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Abstract 
 
Body awareness is a term that refers to a person´s perception and knowledge about his or her 
body.  It includes proportion, size, weight, contour and image of ones body. The Ben- Tovim 
Walker Body Attitudes Questionnaire (BAQ) contains 44 questions concerning the different 
aspects of body awareness: Feeling fat, Body disparagement, Strength and fitness, Salience of 
weight, Attractiveness and Lower body fatness. The purpose of this study was to investigate 
body awareness among men in military recruit training. BAQ was distributed to fifty recruits 
for military service in Boden. The calculation of BMI shows that 70% of the military recruits 
were in the category of normal weight. The result indicated that the recruits had a sound body 
awareness, as they in all aspects were within the frame for what was defined as normal.  
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Bakgrund 
Bland människor som vi i grunden uppfattar som friska finns stora variationer i 

kroppskännedom (1). Redan i det antika Grekland var den atletiska kroppen ett manligt ideal 

och en stark kropp ansågs stå för exempelvis målmedvetenhet och en stark karaktär. Idag blir 

vi överösta med bilder på unga ideal och vi blir ständigt påminda om kroppens utseende. 

Majoriteten av medias budskap riktar sig till kvinnor men även män görs till åtråvärda objekt i 

bl a reklam. Det är inte bara kvinnor som drabbas av utseendestressen (2). Förhållandet 

mellan mäns kroppsuppfattning och medias påverkan har blivit ett område som allt mer fått 

ökat vetenskapligt intresse. I en studie från 2001 blev 82 män indelade i en studiegrupp och en 

kontrollgrupp. Studiegruppen tittade på annonser som visade muskulösa män i populära 

tidningar medan kontrollgruppen fick se neutrala annonser. Resultatet visade att 

studiegruppen som blev exponerad för de muskulösa bilderna visade en betydligt större 

avvikelse mellan den egna muskulaturen och den muskelmassa de ville ha. Exponering av 

muskulösa mansfigurer i annonser producerar mätbara kroppsmissnöjen hos män (3).  

 

Roxendal definierar kroppsuppfattning som människans uppfattning om kroppen t ex omfång 

och tyngd. Begreppet består också av perception och vilken kunskap han eller hon har om 

kroppen. Kroppsuppfattning gäller bild, konturer, omfång, tyngdförhållande och proportioner 

(4).  En norsk studie ville belysa skillnaden i kroppsuppfattning bland aktiva och inaktiva 

människor och mellan aktiva och inaktiva män och kvinnor. Ett så stort antal som 1555 

frågeformulär blev besvarade. De blev klassificerade som inaktiva, låg-, medel- och högaktiva 

män och kvinnor. Resultatet visade att aktiva män var mycket mer nöjda med längd och vikt 

och mindre upptagna av vikten än inaktiva män. Låg- och medelaktiva män evaluerade fysiskt 

utseende, fitness och hälsa betydligt bättre än låg- och medelaktiva kvinnor. En sådan skillnad 

hittades inte bland inaktiva och högt aktiva personer (5). Undersökningar har visat att det 

finns skillnader mellan kvinnors och mäns kroppsuppfattning. Kvinnor som är missnöjda med 

kroppen tycker oftast att de väger för mycket. För män förekommer önskningar om 

viktökning och viktminskning i ungefär samma utsträckning. Av de manliga 

undersökningspersonerna i en studie om kroppsuppfattning ansåg 58 % att de varken var 

överviktiga eller underviktiga. Hela 82 % av männen ville ha större muskler, då främst på 

armar och mage. Av de tillfrågade männen ville 53 % ha mindre fettmängd på kroppen. 

Männen i undersökningen låg på ett medelvärde av 7,0 i en skala mellan 0 och 10 när det 

gällde hur nöjda de var med sin kropp (6). 



