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Abstrakt 
Kroppsuppfattning handlar om hur man ser på sin kropp till exempel utifrån vikt, 

proportioner och omfång. Forskningen på män har visat att de oftast är ute efter att bli 

mer muskulösa. Fysisk aktivitet har visat sig bidra med positiva effekter hos personer 

med negativ kroppsuppfattning. Syfte: Att undersöka om det finns något samband mellan 

norrbottniska mäns kroppsuppfattning och deras fysiska aktivitetsnivå. Metod: 

Studiedeltagarna omfattades av 52 stycken män i åldrarna 18-23. Alla gick tredje året på 

gymnasiet i Luleå eller Älvsbyn. De instrument som användes var Body Attitudes 

Questionnaire (BAQ) och en egen framtagen enkät som avhandlade fysisk aktivitet. 

Resultat: De unga norrbottniska män som ingick i studien visade sig ha en positiv 

kroppsuppfattning. Majoriteten var fysiskt aktiva flera gånger per vecka. Det hittades två 

svaga till måttliga samband i korrelationsanalysen som gjordes. Diskussion: Det resultat 

som hittades att unga män verkade ha en positiv kroppsuppfattning styrktes med hjälp av 

en annan studie med friska individer som undersöker detta med hjälp av BAQ.  Den 

fysiska aktivitetsnivå som uppdagades visade sig vara representativ. Konklusion: Inget 

övergripande samband mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitet hittades i denna 

studie. 

 

Sökord: BAQ, Fysisk aktivitet, Kroppsuppfattning, Män. 
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Kroppsuppfattning är ens upplevelse av sin kropp till exempel i avseende av konturer, 

omfång, tyngdförhållande och proportioner. (Roxendal, 1987). Kroppsuppfattning är 

kopplat till vad man tycker om sin kropp och om man är positiv eller missnöjd med den. 

(Galli & Reel, 2009). Kroppsuppfattningen är subjektiv men kan påverkas och förändras 

av sociala faktorer. De flesta människor har någon form av referensgrupp att relatera till 

hur de ska se ut, vilket varierar och är påverkat av vilken kultur man tillhör. I västvärlden 

är det fördelaktigt för män att vara slanka och muskulösa. I vissa fattigare delar av 

världen anses det vara statusfyllt att vara kraftig, då detta tyder på välstånd. (Grogan, 

1999). 

 

Intresset för hur män ser på sina kroppar har ökat det senaste årtiondet. Tidigare har det 

mest forskats på kvinnors kroppsuppfattning. Detta eftersom det har ansetts att kvinnor 

har förkroppsligats mer i till exempel media än vad män har gjort. (Grogan, 1999). När 

det gjorts studier på mäns kroppsuppfattning har det ofta visat sig att det de flesta män 

eftersträvar att få mer muskler och se större ut för att upplevas manligare. (Watkins, 

Christie & Chally, 2008). Övervikt ses av män på samma sätt som hos kvinnor som något 

oattraktivt och förknippas med att personen har en dålig och/ eller svag karaktär. Att vara 

slank eller vältränad visar på att man har kontroll över sig själv. Den muskulösa kroppen 

som förut kunde vara ett tecken på att man hade ett kroppsarbete har nu blivit en symbol 

för att man är en stark person, med mycket energi och självkontroll. (Grogan, 1999). En 

studie gjord på manliga elitidrottare visar att de bär på kluvna känslor angående sin 

kropp. På samma gång som de var stolta över vad deras kroppar kunde utföra så fanns det 

alltid delar av kroppen de inte var nöjda med och skulle vilja förändra för att på så sätt 

kunna prestera ännu bättre.(Galli & Reel, 2009). 

 

Människokroppen är byggd för rörelse. Fysisk aktivitet kan definieras som rörelse där 

skelettmuskulaturen aktiveras och energiförbrukningen ökar. Både kropp och själ mår bra 

av detta. Regelbunden fysisk aktivitet minskar även risken att dö i förtid. (Henriksson & 

Sundberg, 2008). Även livskvalitén förbättras genom ett ökat psykiskt välbefinnande och 

fysisk hälsa. (Jansson & Anderssen, 2008). Fysisk aktivitet kan utföras vid olika 

intensitet, ju högre intensitet desto större omedelbar effekt sker på olika 

kroppsfunktioner. (Henriksson & Sundberg, 2008). Rekommendationer som finns är att 
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alla individer bör vara fysiskt aktiva minst 30 minuter dagligen. Intensiteten på 

aktiviteten bör vara måttlig exempelvis i form av raska promenader. Ytterligare 

hälsoeffekter kan uppnås genom ökad intensitet eller längre tids utförande av aktiviteten. 

