5: Vad försökspersonerna ansåg om sina axlar 
Svarsalternativ/Grupp  MT SG 
 
För breda 0,0 0,0 
Lite för breda 0,0 2,3 
Jag är nöjd 79,2 69,8 
Lite för smala 18,8 27,9 
För smala 2,1 0,0 
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Beträffande storlek på armarna så kunde samma tendens ses i båda grupperna, många tyckte 

att deras armar var för smala eller lite för smala. 60,5 % av MT och cirka 46,5 % av SG 

uppgav detta, alltså något fler SG som var nöjda med sina över armar (Se tabell 6) men utan 

signifikant skillnad (p=0.52). 

 

Tabell 6: Vad försökspersonerna ansåg om sina överarmar 
Svarsalternativ/Grupp  MT% SG% 
 
För stora 0,0 0,0 
Lite för stora 0,0 2,3 
Jag är nöjd 39,5 51,2 
Lite för smala 56,3 34,9 
För smala 4,2 11,6 
 

 

Gällande bröstomfångets storlek så var svaren från de respektive grupperna väldigt lika, där 

något fler SG uttryckte att deras bröstomfång är för litet; 41,9 % av SG ville ha större 

bröstomfång, medan motsvarande siffra bland MT av 37,5 %. (Se tabell 7) (p)= 0.25. 

 

Tabell 7: Vad försökspersonerna ansåg om sitt bröstomfång 

Svarsalternativ/Grupp  MT% SG% 
 
För stort 2,1 0,0 
Något för stort 2,1 0,0 
Jag är nöjd 58,3 58,1 
Något för litet 35,4 34,9 
För litet 2,1 7,0 

 

 

Åtgärder för att förändra kroppens utseende 

 

Vilken åtgärd försökspersonerna i första hand skulle välja för att förändra kroppens 

utseende  

Bland SG så angav 100 % ”träning” som den åtgärd de skulle vidta i första hand för att 

förändra sin kropps utseende. Bland MT var motsvarande siffra 90,7 %, resterande 9,3 % 

angav diet som förstahandsval (p=0, 04). Här fanns alltså en statistisk signifikans mellan de 

två grupperna, där en tendens kunde ses att MT i högre utsträckning kan tänka sig diet istället 

för träning som första åtgärd för att förändra sin kropps utseende.  
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Nöjdhet med kroppens utseende och vilken roll den spelar för självförtroendet 

 

Hur nöjd försökspersonerna var med kroppens utseende 

Svarsalternativen mättes i mm 0-100, och svaren pekade på att det inte var någon större 

skillnad mellan grupperna i det här avseendet. Medelvärdet i MT-gruppen var 67,6 medan 

SG-gruppens medelvärde var 70,7. Det fanns en liten tendens bland svarsalternativen att det 

var fler SG än MT som angav höga värden; 25,6 % av SG angav ett värde över 80 mm, medan 

motsvarande andel bland MT var 14, 6 %.  

 

Gällande kroppens betydelse för självförtroendet så var det ganska likt mellan grupperna, en 

majoritet av MT var samlade kring ”till viss del”, medan SG var något mer utspridda. Alla 

försökspersoner angav att kroppens utseende har betydelse för självförtroendet i någon mån, 

ingen försöksperson angav att kroppen inte alls har betydelse för självförtroendet (Se tabell 

8). Mellan grupperna MT och SG var det ingen signifikant skillnad (p=0,63). 

 

Tabell 8: Kroppens utseende och dess betydelse för självförtroendet 
Svarsalternativ/Grupp  MT SG 
 
Väldigt mycket 2,1 9,3 
Mycket 27,1 27,9 
Till viss del 64,6 48,8 
Inte speciellt mycket 6,3 14,0 
Inte alls 0,0 0,0 
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Försökspersonernas träningsvanor 

 

Figur 2: Försökspersonernas träningsfrekvens 

  

 

Här noterades en signifikant skillnad mellan grupperna beträffande träningsfrekvens, (p=0, 

001) där de flesta av SG tränar 3 gånger i veckan eller mer, medan MT är mer utspridd och 

tränar från 0-5 gånger i veckan. 83 % av SG uppgav att de tränar 3 gånger i veckan eller mer, 

medan motsvarande siffra bland MT var 31 %.  
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

 

Det var ungefär dubbelt så många MT som SG som ansåg sig vara överviktiga, men totalt sett 

ansåg de flesta att de var varken överviktiga eller underviktiga. Detta stämmer överens med 

liknande studier inom området, (Johansson & Källström, 2004; Mårdh & Nordström, 2007) 

att en majoritet anser sig varken överviktiga eller underviktiga.  

