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Abstrakt 

 

Bakgrund: Uppfattningen och upplevelsen av den egna kroppen är viktiga aspekter ur 

hälsosynpunkt då sämre medvetande om kroppen kan få konsekvenser för hälsan i form av 

sjukdomar och skador. Det här berör sjukgymnastik då sjukgymnastiska interventioner inte 

enbart bygger på förståelsen för de fysiska funktionerna i kroppen utan även på människans 

upplevelse av sin kropp och rörelse. Syfte: Syftet med studien var att undersöka samband 

mellan uppfattad kroppslängd i jämförelse med andra människor, tillfredsställelse av 

kroppslängd och uppmätt kroppslängd samt potentiella könsskillnader i detta. Metod: En 

enkät innehållande frågor om uppfattad längd samt påståenden att vilja vara kortare eller 

längre genomfördes av 55 deltagare. Även mätning av kroppslängd genomfördes. Resultat: 

Deltagarnas skattning av sin kroppslängd överensstämde med 98 % med den verkliga 

längden, dock syntes en tendens att de som var korta skattade sig längre och att de som var 

långa skattade sig kortare. Vid jämförelse av kroppslängd med andra utgick man ifrån sin 

längd och sitt kön. De deltagande instämde till viss del att vilja vara längre men verkade 

generellt vara ganska nöjda med sin kroppslängd. Män och korta deltagare ville i större 

utsträckning vara längre. Konklusion: Undersökningen tyder på att vuxna personers skattning 

av sin egen kroppslängd stämmer väl överens med den verkliga längden men att det finns en 

tendens att man skattar mot medellängd. Undersökningen tyder också på att man jämför sin 

kroppslängd med andra av samma kön samt att man vill vara längre i större utsträckning än att 

vara kortare. 

 

 

Nyckelord: Kroppsbild, kroppslängd, kroppsuppfattning, kroppsupplevelse. 
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Uppfattningen och upplevelsen av den egna kroppen är viktiga aspekter ur hälsosynpunkt då 

sämre medvetande om kroppen kan få konsekvenser för hälsan i form av sjukdomar och 

skador som i sin tur kan begränsa ens liv (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). Exempel på detta är 

människor med ätstörningar som har en mer negativ upplevelse av sin kropp än friska 

individer (Gowers & Shore, 2001). Man har även sett att personer med irritabel tarm (IBS) har 

sämre medvetande om sin kropp (Eriksson, Nordwall, Kurlberg, Rydholm & Eriksson, 2002) 

och att kroppsbilden har en viktig roll för hälsan vid olika lungsjukdomar (Day, 1998). Det 

här är förstås något som berör sjukgymnastik då sjukgymnastiska interventioner inte enbart 

bygger på förståelsen för de fysiska funktionerna i kroppen utan även på människans 

upplevelse av sin kropp och rörelse. Genom sjukgymnastiska behandlingsmetoder kan 

patienten få hjälp att öka medvetenheten om sin kropp och därmed lära sig mer om hur 

kroppen fungerar och hur den bättre kan hanteras (Broberg & Tyni-Lenné, 2009). 

 

Body image (kroppsbild) är ett svårdefinierat engelskt begrepp och det finns många termer för 

att förklara de olika komponenterna av ordet (Cash & Pruzinsky, 2002). Enligt Grogan (1999) 

är kroppsbild en människas perception, tankar och känslor om sin kropp. Enligt Roxendal 

(1987) motsvaras kroppsbild av de svenska begreppen kroppsupplevelse, kroppsuppfattning 

och kroppserfarenhet. Begreppet kroppsupplevelse förknippas med känslor och kan vara i 

form av reaktioner eller förnimmelser. Kroppsuppfattning har en större medvetandegrad än 

kroppsupplevelse och talar om hur vi uppfattar kroppen avseende bild, konturer, omfång, 

tyngd och proportioner. Kroppserfarenhet är upplevelser som lagrats under hela livet och 

speciellt kroppsliga reaktioner på olika händelser. 