(Jansson & Anderssen, 2008). Folkhälsoinstitutet visade 2008 att 11 % av unga män 

mellan 16-24 hade en stillasittande fritid, 77 % var fysiskt aktiva minst 30 minuter per 

dag och 52 % var fysiskt aktiva minst 60 minuter per dag. (Paulsson, Karlsson & 

Wadman, 2008). 

 

I en studie undersöktes kroppsuppfattning, upplevelse av fysisk attraktivitet samt BMI, 

hos samma individer vid 13, 15 och 18 års ålder. Studien visade att missnöje med 

kroppen ökade för flickorna mellan undersökningstillfällena medan pojkarna istället blev 

nöjdare med sin kropp. Vid skattningen av fysisk attraktivitet hittades inte några 

signifikanta köns- eller ålderskillnader. Det fanns en korrelation mellan mindre missnöje 

med kroppen och ökad känsla av attraktivitet vid 13 år, oavsett kön. Flickorna som skattat 

lägre vid känslan av attraktivitet vid 13 år hade ett större missnöje med kroppen vid 18 år. 

Detta samband sågs dock inte hos pojkarna. (Rosenblum & Lewis, 1999). 

 

I en litteraturstudie från 2009 som handlar om effekterna av träning på 

kroppsuppfattningen visar att regelbunden träning kunde ge en positiv inverkan. Vilken 

intensitet träningen hade var inte av betydelse. Det viktiga verkade vara att träningen 

skedde regelbundet, gärna dagligen. Studien fastställer att forskningen som är riktad mot 

enbart kvinnor är mer omfattande än den forskning riktad mot endast män. 

Undersökningen innefattade 32 studier om enbart kvinnor, fyra stycken om enbart män 

och 22 stycken tittade på bägge könen. (Cambell & Hausenblas, 2009).  

 

Det finns olika tester som på olika sätt mäter hur människor ser på sin kropp, till exempel 

Body Attitude Test (BAT), Eating Disorder Inventory (EDI), Body Shape Questionnaire 

(BSQ), Body Attitudes Questionnaire (BAQ), (Probst, Pieters, Vanderlinden 2008). 

BAQ, (se bilaga 1) utvecklades från början för att undersöka kroppsuppfattningen hos 

kvinnor med ätstörningar. Redan under utvecklingen av testet så visade det sig att det 

även var tillämpbart på människor utan ätstörning. (Ben-Tovim & Walker, 1991).  
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En studie gjord på både män och kvinnor med syfte att se om BAQ fungerar på bägge 

könen, visade att BAQ på ett tillfredställande sätt även undersöker mäns 

kroppsuppfattning. Denna studie innehöll även en jämförelse mellan japanska män som 

bor i Australien och australiensare med västerländskt ursprung. Denna jämförelse visade 

att de västerländska männen verkar ha en positivare syn på sin kropp än männen från 

Japan. Vilket visade sig med en signifikant skillnad i resultatet i underkategorierna 

”Strenght and fitness” och ”Attractiveness”. (Binns, Hills, Kagawa, Uchida & Uenishi, 

2007). Det har gjorts studier med hjälp av BAQ där sambandet mellan fysisk aktivitet och 

kroppsuppfattning hos unga individer har undersökts. Bland annat en där BAQ resultatet 

jämförts före och efter en träningsperiod på 6-veckor bestående av aerobics dans. Denna 

studie visade att fysisk aktivitet hade positiva effekter på självkänsla och 

kroppsuppfattning, dock så gjordes denna studie på flickor i yngre tonåren, (Burgess, 

Grogan & Burwitz, 2005).  

 

Då sambandet mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitet visat sig vara positivt är 

detta ett intressant ämne att studera då detta skulle kunna stärka yrkesrollen som 

sjukgymnast i sammanhanget. Detta då sjukgymnasten har en viktig roll inom 

rehabiliteringen och fysisk aktivitet. Det är intressant att studera män då lite forskning 

gjorts tidigare.  