 

På frågan om muskelmassa så gick svaren lite i samma stil; att MT i högre utsträckning angav 

att de ville ha mer muskler. Dock var tendensen i båda grupperna densamma; en majoritet vill 

ha mer muskler, detta har också påvisats i tidigare studier (Pope, et al. 2000). När 

försökspersonerna i fråga 3 ombads svara specifikt på om de ville ha mer muskler på 

någon/några specifika kroppsdelar, så visade det sig att SG var mer angelägna om att anskaffa 

mer muskler. Detta förhållande gällde för alla av försökspersonerna nämnda kroppsdelar; 

bröst, ben armar, axlar, mage, rygg. I fråga 2 pekade resultaten mot att MT i högre 

utsträckning vill ha mer muskelmassa (87 % för MT gentemot 69 % för SG), men i fråga 3 ser 

vi att SG i högre utsträckning nämner flera kroppsdelar de vill ha mer muskler på. Båda 

frågorna handlar om kroppens muskelmassa, ändå gav de helt olika svar. Detta skulle kunna 

bero på att SG via sin utbildning och högre träningsfrekvens lärt sig mer om kroppen och 

funderat mer detaljerat beträffande krav på kroppen. Vi författare tror att en person som tränar 

eller tävlar ofta har mer precisa önskemål om sin kropp, det finns alltid en drivkraft att bli 

ännu bättre prestationsmässigt. Därför, när frågan ”om du vill ha mer muskler någonstans” 

ställs, så anger t ex en cyklist ”ben” därför att han vill bli en bättre cyklist, kanske inte så 

mycket för att han vill ha snyggare ben. De något motsägelsefulla svaren skulle även kunna 

förklaras av att SG, via sin utbildning och intresse, tyckt att enkäten var mer intressant och 

fyllt i de öppna frågorna mer noggrannt, medan en större andel av MT lämnat de öppna 

frågorna därhän. 

 

Armar är den kroppsdel som nämndes mest av MT (47 %) beträffande önskemål om mer 

muskler, men bland SG är det förhållandevis jämnt mellan armar, ben, bröst, axlar och rygg. 

Alla dessa kroppsdelar nämndes av ca 50 % av försökspersonerna i SG, vilket är betydligt 

högre siffror generellt sett än i liknande studier (Johansson & Källström 2004; Junkka & 
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Ullman, 2004; Mårdh & Nordström, 2007). Mårdh & Nordström (2007) visade att många 

homosexuella män ville ha mer muskler på bröstet, men SG-gruppens siffror för ben, rygg 

och axlar i den här studien motsvaras inte av liknande tidigare studier. Att så många SG 

nämner ben tror vi beror på att många håller på med idrotter där benstyrka är viktigt.  

 

Magen var den kroppsdel som de flesta ville få mindre fett på, ungefär hälften av 

försökspersonerna i båda grupperna angav detta. Frågan som berörde kroppens totala 

fettmängd visade att de flesta i båda grupperna ville ha mindre fett på kroppen, fler MT ville 

ha ”mycket mindre fett” på kroppen medan en större andel SG angav ”något mindre fett”. Att 

få mer fett på någon specifik kropssdel angavs inte av någon försöksperson. Det blev oerhört 

tydligt att magen är det ställe som de flesta vill ha mindre fett på, och författarna tror att det 

kan finnas ett par anledningar till det; kroppsfett för män hamnar i stor mån kring midjan 

(Mentzer, 2002). En platt mage tror författarna indikerar god fysisk form, medan en kulmage 

säger motsatsen; att du är ohälsosam eller har en ohälsosam livsstil.  