 

Det lilla barnets kroppsliga harmoni störs lätt i den långa rad av kompromisser som vägen till 

vuxenlivet innebär (1). Likväl som vuxna exponeras barn för höga orealistiska krav på vikt 

och form (7). Actionfiguren G. I Joe har i en studie följts, där de tittat på hur figuren såg ut 

när den lanserades och hur den sedan har förändrats genom åren. De såg att figuren nästan 

fördubblat sin storlek i muskelmassa, där fokus låg på överarms-, ben- och magmuskulatur. 

De gjorde beräkningar för att se hur dockan skulle se ut i verkliga mått och en människa med 

den kroppen existerade inte. Inte ens en bodybuilder som tävlar på elitnivå når upp till G. I 

Joe´s ”mått” (8). I en annan undersökning var det manliga idealet en V-formad figur med en 

betoning på stor biceps-, bröst- och skuldermuskulatur (9). Senare studier har visat att 

underviktiga män visar samma dåliga självförtroende som överviktiga kvinnor (10). Generellt 

vill män ha mer muskler eftersom de tror att stora muskler ses som attraktivt av många 

kvinnor (11). Önskan att vara smal eller gå upp i vikt bland 226 kvinnor och män blev 

undersökt i en studie. Tidigare studier har visat att hela 41 % av männen var missnöjda med 

sin vikt och 44 % av männen var rädda för att bli tjocka. I denna studie fann de att männen var 

nästan helt jämlika när det gällde vem som ville gå ned respektive upp i vikt. Studien visade 

även att män använde träning för att kontrollera vikten medan kvinnorna använde diet (12). I 

en jämförande studie från England fann de, precis som de förutsett, att det var ungefär lika 

många pojkar som ville gå upp i vikt som ner i vikt, medan de flesta flickor ville gå ner i vikt. 

Enligt undersökningen hade manligt självförtroende ingen koppling till missnöje med 

kroppen. Även i denna studie visade det sig att det manliga idealet är en V-formad kropp med 

stor biceps- och bröstmuskulatur samt breda axlar. Den mest markanta skillnaden i 

kroppsuppfattning mellan könen är missnöje med vikt och form, speciellt höfter. Andra 

studier har visat att män är missnöjda med både vikt och form även om det är i mindre 

utsträckning än kvinnors missnöje. Studierna visar även signifikant skillnad när det gäller 

träning. Flickor uppgav att de tränade för viktkontroll och humör medan pojkarna tränade för 

fitness. Av de deltagande pojkarna ville 73 % öka överkroppens storlek (flickor 22 %) och 41 

% minska underkroppens storlek (flickor 63 %) (9). 

 

I västvärlden är attityden mot mannens kropp i förändring och män blir mer och mer 

bekymrade vad gäller deras kroppsuppfattning. I en studie användes fokusgrupper för att få en 

uppfattning om pojkars och yngre mäns uppfattning gällande den ideala kroppen, 

självförtroende gällande kroppen, träning och diet. Pojkarna och männen i alla grupperna 

presenterade uttalanden om att en smal och muskulös är kopplad till att vara sund och ”fit”. 



Att vara fet var kopplat till viljesvaghet och brist på kontroll och resonemang om skuld 

användes för att beskriva de som var överviktiga. Pojkarna och männen beskriver känsla av 

press för att se smala och muskulösa ut. De ansåg att de inte var så viktigt att försöka nå deras 

ideal genom träning eftersom de kände att det tog för mycket tid och kraft (13).  

 

Olika metoder för att mäta kroppsuppfattning har använts på män, bland annat 

Swansea Muscularity Attitudes Questionnaire (SMAQ), där alla frågor handlade om muskler 

(14). En annan enkät som mäter kroppsuppfattning är Body Attitudes Questionnaire (BAQ)  

som använts på kvinnor i icke klinisk miljö och belyser kroppsuppfattning på gruppnivå (15). 

När normalvikt hos en individ studeras så används ett mått som kallas BMI (Body Mass 

Index). BMI är ett mått på förhållande mellan vikt (kg) och kvadraten av längden (m) (16). 