 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka om det finns något samband mellan unga 

norrbottniska mäns kroppsuppfattning och deras fysiska aktivitetsnivå. 

 

Frågeställningar 
Hur ser unga norrbottniska mäns kroppsuppfattning ut? 

 

Hur ser unga norrbottniska mäns fysiska aktivitetsnivå ut? 

 

Finns det ett samband mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitet? 
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Metod/material 

Målgrupp 

Unga män över 18 år i Luleå och Älvsbyn.  

Mätinstrument 

Fysisk aktivitet undersöktes med en egen framtagen enkät (se bilaga 2) som frågade efter 

om personen var aktiv i någon idrott/sport hur ofta i sådana fall eller om de var på annat 

sätt fysiskt aktiva och hur ofta.  

 

BAQ (bilaga 1) är ett validitets- och reliabilitetstestat skattningsverktyg på engelska som 

består av 44 påståenden. Dessa grupperas i sex underkategorier: feeling fat, body 

disparagement, strenght and fitness, salience of weight and shape, attractiveness och 

lower body fatness. Till varje påstående finns fem svarsalternativ som har olika 

poängsättning:  

 

Strongly agree 5 poäng 

Agree 4 poäng 

Neutral 3 poäng  

Disagree 2 poäng  

Strongly disagree 1 poäng.  

Påstående 3, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 41 och 43 har omvänd poängsättning. 

  

I alla underkategorier förutom Strenght and Fitness och Attractiveness eftersträvas låga 

poäng. En hög sammanlagd poäng tyder på negativ kroppsuppfattning.(Ben-Tovim & 

Walker, 1991). 

 

Procedur 

För att nå ut till målgruppen kontaktades gymnasieskolan i Luleå och Älvsbyn. Alla 

programinriktningar blev tillfrågade dock inte särgymnasieskolan. Kontakten med 

skolorna initierades via e-post till programrektorerna innehållande ett informationsbrev 

om studien (se bilaga 3). Rektorerna vidarebefordrade kontakt till olika klasslärare eller 
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avböjde medverkande. I vissa fall uteblev svar. I de fall kontakt etablerats med enskilda 

lärare så närvarade vi vid ifyllandet av enkäterna för att kunna svara på frågor och för att 

snabbt få tillgång till svaren. Eleverna blev muntligt informerade innan ifyllandet av 

enkäten vad den handlade om och att deltagande var frivilligt. Ett informationsblad 

(bilaga 3) fanns även som försättsblad till enkäten. Studenthälsan kontaktades och fick en 

kopia av enkäten med informationsblad för att kunna möta eventuella elever som 

påverkats av deltagandet. Detta framför allt då BAQ behandlar känsliga frågor. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen skedde i Microsoft Excel 2007. Där räknades medelvärde och 

standarddeviation ut för poängen av BAQ. Detta gjordes både i undergrupperna och för 

totalsumman. Korrelationsanalys utfördes mellan BAQ undergrupperna och hur ofta aktiv 

idrott och hur ofta aktiv med annat. Då korrelationen är nära +1 eller -1 innebär det ett 

starkt positivt respektive negativt samband. Ett 0 värde innebär ett svagt samband. 

(Ejlertsson, 2003).    
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Resultat  
52 män svarade på enkäten. Åldrarna varierade mellan 18 och 23 år Endast 40 enkäter 

inkluderades då det var ett internt bortfall på 12 på grund av icke korrekt ifyllda enkäter.    

 

Tabell 1: Skattning BAQ 

Kategorier Max 

poäng 

Min 

poäng 

Medelvärde 

(std) 

Högsta 

skattning 

Lägsta 

skattning 

Feeling fat 65 13 24.3 (7.2) 40 

 

12 

Body 

disparagement 

40 8 12.4 (3.0) 19 8 

Strenght and 

fitness 

30 6 21.1 (4.3) 30 12 

Salience of 

weight and shape 

40 8 17.9 (4.0) 28 11 

Attractiveness 25 5 17.3 (2.5) 24 11 

Lower body 

fatness 

20 4 7.9 (2.4) 13 4 

Sammanlagd  

Poäng 

220 44 100.9 (12.8) 136 81 

 

Tabellen visar max och min poäng för varje underkategori och den sammanlagda 

poängen. Den visar även medelvärde med standarddeviation och högsta respektive lägsta 

skattning. Tabellen visar att medelvärdet på skattning går mot låga poäng i de 

underkategorier där detta eftersträvas och mot höga poäng där det eftersträvas. 
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Tabell 2: Fysiska aktivitetsnivån 
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Tabellen visar antalet aktiva inom idrott och hur ofta samt aktiva på annat sätt och hur 

ofta. Majoriteten var fysiskt aktiva flera gånger i veckan. 