 

Beträffande muskler på överkroppen (fråga 8-10 i enkäten) så var överarmar den kroppsdel 

som flest försökspersoner ansåg vara för smala, medan fler var nöjda med sitt bröstomfång 

och sin axelbredd. De svaren stämmer väl överens med tidigare liknande studier (Johansson & 

Källström 2004; Junkka & Ullman, 2004; Mårdh & Nordström, 2007) och indikerar att 

armarnas storlek och muskelmassa är något som många män reflekterar över.  

 

Den forskning som gjorts på kroppsuppfattning bland män visar att de flesta unga män har 

ungefär liknande idealbild; en muskulös kropp med lite kroppsfett (Ekman, 1995; 

Law&Labre, 2002; Johansson & Källström, 2004). Resultaten från denna studie visade också 

detta, men det är också viktigt att poängtera att det omfattar långt ifrån alla. Men om personer 

får ”önska”, så verkar det som att många gärna hade tagit lite mer muskler och kanske tagit 

bort lite kroppsfestt (69 % av SG respektive 84 % av MT vill ha mer muskler och 62 % av 

MT och 76 % av SG ville ha mindre kroppsfett). Frågan om hur pass nöjda de var med sin 

kropp, visade något högre nöjdhet för SG (70,7 gentemot 67,6 för MT), men inte så stor 

skillnad att några långtgående slutsatser kan dras. Genomsnittet för båda grupperna verkar 

stämma överens med tidigare studier inom området, (Johansson & Källström 2004; Junkka & 

Ullman, 2004; Mårdh & Nordström, 2007) och visar att många, trots dagens upplevda hets 

kring utseende, ändå är relativt nöjda med sina kroppar. Det vore intressant att se vad en 

liknande studie om 10 år skulle visa i det här avseendet.                                                                                    
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87 % av MT vill ha mer muskler samtidigt som 31 % av dem tränar 3 ggr/v eller mer. 84 % av 

SG tränar 3 ggr/v eller mer och 69 % av dem vill ha mer muskler. Detta indikerar att personer 

kan ha en viss idealbild utan att aktivt sträva efter denna, men också att andra tränar aktivt 

utan att för den skull jaga något utseendeideal. Träning handlar alltså om mycket mer än om 

att forma kroppen, till exempel om välbefinnande, hälsa och fysisk prestation. 

 

Träning är den första åtgärd som de allra flesta försökspersoner angav att de skulle använda 

sig av om de skulle vilja förändra sin kropps utseende, men det är svårt att säga vilka, om 

några, andra åtgärder som försökspersonerna kan tänka sig använda, eftersom de bara kunde 

kryssa i ett alternativ. Det är möjligt att en viss del av försökspersonerna angett exempelvis 

proteintillskott som en åtgärd om de kunnat välja flera alternativ, eftersom det är något som 

en del män använder sig av, och som män i allmänhet är relativt positivt inställda till 

(Gunnarsson & Johansson, 2007).  

 

Alla försökspersoner ansåg att kroppens utseende har betydelse för självförtroendet i någon 

mån, varav ungefär en tredjedel ansåg att kroppens utseende har ”mycket” eller ”väldigt 

mycket” betydelse för självförtroendet. Att många tänker på utseendet var inte så 

överraskande, det har visats i andra studier (Fox, 1997; Field et al., 2005) även om de inte 

använt samma mätinstrument som i denna studie. Värt att notera att inte en enda 

försöksperson angav att kroppens utseende inte spelar någon som helst roll och endast en 

marginell andel av försökspersonerna angav ”inte speciellt mycket”. I och med att kroppen är 

något vi bär med oss ständigt och är en så pass stor del av vilka vi är, uppfattar vi författare 

det som logiskt att många tycker att kroppens utseende och självförtroende har ett visst 

samband.  

 

En hypotes författarna hade innan resultatet sammanställdes, var att SG skulle visa sig mer 

fysiskt aktiva men en så pass stor skillnad som enkätsvaren visade var oväntad. Skillnaden 

kanske kan förklaras av att många i SG har träning som fritidsintresse och att det skapas en 

miljö kring skolan som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Detta kan ha bidragit till att öka 

skillnaden mellan grupperna eftersom alla personer formas av sin miljö (Eriksson, 2004). Det 

är författarnas observation att diskussioner om träning, kost etc. är vanligt förekommande i 

den här gruppen och det tror vi kan vara en delförklaring, eller tecken på stort intresse för 

träning bland SG. I det här fallet skulle det även kunna vara så att några försökspersoner i SG 
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känt sig tvingade att visa att de tränar mycket (genom att kryssa i ett ”högre” alternativ) för att 

uppfylla de upplevda kraven på framtida yrkesrollen. 