 

Ett flertal studier berör förhållanden kring body image. I Lemon, Rosal, Zapka, Borg och 

Andersens (2009) studie visade författarna att kvinnor såg sig själva som överviktiga i större 

utsträckning än vad män gjorde oavsett vilket Body Mass Index (BMI) de hade. Kvinnorna i 

studien försökte också i större utsträckning än män att gå ner i vikt och det fanns samband 

mellan att se sig som överviktig och försök till viktnedgång. I en studie av Huang, Norman, 

Zabinski, Calfas och Patrick (2007) visades att bland tonåringar hade flickor och överviktiga 

mer negativ kroppsbild än pojkar och normalviktiga. Det har även gjorts en svensk studie av 

Ivarsson, Svalander, Litlere och Nevonen (2006) som visade att tonårsflickor hade en 

negativare attityd till sitt utseende och vikt än tonårspojkar. Studien visade också att ju 

positivare attityd till sin vikt man hade ju lägre BMI under genomsnittet hade man. Även en 

finsk studie av Ålgars et al. (2009) kom fram till att kvinnor var mer otillfredsställda med sina 
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kroppar än vad män var och att ett större BMI gav en ökad otillfredsställelse. Det har 

genomförts en svensk studie av Isaksson och Larsson (2003) där de undersökte skillnader 

gällande kroppsattityder mellan kvinnliga sjukgymnaststudenter och kvinnliga 

ekonomstudenter och fann att de kvinnliga sjukgymnaststudenterna generellt hade en 

positivare attityd till sin egen kropp än ekonomstudenterna och att ekonomstudenterna hade 

ett större kroppsmissnöje. 

 

Som synes finns en del kunskaper om kroppsbilden relaterat till vikt och kön men få studier 

berör kroppsbilden i relation till längd. Tiggeman, Martins och Churchett (2008) undersökte 

kroppsbilden hos män där de tittade på fler aspekter utöver vikt och kom fram till att 48 % av 

männen ville vara längre samt att männen trodde att kvinnor var mer attraherade av män som 

var längre än deras eget ideal. Vidare kom man fram till att kroppslängden var en av de 

kroppsdelar männen var mest otillfredsställda med och som de oroade sig mest för. I en 

svensk studie av Nyholm, Gullberg, Merlo, Lundqvist-Persson, Råstam och Lindblad (2007) 

tittade författarna på skillnaderna mellan självrapporterad och uppmätt längd och vikt. 

Resultaten visade att försökspersonerna överskattade sin längd och underskattade sin vikt. 

Man såg också att de äldre männen var mer benägna att överskatta längden och underskatta 

vikten än de yngre männen medan de äldre kvinnorna endast var mer benägna att överskatta 

längden. Författarna såg även att minskad längd associerades med en överskattning av längd 

och även att ökad övervikt associerades med en ökad underskattning av kroppsvikt. En 

sammanställning av Gorber, Tremblay, Moher och Gorber (2007) visar också att man 

överskattar längd och underskattar vikt. Dock så fanns några undantag och det var bland annat 

hos personer med anorexi och hos personer med ett BMI under 20, där man istället såg att 

personerna skattade sin vikt högre. Studier har även visat att det finns kopplingar mellan 

kroppslängd och social status och att det finns fördelar i samhället för de som är långa. I en 

studie där över 950 000 svenska män födda 1950-75 ingick visade att förekomsten av högre 

utbildning (minst ett års universitetsstudier) steg med ökad kroppslängd trots justering för 

påverkan av variablerna födelseår, föräldrarnas socioekonomiska ställning, andra 

gemensamma familjefaktorer och kognitiv förmåga (Magnusson, Rasmussen & Gyllensten, 

2006). En annan studie innehållande data från 3201 polska män visade på att långa män hade 

fler barn än korta män även efter korrigering av variablerna ålder och utbildning (Pawlowski, 

Dunbar & Lipowicz, 2000). 
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Kunskapen om vår kroppsupplevelse och kroppsuppfattning är viktig eftersom dessa begrepp 

säger något om hur vi mår. Som nämnts tidigare har dessa begrepp studerats en del vad gäller 

vikt men inte så mycket vad gäller kroppslängd. Det vore därför intressant att studera 

uppfattningen om den egna kroppslängden och att dessutom göra detta med hänsyn taget till 

kön. 
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Syfte 

 

Syftet med studien var att hos vuxna människor undersöka samband mellan uppfattad 

kroppslängd i jämförelse med andra människor, tillfredsställelse av kroppslängd och uppmätt 

kroppslängd samt potentiella könsskillnader i detta. 