 

 11



Tabell 3: Korrelationsanalys 

 

 Feeling 

fat 

Disparagement Strenght Salience Attractiveness Lower 

body 

fat 

 

Total 

score

Aktiv 

idrott, 

hur 

ofta 

0,25 -0,28 0,53 0,13 0,03 0,1 0,03 

Aktiv 

annat, 

hur 

ofta 

0,09 -0,06 0,04 0,37 0,05 0,03 0,16 

Tabellen visar korrelationsanalysen av undergrupperna i BAQ och hur ofta deltagarna 

tränade. Den korrelation som tenderade till ett samband med värdet 0.53 var att de som 

var aktiva inom idrott skattade positivt om sin upplevelse av strenght and fitness. Ett 

annat svagt samband som hittades var mellan de som var aktiva med annat och 

underkategorin salience of weight and shape med värdet 0.37. Detta innebär att de som 

tränar på egen hand tänkte mer på vikten och formen av kroppen. 
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Diskussion  

Metoddiskussion 

I tidigare studier har BAQ visat sig tillfredställande i att mäta mäns kroppsuppfattning.  

(Binns et al., 2007). Det hade varit till fördel att ha en enkät på svenska. Den språkliga 

förståelsen kunde ha underlättats av en bilaga med översättning av svåra ord. I denna 

studie hade vissa deltagare svårt att förstå frågornas innebörd även då de fick svensk 

översättning. Detta skulle ha kunnat bero på att de ej var vana att reflektera över denna 

typ av frågor. BAQ har dock varit ett bra verktyg för att svara på uppställda 

frågeställningarna i denna studie. Framförallt för att den var statistisk användbar vid 

sambandsanalys mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitetsnivå då svarsalternativen 

omvandlades till siffror. BAQ har inga utskrivna gränsvärden vilket gör det svårt att 

bedöma en persons kroppsuppfattning av skattningen. Det går bara att göra antaganden 

utifrån vad som verkar vara en hög respektive låg skattning. Detta var en brist i 

användandet av instrumentet. Ett annat mätinstrument som har använts i andra C-

uppsatser som undersökt mäns kroppsuppfattning är enkäten ”Mäns Kroppsuppfattning”. 

Denna har utarbetats av Källström och Johansson (2004) och reliabilitets testats av 

Junkka och Ullman (2004). Enkäten har utarbetats efter en litteratursökning som var 

inriktad mot vad andra författare ringat in som utmärkande i det manliga kroppsidealet. 

Enkäten har sedan använts i en studie för att kartlägga homosexuella mäns 

kroppsuppfattning. (Mårdh & Nordström, 2006). Det som hade varit bra med använda 

den enkäten istället för BAQ var att den är utformad för friska män. Dock så innehåller 

”Mäns Kroppsuppfattning” öppna frågor vilka inte hade gått få med i denna studies 

sambandsanalys. 

 

I enkäten som mätte den fysiska aktivitetsnivån fanns brister. Definitionen av fysisk 

aktivitet som stod ovan frågorna skulle ha kunnat vara mer specifik med intensitetskrav 

på aktiviteten och den tid den utförs. Detta då vissa svarade att de både idrottade 4-5 

gånger i veckan och var aktiva på annat sätt 4-5 gånger i veckan. Visserligen skulle detta 

kunna bero på att vissa individer möjligtvis var på en hög nivå med sitt idrottande eller att 

enkäten inte var nog tydlig när det gällde intensitet på den fysiska aktiviteten. Denna 

skulle ha kunnat utvecklas bättre med hjälp av en pilotstudie av enkäten. Valet att 
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använda en egen framtagen enkät istället för en beprövad mer omfattande berodde på en 

begränsning i studiens frågeställningar. Även denna enkät var statistisk användbar till 

sambandsanalysen då alla frågor gick att omvandla till siffror. Ett redan testat instrument 

övervägdes, International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). (Craig, 2003). Den 

valdes dock bort då den var väl omfattande för denna studie och frågade efter all sorts 

aktivitet. 