 

I en studie om ät- och motionsstörningar hos män var en femtedel oroade över sin vikt och sin 

form samt följde regler om ätande och begränsade matintaget. Mellan 9 % och 12 % var 

missnöjda med kroppsformen, kände sig feta och ville gå ner i vikt. Träning var viktigt för 

självförtroendet för 48 % av deltagarna. Studien belyste också vikten av att vara lyhörd i 

bemötandet mellan vårdpersonal och patient. Genom att öka förståelsen för hur män ser på 

sina kroppar kan vårdpersonal tidigare identifiera eventuella ät– eller motionsstörningar och 

snabbare insatser kan göras (17). Inom t ex psykiatrin möter vi som sjukgymnaster personer 

som har problem med sin kroppsuppfattning. Dessa personer erbjuds bland annat behandling i 

form av Basal Kroppskännedom (BK) (4). I yrke som sjukgymnast är det viktigt att kunna 

bemöta patienter på ett bra sätt. Med ökad insikt om hur män uppfattar sin kropp kan vi 

förbättra bemötandet. 

 

Syfte 
Studiens syfte var att undersöka värnpliktiga mäns kroppsuppfattning med hjälp av en enkäten 

BAQ. 

 

Frågeställningar 
• Går det att  använda BAQ som enkät för män? 

• Hur ser kroppsuppfattningen ut hos värnpliktiga män? 

 



 

Metod/material 
 

Målgrupp 
Studien har genomförts på 50 värnpliktiga män på Bodens regemente I19. Detta var en spridd 

studie eftersom de värnpliktiga kom från olika delar i landet.  

 

Mätinstrument 
BAQ är en självsvarsenkät som är utvecklad i Australien (bilaga 1). Enkäten är utformad för 

kvinnor i en icke klinisk miljö och undersöker deras attityder till kroppen. Enkäten är 

validitetstestad och reliabilitetstestad (15). Eftersom den aktuella studien utfördes på män 

gjordes först en pilotstudie där försökspersonerna fick besvara enkäten och sedan fylla i ett 

blad med några frågor om hur de uppfattade enkäten (bilaga 2).  

 

BAQ består av 44 påståenden (frågor) som är indelade i sex undergrupper. Undergrupperna 

omfattar olika aspekter av kroppsuppfattning.  

1. Feeling fat (fråga: 4, 5, 8, 10, 14, 17, 19, 25, 28, 35, 38, 42, 44) 

2. Body disparagement (fråga: 2, 6, 15, 18, 21, 24, 33, 34) 

3. Strength and fitness (fråga: 16, 22, 26, 29, 37, 43) 

4. Salience of weight and shape (fråga: 11, 12, 20, 30, 31, 32, 36, 41) 

5. Attractiveness (fråga: 1, 3, 7, 9, 40) 

6. Lower body fatness (fråga: 13, 23, 27, 39) 

Varje fråga är graderad på en femgradig skala (1 – 5). Försökspersonen ska avgöra hur starkt 

hon eller han samtycker till ett påstående och ska svara på något alternativ mellan strongly 

agree och strongly disagree.  Alla frågor utom de omvänt poängsatta är graderade på följande 

sätt: 

Strongly agree = 5 

Agree = 4 

Neutral = 3 

Disagree = 2 

Strongly disagree = 1 



De frågor som har omvänd poängsättning är 3, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 41, och 43. Den totala 

poängen för varje undergrupp uträknades genom att räkna ihop poängen på undergruppens 

frågor.  

Den lägsta (min) och högsta (max) poängen som kan erhållas för varje undergrupp är enligt 

följande: 

1. Feeling fat: min 13, max 65 poäng. 

2. Body disaparagement: min 8, max 40 poäng. 

3. Strength and fitness: min 6, max 30 poäng. 

4. Salience of weight and shape: min 8, max 40 poäng. 

5. Attractiveness: min 5, max 25 poäng. 

6. Lower body fatness: min 4, max 20 poäng. 

 

För ”Strength and fitness” och ”Attractiveness” motsvarar en låg totalpoäng ett mindre sunt 

kroppsmedvetande och i övriga grupper gäller det motsatta. Sammanlagt kan försökspersonen 

få lägst 44 poäng och som högst 220 poäng för hela testet (15).  