 

Frågeställningar 

1. Vad finns det för samband mellan uppskattad längd och uppmätt längd, kön och ålder? 

2. Vad finns det för samband mellan uppfattad längd i jämförelse med andra och uppmätt 

längd, kön och ålder? 

3. Vad finns det för samband mellan viljan att vara kortare eller längre och uppmätt 

längd, kön och ålder? 

 

 

Material och metod 

 

Deltagare 

För att få en så god spridning av ålder och kön som möjligt på deltagarna rekryterades både 

studenter och personal vid Luleå tekniska universitet (LTU) samt anställda vid Aurorum 

Science Park. Då studenter förväntades ha en låg medelålder och anställda vid LTU en hög 

medelålder inkluderades även anställda vid Aurorum Science Park. Utifrån kunskapen om 

olika förhållningssätt till sin kropp bland olika studentgrupper (Isaksson & Larsson, 2003) 

rekryterades deltagare både från filosofiska och teknologiska miljöer. Inklusionskriteriet för 

att få medverka i studien var att deltagarna skulle vara mellan 18 - 65 år. Inga 

exklusionskriterier fanns. 

 

En poweranalys gjordes innan rekryteringen för att ta reda på önskvärt antal deltagare för att 

en korrelationskoefficient på 0,30 skulle bli statistiskt signifikant för signifikansnivån fem 

procent dvs. en beräkning gjordes för att få ett så stort material att även en låg korrelation 

skulle kunna bli signifikant. Minsta antal deltagare för att uppnå detta var 60 stycken och 

totalt rekryterades 55 deltagare till studien. Tabell 1 redovisar bakgrundsfakta som framkom 

vid datainsamlingen. Det uppstod inga bortfall bland deltagarna. 
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TABELL 1 Bakgrundsvariabler för deltagare i studien 

 Variabel  Antal  %  Medelv.  Standardavv. 

Kön             
     Män  29  53     
     Kvinnor  26  47     
         
Ålder, år      29,0  ± 10,7 
         
Sysselsättning         
     Studenter  34  62     
     Anställda  21  38     
         
Miljö         
     Filosofisk fak.  22  40     
     Teknisk fak.  29  53     
     Aurorum  4  7     
         
Längd, cm           
     Totalt      174,5  ± 9,1 
     Män      181,4  ± 5,2 
     Kvinnor      166,9  ± 5,7 
 

 

Instrument 

För att kunna svara på frågeställningarna valde författaren att göra en kvantitativ 

tvärsnittsstudie i form av en enkät samt mätning av kroppslängden hos deltagarna. 

Datainsamlingen skedde i samarbete med en studie av Hallberg och Stenberg (2011) och 

därför utformades ett gemensamt informationsbrev och enkät (se bilaga 1 och 2). 

 

Enkätens (se bilaga 2) första del innehöll frågor som gav grunddata om deltagarna: kön, ålder 

samt sysselsättning (student/anställd på respektive program/institution/företag). Därefter 

följde frågor om kroppslängden där deltagarna fick skatta sin längd i centimeter, fylla i en 

femgradig skala på hur de uppfattar sin kroppslängd i jämförelse med andra samt svara på 

påståenden om de skulle vilja vara längre eller kortare än vad de är genom att sätta kryss på 

en tiocentimeterslinje för hur väl de instämmer på påståendet. 

 

Mätning av kroppslängden utfördes genom att deltagarna fick ta av sig skorna och ställa sig 

med ryggen och hälarna mot en vägg med markerade mått på. För att vinkeln mellan huvud 

och vägg skulle bli 90 grader användes en bok ståendes på högkant. 
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Procedur 

Rekrytering av deltagare skedde genom ett flertal besök i klassrum på campus Luleå, utskick 

via mail till anställda vid universitetet samt besök hos olika företag vid Aurorum Science Park 

i Luleå. Vid besöken gavs både muntlig och skriftlig information om studien (se bilaga 1). De 

som intresserade sig för att delta i studien fyllde i en svarstalong där de godkände att kontakt 

togs för bestämmande av tid för utförandet. Vid datainsamlingen skrev deltagarna under ett 

godkännande till deltagande i studien. Efter godkännandet fick deltagarna individuellt fylla i 

enkäten (se bilaga 2) för att därefter få kroppslängden uppmätt. 