 

Människor i allmänhet är så pass inaktiva att det får negativa konsekvenser för deras hälsa 

(Renström, 1998), vilket också SBU säger i sina rapporter om fetma (SBU, 2002). Enligt 

riksidrottsförbundet är det ca 25 % som aldrig eller mycket sällan tränar, medan 46 % tränar 

>3 ggr/v (Riksidrottsförbundet, 2005). Detta kan jämföras med 83 % för SG i den här studien 

som tränar >3 ggr/v, MT-gruppen däremot stämmer ganska bra överens med de siffror som 

RF presenterar beträffande fysisk aktivitet, så i det avseendet verkar det som att MT 

representerar allmänheten. Att vi som sjukgymnaster möjligen har en annan aktivitetsnivå än 

många andra kan bidra till en klyfta mellan sjukgymnasten och patienten beträffande syn på 

hälsa och motion. Eftersom det är sjukgymnasten som skall bemöta patienten och inte 

tvärtom, så bör denne vara medveten om dessa eventuella skillnader och olikheter. Dock kan 

det spekuleras i att det finns skillnader mellan sjukgymnaststudenter och yrkesverksamma 

sjukgymnaster; med ökad ålder kommer fler krav, och det finns inte längre samma tid eller 

engagemang för fysisk aktivitet som i ”ungdomens dagar”.  

 

Fysisk aktivitet kan förbättra självkänsla och självförtroende (Daley, 1996; McAuley et al, 

1997; Hausenblas, 2001), så då hade ju en logisk slutsats varit att SG borde ha varit mer nöjda 

med sina kroppars utseende, men det var ingen stor skillnad (motsvarande 7 för SG och 6,7 

för MT på en 10-skala). Träning som motiveras av en vilja att uppnå ett kroppsideal, 

förbättrar inte nödvändigtvis självbild eller kroppsuppfattning, (Philips, 2001) så syftet bakom 

träningen verkar vara viktigare än träningen i sig. Träning som syftar till att uppnå ett ideal 

men som personen misslyckas med, kan leda till dåligt självförtroende (Tiggemann, 1992; 

Wardle & Foley, 1989) 

 

Det var en liten men signifikant åldersskillnad mellan grupperna, där SG var 3,30 år äldre i 

snitt, och med ökad ålder så läggs mindre vikt vid kroppens utseende. Istället värderas 

kroppen på andra sätt, du behöver en fungerande kropp för att försörja familjen och så vidare 

(Hwang & Nilsson, 1995). Yngre män tränar i högre utsträckning för att förändra sitt fysiska 

utseende medan äldre män i högre utsträckning tränar för välbefinnande (Gunnarsson & 

Johansson, 2007).  
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De faktorer som enligt litteraturen kunde ha givit skillnader mellan grupperna beträffande 

kroppsuppfattning var högre träningsfrekvens för SG (Daley, 1996; McAuley et al, 1997; 

Hausenblas, 2001) och högre ålder (Hwang & Nilsson, 1995) för SG. Men utifrån enkätsvaren 

bedömmer författarna att SG totalt sett inte är märkbart mer nöjda med kroppen än MT. 

Ungefär samma önskemål och åsikter verkar finnas, om än vissa skillnader har noterats. Den 

uteblivna eller marginella skillnaden skulle kunna bero på att träning i sig kan framkalla högre 

krav på kroppen; prestations-, och utseendemässigt. Detta resonemang stöds till exempel av 

studier gjorda på kroppsbyggare med megarexi (Hitt, 1997; Blouin & Goldfield, 1995), men 

vi författare tror att det även till viss del kan appliceras på personer som inte sysslar med 

kroppsbyggning och steroider. Gruppernas likheter beträffande nöjdhet, önskemål om muskler 

och fett indikerar att unga män generellt sett har stora likheter vad gäller kroppsuppfattning 

beträffande utseende och form.  