 

Deltagandet var mindre än förväntat. Detta på grund av svårigheter med gensvar från 

rektorer som kontaktats och genom att personer uteblev från avtalade tider. Det blev ett 

internt bortfall på grund av icke korrekt ifyllda enkäter. Dessa sorterades bort då ej fanns 

några riktlinjer för hur de skulle analyseras. Majoriteten av deltagarna läste individuellt 

val idrott. Detta på grund av att dessa lärare hade störst svarsfrekvens. Ambitionen var att 

ha så bred spridning på programmen som möjligt men detta införlivades tyvärr inte. Det 

fanns representerat både praktiska och teoretiska linjer dock var det sistnämnda flest.  

 

Resultatdiskussion 

Materialet visade att unga norrbottniska män generellt hade en positiv kroppsuppfattning. 

Det fanns inte några fastställda gränsvärden för vad som var positiv respektive negativ 

kroppsuppfattning i BAQ. Detta gör att det inte gick att säga att alla över en viss poäng 

har en negativ kroppsuppfattning eller att alla under en viss poäng hade en positiv 

uppfattning. Det som fanns att utgå ifrån var att i vissa underkategorier eftersträvas låga 

poäng och i andra var det positivt med höga poäng. (Ben-Tovim & Walker, 1991). 

Männen som deltog i denna undersökning svarade efter detta mönster vilket talade för en 

positiv kroppsuppfattning. Vid en jämförelse mellan männen i denna undersökning och 

andra friska män i en australiensisk undersökning visade det sig att 

medelvärdesskattningen i de olika undergrupperna och i den sammanlagda poängen var 

liknande.(Binns et al., 2007). Detta skulle kunna bekräfta att skattningen som gjordes av 

de unga norrbottniska männen i denna studie var representativt för friska mäns 

kroppsuppfattning. 

 

 14



Något övergripande samand mellan kroppsuppfattning och fysisk aktivitet påvisades inte 

i denna studie. Vid korrelationsanalysen sågs två svaga till måttliga samband. Det 

starkare sambandet som påträffades var att det som är aktiva inom idrott visade sig skatta 

mer positivt gentemot strenght and fitness än de som var aktiva med annat. Sambandet 

skulle kanske kunna förklaras med att de som är aktiva inom idrott har tränare och/ eller 

andra idrottsutövare i exempelvis lagsport som eventuellt kan ge feedback på 

prestationen och resultatet som uppnås. Det andra sambandet som sågs var att de som är 

aktiva med annat skattade högre siffror i undergruppen salience of weight and shape. 

Vilket tyder på att dessa personer i större utsträckning tänker på sin vikt och form på 

kroppen. Detta skulle kunna betyda att de som är aktiva med annat är det på grund av att 

de är missnöjda med sina kroppar medan man kanske väljer att vara aktiv inom en idrott 

för att man är intresserad och road av idrotten i fråga.  

 

Anledningar till att inget uttalat samband mellan kroppsuppfattningen och den fysiska 

aktivitetsnivån hittades skulle kunna bero på att BAQ inte var ett lämpligt mätinstrument 

för den målgruppen som valdes. Resultatet i denna studie är begränsad till de 

frågeställningar och formuleringar som enkäten tar upp. Vid användandet av ett annat 

mätinstrument skulle utfallet kanske se annorlunda ut. Det fanns även begränsningar med 

den egenkomponerade enkäten som kan ha påverkat resultatet. Eventuellt var frågorna 

inte tillräckligt välformulerade för att leda fram till det samband som söktes. De två olika 

enkäterna kanske inte var tillräckligt kompatibla med varandra för att få fram ett tydligare 

resultat. Ett litet deltagarantal är även en faktor som kan ha påverkat. Kroppsuppfattning 

är inte helt enkelt att mäta och det kan innebära att det finns för många aspekter som 

påverkar kroppsuppfattningen för att ett arbete av denna storlek ska kunna hitta ett 

samband. Dock visade det sig ändå att det fanns ett samband mellan grupperna aktiv 

inom idrott och strenght and fitness vilket var positivt. Även att det fanns ett svagt 

samband mellan grupperna aktiv inom annat och salience of weight and shape. Det skulle 

även kunna vara så att det är dessa som samband som finns oavsett mätinstrument.   