 

Dataanalys 

För deskriptiva analyser användes procenttal och medelvärden med standardavvikelser. För 

att besvara studiens syfte användes multipla regressionsanalyser (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2003). Multipel regressionsanalys är en metod för att undersöka sambandet 

mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler, där sambandet mellan den 

beroende variabeln och var och en av de oberoende variablerna kvantifieras, justerat för de 

andra oberoende variablernas inverkan.  

 

Regressionskoefficienterna ger ett mått på hur mycket ett skalstegs ökning på den oberoende 

variabeln påverkar värdet på den beroende variabeln, medan de standardiserade 

regressionskoefficienterna kan användas för att jämföra styrkan av de olika oberoende 

variablernas inverkan, oavsett vilken skala de mäts med (Djurfeldt et al., 2003). Graden av 

överensstämmelse mellan de observerade data och det framräknade linjära sambandet 

(regressionen), uttrycks med determinationskoefficienten (adjusted R square). Detta mått är 

också ett uttryck för hur stor andel i variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av 

de oberoende variablerna tillsammans. I analysen framkommer också p-värden för de enskilda 

regressionskoefficienterna och för regressionsanalysen som helhet och de är uttryck för hur 

sannolikt det är att värdena kan uppkomma av en slump om det inte föreligger någon skillnad 

i den bakomliggande populationen (Ejlertsson, 2003). Signifikansnivån sattes till 5 % (p < 

0,05).  

 

Variabeln ålder var inte tillfredsställande normalfördelad, skevheten (skewness) och 

toppigheten (kurtosis) överskred kraftigt de rekommenderade gränsvärdena på 2 standardfel 

(SE) för respektive fördelningsmått (Djurfeldt et al., 2003), varför variabeln omvandlades 

genom logaritmering med hjälp av den naturliga logaritmen när den användes i 
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regressionsanalyser. Denna omvandling förbättrade variabelns skevhet och toppighet till nära 

gränsvärdena. 

 

Den subjektiva variabeln uppfattad längd jämfört med andra presenteras och används som en 

parametrisk variabel, trots att den är en ordinalskala till sin natur. Emellertid uppvisar den en 

tydlig normalfördelning med nästan ideala mått på skevhet (0,03) och toppighet (-0,35) och 

valdes därför att betraktas som parametrisk i analyserna. 

 

Eftersom multipla regressionsanalyser är känsliga för samvariation mellan de oberoende 

variablerna analyserades detta med hjälp av Variation Inflation Factors (VIF) (Djurfeldt et al., 

2003). Eftersom en viss samvariation mellan kön och längd kunde ses (3,11 samt 2,91) 

testades om sambanden mellan variabler väsentligt förändrades om datafilen delades i hälften 

och varje halva analyserades för sig, eller om variabler plockades in och ut ur analyserna. Inga 

förändringar sågs avseende vilka variabler som blev signifikanta eller den inbördes ordningen 

i styrkan på deras samband och inga VIF-värden överskred heller 5,0 och därför betraktades 

analyserna som stabila. Alla analyser gjordes i programmet PASW Statistics 18. 

 

Etiska överväganden 

Då studien innefattade mätning av en fysisk egenskap hos människor gjordes en etisk ansökan 

till etikgruppen vid Institutionen för hälsovetenskap vid LTU. Denna ansökan godkändes den 

18 oktober 2010. Det fanns en risk att deltagare kunde uppleva fysiska eller psykiska obehag 

men den risken ansågs vara så pass liten gentemot nyttan av studien. Studien innehöll inget 

fysiskt krävande test som man kunde ta skada av. Det sågs heller inga tecken på obehag hos 

deltagarna under datainsamlingens gång. Deltagandet var frivilligt och försökspersoner kunde 

när som helst välja att avsluta deltagandet utan att ange orsak. Deltagarnas kontaktuppgifter 

och insamlad data hanterades endast av författaren, handledaren samt författarna till studien 

som datainsamlingen skedde tillsammans med. I studien finns inga uppgifter som leder till att 

man kan ta reda på vilka deltagarna är. 
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Resultat 

 

I tabell 2 redovisas medelvärden och standardavvikelser för de beroende variablerna. 