 

För yrkesverksamma sjukgymnaster kan ökad kunskap i det här fältet vara intressant ur flera 

aspekter; Gleeson (2006) menar att forskning om kroppsuppfattning kan bidra med nya 

perspektiv om individers beteendemönster, (Gleeson, 2006). En ökad förståelse bland 

sjukgymnaster för hur folk tänker om sina kroppar kan vara värdefullt för sjukgymnaster i 

exempelvis hälsovård, friskvård och hälsopromotion. Resultaten från den här studien 

indikerar att kroppsidealet med lite kroppsfett och synliga muskler finns kvar, men också att 

många är ganska nöjda. Sjukgymnaster som jobbar inom psykosomatisk och ätstörningar har 

nytta av att veta hur folk i allmänhet och patienter uppfattar sina kroppar. Det kan också ligga 

ett värde i att göra liknande studier med jämna mellanrum för att se åt vilket håll utvecklingen 

verkar gå. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Frågorna i enkäten är reliabilitetstestade och har använts i tre C-uppsatser (Johansson & 

Källström, 2004; Junkka & Ullman, 2004; Mårdh & Nordström, 2007). Författarna har dock 

vid närmare granskning upptäckt att andra formuleringar eventuellt kunde ha använts i fråga 

8-10. Formuleringen ”jag är nöjd” som ett svarsalternativ kan uppfattas som ledande, att vissa 

försökspersoner vill kryssa i det alternativet för att inte ge sken av att vara missnöjda med sina 

kroppar. Denna formulering kunde eventuellt ha ersatts med exempelvis ”varken för stor eller 

för liten”. Det är inga specifika frågor om ben eller höft/midjemått i enkäten, vilket beror på 
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att det inte finns något litterärt stöd för detta (Johansson & Källström, 2004). Men de 

försökspersoner som eventuellt hade tankar/åsikter kring det hade möjlighet att nämna det i de 

öppna frågorna. Fråga 12 som behandlade vilken åtgärd försökspersonerna använde sig av för 

att förändra sitt utseende, kan kännas lite vinklad då de bara fick kryssa i ett alternativ. Frågan 

var formulerad som den var av metodologiska skäl, Junkka & Ullman (2004) menade att den 

var svår att bearbeta statistiskt om fler svarsalternativ markerats. Samtidigt var detta lite 

olyckligt, eftersom det hade varit intressant att få reda på hur många som eventuellt använder 

andra ytterligare åtgärder för att förändra sin kropps utseende. De flesta personerna svarade 

”träning” som den enskild viktigaste åtgärden för att ändra sitt utseende och visst är träning en 

viktig faktor, men vad personen i fråga äter/dricker spelar också in. Författarna tror att de 

flesta som tränar lägger lite tanke och energi på vad de får i sig också, oavsett vad syftet med 

träningen är. Ett alternativt sätt att omformulera frågan så att vi hade fått ut den här 

informationen hade varit att exempelvis ha olika delfrågor med formuleringen ”har du någon 

gång använt dig av … för att förändra din kropps utseende?  Ja/Nej. Om ”ja”, hur ofta?, med 

ett antal efterföljande svarsalternativ; exempelvis dagligen, flera gånger i veckan, varje vecka, 

varje månad, mer sällan”. Då hade vi kunnat se hur många försökspersoner som tänker på 

kosten, som bantar, som använder dopning och så vidare samt hur ofta de gör detta. Vidare 

kunde alternativet ”Otillåtna medel (dopning)” ha skrivits som enbart ”dopning” för att inte 

påverka försökspersonerna i någon riktning.  

 

Fråga 14 som handlade om hur ofta försökspersonerna tränar, lades till därför att träning har 

visat sig ha betydelse för kroppsuppfattningen, (Daley, 1996; McAuley et al, 1997) och 

förhållandet gäller även omvänt; kroppsuppfattningen påverkar inställningen till träning 

(Grogan, 2006). 