 

Procedur 
En sjuksköterska vid I19´s sjukvårdsavdelningen informerades och tillfrågades om studien. 

Sjuksköterskan valde ut fem värnpliktiga män åt oss, som vi sedan utförde pilotstudien på. De 

fem försökspersonerna i pilotstudien fick även svara på utvärderingsfrågor. Utifrån 

pilotstudiens resultat kompletterades enkäten med en engelsk-svensk ordlista (bilaga 3). De 

värnpliktiga som deltog i pilotstudien fick inte delta i den större studien. Samma 

kontaktperson valde sedan ut 50 försökspersoner efter det att vi utvärderat pilotstudiens 

resultat. Dessa var 30 värnpliktiga på pansarbataljonen/mekskolan och 20 på 

pansarbataljonen/sjukvårdsskolan. Försökspersonerna informerades både muntligt och 

skriftligt om att deltagande var frivilligt och att de när som helst under studien kunde avbryta 

sin medverkan utan att ange orsak (bilaga 4). Försökspersonerna garanterades att svaren 

skulle behandlas konfidentiellt. Vi var närvarande under ifyllandet av enkäten vid alla 

tillfällen.  

 

 

 

 



Databearbetning 
Icke- parametriska metoder användes i databearbetningen. Resultaten av de ifyllda enkäterna 

matades in i statistikprogrammet Statistical Package of the Social Sciences (SPSS). Där 

medelvärdet för de värnpliktiga männens BMI samt medelålder beräknades. Det utfördes 

också en statistisk beräkning i SPSS av medelvärden och standarddeviation för 

undergrupperna och försökspersonernas skattningar på de 44 frågorna.  

 

Resultat 

Pilotstudien 
Pilotstudien visade att alla frågor gick att besvara av män och att en del engelska ord borde 

översättas för att underlätta inför den större studien (bilaga 2). 

 
Studien 
Totalt deltog 50 värnpliktiga män i studien, inga bortfall. Fem försökspersoner avstod från att 

besvara på en del frågor. Den första försökspersonen svarade inte på fråga: 9, 16, 17, 21, 26, 

27, 29, 30, 31, 32, 40, 41 och 44. Den andra svarade inte på fråga 29. Den tredje svarade inte 

på fråga: 16, 21, 37, 40. Den fjärde svarade inte på fråga: 17 och 33. Den femte svarade inte 

på fråga: 16 och 21 och den sjätte svarade inte på fråga: 39 

 

Åldern på försökspersonerna varierade mellan 18 till 22 år. Medelåldern på de deltagande var 

19,14 år. 

 

Tabell 1.  I tabellen framgår beräkning av BMI hos de värnpliktiga. Beräkningen av  BMI  

baseras på gränsvärden enligt FASS (16). 

 

BMI – gränsvärde enligt  
FASS  

Antal försökspersoner 
( n= 50)

Medelvärde för 
försökspersonernas BMI

Undervikt                       16 - 19,9 3 19,29
Normalvikt                     20 - 24,9 35 22,28
Övervikt                         25 -  29,9 8 26,03
Måttlig fetma                 30 - 34,9 3 32,87
Kraftig fetma                 35 – 39,9 1 35,11
Totalt 50 27.08
 



 

Enligt FASS´ gränsvärden för BMI låg det största antalet försökspersoner i studien inom 

området för normalviktiga, det vill säga 20 – 24,9. Lägsta BMI värde låg på 19,06 och högsta 

på 35,11. I tabellen framgår att 3 värnpliktiga är underviktiga, men de låg alla nära gränsen till 

normalvikt. I grupperna för någon form av övervikt befann sig 24 % av de värnpliktiga. 