 

Den uppskattade längden förklaras till 98 % av den verkliga längden (se tabell 3). Dock så är 

regressionskoefficienten 0,96 vilket betyder att regressionslinjen lutar ner från diagonalen 

dvs. det syns en tendens att de korta skattar sig längre och de långa skattar sig kortare. 

 

Den uppfattade längden (fråga 7: hur uppfattar du din kroppslängd jämfört med andra?) 

förklaras av verklig längd och kön dvs. vad man svarar beror på hur lång man är samt om man 

är man eller kvinna (se tabell 4). Här är förklaringsgraden 71 %. 

 

Fråga 8 och 9 i enkäten där man svarat på hur väl man instämmer på påståendena att vilja vara 

längre och vilja vara kortare har slagits ihop till en gemensam skala, där minus talar om viljan 

att vara kortare och plus viljan att vara längre. Ju större tal från noll desto mer instämmer man 

på påståendet. Medelvärdet för deltagarna är + 2. Det som styr den önskade 

längdförändringen är även här den verkliga längden och könet (se tabell 5). Män och korta 

deltagare vill i större utsträckning vara längre än vad kvinnor och långa deltagare vill. 

Förklaringsgraden för längd och kön är tillsammans 18 %. 

 

Ålder var inte i någon av analyserna en förklarande faktor (se tabell 3, 4 och 5). 

 

 

TABELL 2 Beroende variablers medelvärden och standardavvikelser 

Variabel  Medelv.  Standardavv. 

Uppskattad längd, cm  174,3   ± 9,0 
Upplevd längd jämfört med andra (skala 1‐5)  3,2  ± 0,9 
Önskad längdförändring (skala ‐10 ‐ +10)  + 2,0  ± 3,4 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TABELL 3 Regressionsanalys för uppskattad längd 

Oberoende variabel 
Regressions 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient  p‐värde 

Längd  0,96  0,96  < 0,001 
Kvinnligt kön  ‐ 0,70  ‐ 0,04  0,263 
Ålder (ln)  0,47  0,02  0,417 
Modellens p‐värde  < 0,001       
Adjusted R square  0,98       
 

 

TABELL 4 Regressionsanalys för uppfattad längd jämfört med andra 

Oberoende variabel 
Regressions 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient  p‐värde 

Längd  0,14  1,42  < 0,001 
Kvinnligt kön  1,92  1,09  < 0,001 
Ålder (ln)  0,24  0,09  0,258 
Modellens p‐värde  < 0,001   
Adjusted R square  0,71   
 

 

TABELL 5 Regressionsanalys för önskad längdförändring 

Oberoende variabel 
Regressions 
koefficient 

Standardiserad 
koefficient  p‐värde 

Längd  ‐ 0,30  ‐ 0,79  < 0,001 
Kvinnligt kön  ‐ 4,97  ‐ 0,73  0,001 
Ålder (ln)  1,22  0,12  0,379 
Modellens p‐värde  0,005   
Adjusted R square  0,18 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Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Trots ansträngningar att få en jämn åldersfördelning blev det inte så utan det blev en 

överrepresentation av yngre bland de deltagande. I regressionsanalyserna löstes detta med 

hjälp av logaritmering för att jämna ut skillnaderna. Då det innan rekryteringen av deltagare 

fanns en medvetenhet om den möjliga snedfördelningen av ålder på universitetet bestämdes 

att också rekrytera deltagare från Aurorum Science Park med förhoppningen att få deltagare i 

åldrarna 30 – 40 år. Dock så lyckades bara fyra personer rekryteras därifrån på grund av den 

korta tiden från rekryteringens start fram till datainsamlingen som gjorde det svårt att hinna få 

kontakt med företagen och träffa dem och muntligt berätta om studien för deras anställda. 