 

Något som kunde ha tagits upp i enkäten är respondenternas längd och vikt, detta för att 

kunna beräkna BMI. Fördelen med detta skulle ha varit att exempelvis kunna se om 

träningsfrekvens (som skiljde sig markant mellan grupperna) har något samband med 

gruppernas BMI. Ett argument för ha med BMI i enkätundersökningen hade då varit att med 

träningsfrekvens och BMI;s hjälp få en uppfattning om en försöksperson har en låg eller hög 

andel muskelmassa. BMI visar enbart siffror och säger inget direkt om hur vikten på kroppen 

är fördelad, men det är tänkbart att analyser hade kunnat göras mellan BMI och 

träningsfrekvens och då bilda en uppfattning om hur personen i fråga är byggd. Dock var 

ansatsen från början att bara göra jämförelser grupperna emellan, inte individuella 
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jämförelser, vilket varit nödvändigt för att se om en försökspersons träningsfrekvens på något 

sätt kan kopplas till dennes BMI. Vidare kunde BMI ha sagt något om personens inställning 

till kroppen och utseende, framförallt om BMI varit väldigt högt eller väldigt lågt. Dock är det 

svårt att säga något om en person vars BMI är inom det normala, därför att många personer 

som lever ohälsosamt kan ändå ha ett BMI som faller inom ramen för normalviktiga (Cronvall 

et al., 2005). BMI´s koppling till hur nöjd en person är med kroppen hade också varit en 

faktor som kunnat belysas.  

 

Enkäterna delades ut i samband med lektioner med ansvarig lärares tillstånd, och vi satt längst 

fram och väntade tills alla var klara med att samla in enkäterna, läraren var också tyst medan 

försökspersonerna fyllde i enkäterna. Detta borde ha bidragit till att försökspersonerna inte 

behövde känna sig stressade eller jäktade, eftersom lektionen inte fortsatte förrän alla var 

klara med sina enkäter. Termin 4 av Sjukgymnaststudenterna var inte tillgängliga eftersom de 

var ute på praktik, men ett fåtal av personerna i den klassen kunde ändå kontaktas för 

förfrågan om att delta i studien, eftersom de hade sin praktik i Luleå. Alla enkäter som 

lämnades ut, lämnades tillbaka till författarna. Det finns en potentiell risk att de personer som 

vi delade ut enkäterna bland, kände sig tvignade att delta eftersom vi kommit till deras lektion 

och ”alla andra fyllde i den”. Att ställa frågor om en persons kropp och inställning till kroppen 

kan vara känsligt, och författarna försökte framföra budskapet så neutralt som möjligt och 

poängtera frivilligheten, väl medvetna om att det kan finnas personer som inte hade känt sig 

bekväma att svara på dylika frågor.  

 

Författarna själva är män, vilket underlättar identifikation med målgruppen, men samtidigt 

kan det vara svårt att vara objektiv och se situationen utifrån. Vi som författare är medvetna 

om våra egna relativa brister i vetenskaplig metodik, och erfarna forskare kunde möjligen ha 

gjort vissa saker bättre. Vidare har vi, som alla andra, vår egen förförståelse i det här ämnet 

och har tolkat resultatet utifrån våra förutsättningar, värderingar och åsikter. Det i sig har 

säkerligen påverkat resultatet på något sätt, men väl medvetna om detta så har denna 

eventuella felmarginal försökts göra så liten som möjligt.  

 

Vi valde att själva delta i studien genom att fylla i varsin enkät, detta för att vi läser 

sjukgymnastik Termin 6 och därmed ingår i den aktuella målgruppen. Vi svarade på enkäten 

utifrån våra egna personliga värderingar, och dessa har näppeligen ändrats särskilt mycket 

under den tid arbetet med studien pågått.  
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Fördelen med en kvalitativ studie hade varit att få en djupare förståelse för varför 

försökspersonerna tycker som de gör; vilka faktorer som de upplever påverkar 

kroppsuppfattningen och så vidare. Dock är en kvantitativ studie att föredra när det gäller att 

undersöka en större population eller jämföra två grupper, vilket var syftet i den här uppsatsen. 