 

I enkäterna framkom en hög aktivitetsnivå vilket först var positivt överraskande och som 

förmodades bero på det faktum att många av deltagarna av eget val läste idrott. Forskning 

gjord av Folkhälsoinstitutet bekräftade att unga män mellan åldrarna 16-24 har en hög 
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aktivitetsnivå då bara 11 % har en stillasittande fritid. (Paulsson, Karlsson & Wadman, 

2008). 

 

Konklusion 
Studien visade på att unga norrbottniska män verkar har en positiv kroppsuppfattning. 

Detta styrktes med jämförelse med andra BAQ resultat som gjorts på friska individer. Det  

övergripande samband som söktes mellan kroppsuppfattning och graden av fysisk 

aktivitet uteblev. Det fanns ett måttligt samband mellan de som var aktiva inom idrott att 

de var mer nöjda med sin strenght and fitness. Ett svagt samband hittades även att de som 

var aktiva med annat i större utsträckning tänker på sin vikt och form på kroppen. 
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Bilaga 2 
 
Fysisk aktivitet 
 
Med fysisk aktivitet i denna enkät är vi ute efter aktivitet som utförs planerat på fritiden 
och alltså inte vardags motion såsom transport till och från platser till exempel cykling 
eller gång. 
 
Kryssa i det svarsalternativ du tycker stämmer bäst in på dig.  
 
1. Är du aktiv i någon sport/ idrott? 
 
Ja                                                  Nej  
 
 
 
2. Om ja, hur ofta? 
 
Varje dag    4-5 dagar/ vecka    2-3 dagar/ vecka    1 gång/ vecka    enstaka tillfällen 
                                                                              
 
 
 
3. Är du på något annat sätt fysiskt aktiv? 
  
Ja                                      Nej  
 
 
 
4. Om ja, hur ofta? 
 
Varje dag    4-5 dagar/ vecka    2-3 dagar/ vecka    1 gång/ vecka    enstaka tillfällen 
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Bilaga 3 
 
Information om c-uppsats 
 
Vi är två studenter som läser sista terminen på sjukgymnastprogrammet på Luleå 
Tekniska Universitet. Vi ska skriva en c-uppsats som ska komma att handla om unga 
mäns kroppsuppfattning. Syftet med studien är att undersöka mäns kroppsuppfattning och 
om det finns något samband mellan denna och den fysiska aktivitetsnivån. Informationen 
som studien ska vila på kommer att samlas in med hjälp av två enkäter. En som heter 
Body Attitudes Questionnaire (BAQ) vilket är ett självskattningsinstrument för 
kroppsuppfattning, denna enkät är skriven på engelska. Den andra enkäten ger en 
uppfattning om deltagarnas fysiska aktivitets nivå. Vi kommer att närvara vid ifyllandet 
av enkäterna och sedan göra en sammanställning av dessa. Efter att sammanställningen är 
genomförd kommer enkäterna att förstöras.  
 
Det är frivilligt att medverka i undersökningen. Deltagarna måste vara 18 år fyllda för att 
själva kunna besluta om de vill vara med eller ej. I uppsatsen kommer inga resultat gå att 
spåra till enskilda individer Deltagaren kan avbryta sin medverkan utan att ange orsak, 
dock så måste detta ske innan denne har lämnat in sin enkät eftersom inga 
personuppgifter kommer att registreras eller frågas efter. Detta medför att enkäten inte 
kommer kunnas identifieras efter inlämnandet.  Studien beräknas vara färdig i December 
2009 och kommer att vara tillänglig på http://epubl.ltu.se i början på 2010.  
 
Vid frågor angående deltagandet kan du kontakta oss på: 
 
Karin Tjärnberg                                                            Heléne Öhman 
S0001H                                                                        S0001H 
Nystrand 201                                                               Vänortsv. 9: 127 
942 92 Älvsbyn                                                            977 54 Luleå  
kartja-6@student.ltu.se                                                heloha-7@student.ltu.se 
070-2515573                                                                070-2389129 
 
 
 
Handledare: 
Universitetsadjunkt Tommy Calner 
Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå  
0920-491000 
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