 

Medelvärdet på deltagarnas skattade kroppslängd i den här studien är något över medelvärdet 

på befolkningen enligt Statistiska centralbyråns (SCB) (2007) medelvärden från år 2004-2005 

som var 179,5 cm för män och 165,5 cm för kvinnor. Skillnaden mellan deltagarnas 

längdskattning och SCB:s är 1,7 cm för män och 1,2 cm för kvinnor. Det här verkar rimligt då 

SCB:s mätning är från 2004-2005 och deras statistik visar att längden ökar för varje ny 

generation. Dessutom innefattar den här studien ett större antal unga deltagare och saknar 

människor över 65 år. Som nämnts tidigare har även Magnusson et al. (2006) visat att 

utbildade män var längre och om detta stämmer bör det finnas en skillnad. För att fastslå att 

längden hos den här studiens deltagare är representativa gjordes ett one-sample t-test 

(Ejlertsson, 2003) som visar att medellängden bland deltagarna inte skiljer sig åt från SCB:s 

befolkningssiffror (p=0,089 för männen och p=0,287 för kvinnorna). 

 

Storleken på urvalet motsvarade syftet då syftet inte var att skapa beräkningsmodeller som 

hade behövt ett mycket större deltagande. Det syns heller inga uppenbara risker för typ II-fel 

då de icke-signifikanta variablerna inte var nära det satta signifikansvärdet på fem procent. 

Det syns heller inga tydliga risker för typ I-fel då de signifikanta variablerna var långt under 

signifikansnivån. 

 

Vad gäller längdmätningarnas kvalité så var det tänkt att mätningarna skulle mätas med en 

väggmonterad längdsticka för att öka reliabiliteten. En sådan hann dock inte monteras och 

mätningarna genomfördes istället mot en vägg med uppskrivna mått. För att mätningarna 

skulle bli mer exakta användes en bok mellan deltagarens huvud och vägg för att få en 90-
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graders vinkel. För att ytterligare minska felkällor var det samma person som mätte alla 

deltagares längd. På så sätt uppstod ingen felkälla mellan de olika deltagarna. 

 

Det uppstod inget bortfall på de olika frågorna i enkäten dvs. alla deltagare svarade på alla 

frågor vilket är mycket bra. Enkäten provtestades på några få personer innan den användes i 

studien för att undersöka om frågorna uppfattades korrekt. Eftersom det är en egenkonstruerad 

enkät så har den inte testats tidigare och man kan därför inte säga något om enkätens 

tillförlitlighet. 

 

Resultatdiskussion 

Vid första anblicken kan det verka omotiverat att mäta kroppslängden vid sådana här typer av 

studier då resultatet visade på en överensstämmelse till 98 % mellan skattad längd och 

uppmätt längd. Dock visar resultatet att det finns en tendens att de som är korta skattar sig 

längre och att de som är långa skattar sig kortare. Som nämns i bakgrunden så visade Nyholm 

et al. (2007) att deras försökspersoner överskattade sin längd och underskattade sin vikt. I 

likhet med den här studiens tendenser såg författarna att minskad längd associerades med en 

överskattning av längd. Författarna såg även att ökad övervikt associerades med en ökad 

underskattning av kroppsvikt. Gorber et al. (2007) visade också att man överskattade längd 

och underskattade vikt. Jag anser att en överskattad längd och underskattad vikt får 

konsekvenser för uträknandet av BMI då detta ger ett lägre BMI-tal än det verkliga, något 

som kan vara bra att veta både i mötet med patienten och i studier där man använder längd 

eller vikt som en variabel vid uträknanden. 

 

Det framgår tydligt i resultatet att man jämför sig med personer av sitt eget kön när man 

jämför sin längd med andra. Det visas bland annat genom att kvinnor som är långa i 

jämförelse med andra kvinnor skulle, om dem jämförde sig med både män och kvinnor inte 

skatta sig lika mycket över medel som de nu har gjort. Detta eftersom att det vid en jämförelse 

med båda könen skulle finnas många män som är längre än de långa kvinnorna och 

skattningen skulle då bli lägre. Man skulle kunna säga att man inte ser sig som människa i 

första hand utan som man eller kvinna. Det var endast en deltagare som ställde frågan vilka de 