Med en större undersökningsgrupp så kan det dras mer generella slutsatser och göra 

signifikansprövningar för att beskriva olika populationer (i det här fallet manliga 

maskinteknikstudenter och manliga sjukgymnaststudenter). Vårt sätt att informera de 

potentiella försökspersonerna och framförandet av vårt budskap kan ha inverkat på någons 

inställning till studien och därmed deras svar. Den muntliga informationen hölls ganska kort 

för att inte påverka respondenterna i någon riktning, och vi försökte att göra detta likadant 

varje gång. Det poängterades att deltagande var frivilligt och samtidigt uppmuntrades 

samtliga att läsa informationsbrevet innan de fyllde i enkäten. 

 

 

Konklusion  

 

Alla försökspersoner var överens om att kroppen i vis mån har betydelse för självförtroendet. 

Försökspersoner i båda grupper angav önskemål om ökad muskelmassa (87 % för MT och 69 

% av SG) och mindre kroppsfett (62 % av MT och 76 % bland SG). Träning är den åtgärd 

som båda grupper anser den främsta för att förändra kroppens utseende, men 

träningsfrekvensen skiljde sig signifikant där SG tränade mer än MT (p=0,001), SG hade 

också högre önskemål om specifik muskelmassa. Grupperna uppgav en nöjdhet med sina 

kroppars utseende motsvarande 6,7 (MT) och 7,0 (SG) på en 10-skala, som trots all 

uppmärksamhet som idag råder kring kropp och utseende, ändå visar att många är relativt 

nöjda med sina kroppars utseende. Jämförande och/eller deskriptiva studier behövs för att 

utröna vilka faktorer som har betydelse för mäns kroppsuppfattning.  
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Bilaga 1. 
Enkät om mäns kroppsuppfattning 

-utseende och form 
 

Utformad av Johansson, Susanne och Källström, Camilla 
Reviderad av Dahan, Ali och Johansson, Peter 

 
Din ålder:…………………. 
 
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst.  
 
1. Vilket alternativ stämmer bäst in på vad du anser om din kroppsvikt? 

 
 Mycket överviktig  ٱ   ٱ
 Något överviktig  ٱ   ٱ
 Varken överviktig eller underviktig  ٱ   ٱ
 Något underviktig  ٱ   ٱ
 Mycket underviktig  ٱ   ٱ

 
2.   Vad anser du om din totala muskelmassa? 

 
 Jag vill ha mycket mindre muskler  ٱ   ٱ
 Jag vill ha lite mindre muskler  ٱ   ٱ
 Jag vill varken ha mer eller mindre muskler  ٱ   ٱ
 Jag vill ha lite mer muskler  ٱ   ٱ
 Jag vill ha mycket mer muskler  ٱ   ٱ

 
3. Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mer muskler på? 

 
…………………………………………………………………. 

 
4. Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mindre muskler på? 

 
………………………………………………………………………. 

 
5.   Vad anser du om din kropps totala fettmängd? 

 
 Jag vill ha mycket mindre fett på kroppen ٱ   ٱ
 Jag vill ha något mindre fett på kroppen ٱ   ٱ
 Jag vill varken ha mer eller mindre fett på kroppen ٱ   ٱ
 Jag vill ha något mer fett på kroppen ٱ   ٱ

 Jag vill ha mycket mer fett på kroppen ٱ   ٱ                  
 
6. Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mer fett på? 

 
………………………………………………………………. 
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7. Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mindre fett på? 
 
………………………………………………………………. 

       
8.   Vad anser du om dina axlar? (Axelbredd) 
        
 För breda  ٱ   ٱ       
 Lite för breda  ٱ   ٱ       
 Varken för breda eller för smala  ٱ   ٱ       
 Lite för smala  ٱ   ٱ       
 För smala  ٱ   ٱ       

 
            9.    Vad anser du om dina överarmar? 

        
 För stora  ٱ   ٱ       
 Lite för stora  ٱ   ٱ       
 Varken för stora eller för smala  ٱ   ٱ       
 Lite för smala  ٱ   ٱ       
 För smala  ٱ   ٱ       
 
 

   10. Vad anser du om ditt bröstomfång? 
 
  För stort  ٱ   ٱ       
 Något för stort  ٱ   ٱ       
 Varken för stort eller för litet  ٱ   ٱ       
 Något för litet  ٱ   ٱ       
 För litet  ٱ   ٱ       
 
11. Om du skulle vidta någon åtgärd i syfte att påverka din kropps utseende,  

vilken skulle du i så fall välja i första hand? 
(Markera endast ett alternativ) 
 
       Tränat  ٱ   ٱ 
  Gått på diet  ٱ   ٱ 

 Bantning  ٱ   ٱ       
 Kostersättningspreparat  ٱ   ٱ       
 Kosttillskott ٱ   ٱ       
 Otillåtna medel (dopning)  ٱ   ٱ       
       Annat ………………………….. 
 