andra var som hon skulle jämföra sig med. Hon frågade således om det var kvinnor, män eller 

båda hon skulle göra denna jämförelse med. Enligt Nilsson (2005) har individen ett starkt 

behov av att tillhöra grupper för att på så sätt få känna gemenskap och mening och bli delaktig 

i samhället. Författaren menar att det är i grupper som socialisationen sker, det är där som 
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individen lär sig att ta hänsyn till andra och lär sig grundläggande normer och 

beteendemönster. Vidare menar Nilsson att människor som aldrig tillhör en grupp inte får de 

erfarenheter och speglingar av sig själv som man behöver och av detta får en dåligt förankrad 

självbild och självkänsla och brist på tillhörighet. I vårt samhälle delar man gärna upp 

människor i kön och pratar om könsroller, att män och kvinnor har olika egenskaper utöver de 

biologiska. Kanske kan det delvis bero på vår strävan att dela in oss i grupper för att känna 

samhörighet. Att vi människor är så vana att bli kategoriserade och sedda för det kön vi är 

istället för att bli sedda som människor och vår strävan att tillhöra grupper kan påverka att vi 

automatiskt jämför oss med vårt eget kön. 

 

Resultatet visar att deltagarna är ganska nöjda med sin kroppslängd med ett medelvärde där 

man instämmer till viss del att vilja vara längre. Det som syntes var att män i större 

utsträckning vill vara längre än vad kvinnor vill. Kanske kan detta bero på den koppling som 

studier visat fanns mellan mäns längd och social status (Magnusson et al., 2006; Pawlowski et 

al., 2000) och att det även kan bero på mäns uppfattning att kvinnor föredrar längre män än 

deras eget ideal (Tiggeman et al., 2008). Jag upplever att det finns en allmän uppfattning om 

att mannen gärna ska vara längre än sin kvinnliga partner och Shepperd och Strathman (1989) 

redovisade i sin studie det faktum att 95 % av de kvinnliga deltagarna föredrog att dejta män 

som var längre än dem själva. Hos männen föredrog 80 % att dejta kvinnor kortare än dem 

själva. Kopplingar till social status och uppfattningen att mannen ska vara längre än kvinnan 

kan avspegla att männen vill vara längre i större utsträckning än vad kvinnorna vill. 

 

Förklaringsgraden för önskad längd är endast 18 % vilket innebär att det borde finnas andra 

faktorer än längd och kön som förklarar viljan att vara längre eller kortare. Vad detta skulle 

vara är svårt att spekulera i men en tanke är förstås att ett allmänt missnöje över kroppen och 

sig själv inverkar på viljan att vilja se annorlunda ut. 

 

Som nämnts tidigare är uppfattningar om den egna kroppen en viktig aspekt inom 

sjukgymnastik. Att personerna i denna studie så tydligt relaterade sin uppfattning om längd i 

förhållande till andra till det egna könet är en genusaspekt som är intressant både ur ett 

allmänt men också ur ett sjukgymnastiskt perspektiv. I förlängningen borde det innebära att 

även många andra uppfattningar och attityder närmast automatiskt relaterar till det egna könet 

i första hand och det bör vi sjukgymnaster vara medvetna om. Vidare kan man ta med sig det 

faktum att alla människor inte är helt nöjda med sin kroppslängd och att längden precis som 
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vikten förmodligen kan vara ett känsligt ämne att beröra. Det kan också vara värt att veta att 

det finns en tendens att man vill justera (omedvetet eller medvetet) sin längd mot ett 

medelvärde och att detta kan få konsekvenser för uträknandet av BMI. 

 

 

Konklusion 

 

Resultatet visar att deltagarnas skattning av sin längd överensstämmer väl med den verkliga 

längden men att det finns en tendens att de som är korta skattar sig längre och att de som är 

långa skattar sig kortare. Det framgår också att deltagarna jämför sin kroppslängd med 

personer av samma kön. De deltagande instämmer till viss del att vilja vara längre men verkar 

generellt vara ganska nöjda med sin kroppslängd. Samband kan ses mellan viljan att vara 

längre eller kortare och variablerna längd och kön. 
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tidsåtgång för testerna är ca 10 - 15 minuter. Kontaktuppgifter och insamlad data 
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handledaren. Kontaktuppgifterna förstörs efter att datainsamlingen är genomförd och 
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Intresseanmälan 
 
 
Jag anmäler mitt intresse till att delta i studien: Sambandet mellan kroppslängd och 
steglängd samt kroppslängd och kroppsupplevelse hos vuxna människor. 
 