12. På det hela taget - i hur hög grad är du nöjd med din kropps utseende? 

Gradera på en skala 0-10 där 0 står för inte alls nöjd och 10 står för 
fullständigt nöjd.  Markera med ett kryss på linjen. 
 
 
                                                                                               

               Inte alls                                                                                Fullständigt  
                 nöjd                                                                                         nöjd                                                     
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13. Upplever du att din kropps utseende har betydelse för ditt självförtroende? 

 
 Väldigt mycket ٱ
 Mycket ٱ
 Till viss del ٱ
 Inte speciellt mycket ٱ

 Inte alls ٱ      
 

14. Hur ofta tränar du? 
 

 Aldrig ٱ
1ٱ   gång i veckan 
2ٱ   gånger i veckan 
3ٱ  -4 gånger i veckan 
5ٱ   gånger i veckan eller mer 

 
 
 

 
Övriga kommentarer  

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………… 
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Bilaga 2. 

Förfrågan om medverkan i enkätundersökning 

 
Det här informationsbrevet riktar sig till dig som är man och studerar på antingen 
Sjukgymnastprogrammet eller Maskinteknik vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
Det behövs mer forskning om kroppsuppfattning, framförallt om män eftersom den större 
delen av forskning i det här området gjorts på kvinnor. En ökad kunskap av kroppsuppfattning 
behövs för många yrkesgrupper inom vård, omsorg och rehabilitering, eftersom vår 
uppfattning om kroppen är viktig för hur vi mår fysiskt och psykiskt samt hur vi reagerar vid 
skador och sjukdomar.  
 
Vi vill undersöka hur det ser ut bland manliga studenter vid Luleå Tekniska Universitet 
beträffande kroppsuppfattning. Syftet är att göra en jämförande studie på studenter vid 
Sjukgymnastprogrammet respektive Maskinteknik vid LTU om deras kroppsuppfattning, 
beträffande utseende och form. 
 
Detta är en enkätstudie där två grupper studenter (i det här fallet från sjukgymnastprogrammet 
resp. Maskinteknik) blir tillfrågade om att fylla i en enkät om kroppsuppfattning, vilket 
beräknas ta ca 15 min. Resultaten från dessa sammanställs till en rapport där de två grupperna 
jämförs. Allt sker konfidentiellt och ingen förutom författarna kommer ha tillgång till 
enkätsvaren. Resultaten sammanställs enbart på statistisk gruppnivå, ingen enskild individ 
kommer att kunna urskiljas. När arbetet är klart så förstörs alla enkäter. 
 
Ev. deltagande i studien är helt frivilligt. 
 
Enkäterna behandlas på ett sådant sätt att identifiering är omöjlig! 
 
Vi som skriver den här C-uppsatsen är två studenter på sjukgymnastprogrammet vid Luleå 
Tekniska Universitet. Vi läser just nu kursen ”Examensarbete” HFT012 där vi ska skriva en 
C-uppsats med koppling till sjukgymnastik. Har Du några frågor eller funderingar kan Du 
kontakta oss. (se nedan) 
 
Uppsatsen beräknas vara färdig Juni 2006, och kommer att finnas tillgänglig via universitetets 
hemsida (www.ltu.se) och länken ”examensarbeten”. 
 
Ali Dahan                                                                                                      Peter Johansson 
0921-41101                                                                                                            070-3126662 
alidah-3@student.ltu.se                    johpet-0@student.ltu.se 
Sjukgymnaststudent Termin 6                                                      Sjukgymnaststudent Termin 6 
   
.                                                                                                                                                                        
Handledare: Tommy Calner                                                                          
Leg. Sjukgymnast 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för Hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
0920-49 00 00 
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