 
Namn:.................................................................................................  
 
Telefonnummer: .................................................................................  
 
E-post: ................................................................................................  
 
Ålder: ..................................................................................................  
 
Kön:....................................................................................................  
 

 

Ifylld intresseanmälan lämnas i lådan.  

 

 

 

 

 

 
  



Intresseanmälan 
 
 
Jag anmäler mitt intresse till att delta i studien: Sambandet mellan kroppslängd och 
steglängd samt kroppslängd och kroppsupplevelse hos vuxna människor. 
 
 
Namn:.................................................................................................  
 
Telefonnummer: .................................................................................  
 
E-post: ................................................................................................  
 
Ålder: ..................................................................................................  
 
Kön:....................................................................................................  
 
 
 
Lämna intresseanmälan i Lars Nybergs postfack eller mejla motsvarande uppgifter till 
lars.nyberg@ltu.se 



Godkännande 
 
 
Härmed godkänner jag deltagande i studien: Sambandet mellan kroppslängd och 
steglängd samt kroppslängd och kroppsupplevelse hos vuxna människor. 
 
 
Namn:.................................................................................................  
 
Datum:................................................................................................  
 
Underskrift: .........................................................................................  
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Institutionen för hälsovetenskap 
 
Projektet Längd, steglängd och kroppsbild  Kodnummer. __ __ 
 
 

 

Enkätfrågor 
 
Datum: ___ ___ - ___ ___ - ___ ___   Sign: ______ 
 
 
 
1. Du är:  ___ man ___ kvinna 
 
 
2. Din ålder är  ___ ___ år 
 
 
3. Du är  ___ student, vid programmet: _____________________________ 

  ___, anställd, inst/företag:     ______________________________ 

 
 
4. Har du just nu smärta eller andra besvär som du tror kan påverka din gångförmåga? 

Kryssa ett alternativ ___ nej 

  ___ ja: _______________________________________________ 

 
 
5. Hur uppfattar du att du i allmänhet går jämfört med andra? 

Kryssa ett alternativ ___ mycket långsammare 

  ___ något långsammare 

  ___ medelsnabbt 

  ___ något snabbare 

  ___ mycket snabbare 

 
 
6. Hur lång är du? __ __ __ cm 
 
 
7. Hur uppfattar du din kroppslängd jämfört med andra? 

Kryssa ett alternativ ___ mycket kortare 

  ___ något kortare 

  ___ medellängd 

  ___ något längre 

  ___ mycket längre 
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Institutionen för hälsovetenskap 
 
Projektet Längd, steglängd och kroppsbild  Kodnummer. __ __ 
 
 

 

Ta ställning till följande påståenden genom att sätta kryss på linjen på den plats som du tycker 
bäst passar din uppfattning: 
 
 
 
8. Jag skulle vilja vara längre än vad jag är 
 
 

 
 
Instämmer  
inte alls 

 
Instämmer 

fullständigt 
 
 
 
 
9. Jag skulle vilja vara kortare än vad jag är 
 
 

 
 
Instämmer  
inte alls 

 
Instämmer 

fullständigt 
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Projektet Längd, steglängd och kroppsbild  Kodnummer. __ __ 
 
 

 

Testprotokoll 
 
 
Datum: ___ ___ - ___ ___ - ___ ___   Sign: ______ 
 
 
Uppmätt kroppslängd    ___ ___ ___cm 
 
 
Benlängd    vänster ___ ___ cm 
 
    höger ___ ___ cm 
 
 
Promenad 1    Tid ___ ___, ___ sek 
 
    Steg ___ ___ 
 
 
Promenad 2    Tid ___ ___, ___ sek 
 
    Steg ___ ___ 
 
 
 
Uppmärksammade obehag under undersökningen  ___inga 

___ ja, nämligen: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Speciella observationer och anmärkningar under undersökningen: 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