 

Tabell 2. Medelvärden och standarddeviation för de sex undergrupperna. 

 

Undergrupp Medelvärde Std. deviation 
Feeling fat 24,81 8,91 
Body Disparagement 13,62 5,18 
Strength and fitness 21,64 3,89 
Salience of weight  
and shape 

18,66 5,04 

Attractiveness 17,73 2,89 
Lower body fat 8,52 2,34 
 

Resultatet visade att försökspersonerna skattade relativt lågt på alla undergrupper utom 

”Strength and fitness” och ”Attractiveness”, där de skattade relativt högt. 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Sjuksköterskan på I19 informerades om att enkäten var på engelska men författarna ställde 

inga krav på försökspersonernas kunskap i engelska. Frågan är om utfallet i pilotstudien hade 

blivit annorlunda om god engelskkunskap hade varit ett krav för att få genomföra enkäten. 

Författarna vet inte om personerna undvek att svara på vissa frågor på grund av 

språksvårigheter eller andra orsaker, t ex blev fråga 16 och 21 inte besvarade av tre 

försökspersoner. Målgrupp för studien var värnpliktiga män på Bodens regemente. Valet av 

försökspersoner motiveras med att studien blev mer spridd med tanke på att de deltagande 

kom från olika län runtom i Sverige. Det praktiska utförandet av enkätstudien förenklades då 

de samtidigt befann sig på samma plats. De värnpliktiga representerade den åldersgrupp som 

författarna ville belysa. Mätinstrumentet som användes i studien var BAQ som är avsedd att 

användas på gruppnivå (15). Detta var en lämplig enkät till studien eftersom författarna ville 

se hur mäns kroppsuppfattning på gruppnivå ser ut. Många enkätstudier gjorda på män 

handlar till största del om muskler och om hur viktigt män tror att muskler är för att attrahera 



en kvinna (11).  Författarna ville belysa en annan aspekt av kroppsuppfattning, där en mer 

allmän kroppsuppfattning åskådliggjordes. I huvudstudien av de 50 värnpliktiga männen 

bifogades en översättning av de engelska ord som i pilotstudiens visat sig vara svåra (bilaga 

3). Översättningen satt som sista blad i enkäten, vilket författarna i efterhand anser borde ha 

suttit före enkäten. Författarna informerade om översättningsbladet men det ställdes ändå en 

del frågor om de redan översatta orden, under utförandet av studien.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med pilotstudien var att ta reda på om BAQ gick att använda på män. Författarna hade i 

början en uppfattning om att vissa frågor var inriktade mer mot kvinnor än mot män. Därför 

innehöll en av utvärderingsfrågorna en frågeställning där de värnpliktiga fick skriva ner de 

frågor som de inte ansåg vara lämpliga för män. En möjlig orsak till att ingen fråga togs bort 

var svårigheten i att förstå frågorna som var på engelska. I pilotstudien ifrågasattes några av 

de engelska orden ett exempel på detta var ordet ”dimply” som betyder smågropig (bilaga 3).   

Det var första gången som denna enkät utfördes på män vilket försvårade möjligheten att 

jämföra med tidigare studier. BAQ har dock använts i tidigare studier där man jämfört unga 

kvinnor i icke klinisk miljö (18). Vid jämförelse av en studie gjord i Indien på kvinnor i icke 

klinisk miljö visade det sig att det inte fanns någon större skillnad i kroppsuppfattning dock 

hade de värnpliktiga männen en aning sundare bild på kroppen än de indiska kvinnorna. I 

samma studie gjordes en jämförelse med en australiensk studie där de också använde sig av 

BAQ. Studien visade att de indiska kvinnorna hade en betydligt sundare kroppsuppfattning än 

de australienska kvinnorna enligt resultaten och författarnas analys av resultat. De 

australienska kvinnorna representerar västerländsk kultur enligt studien (18).Utifrån det 

ovannämnda dras slutsatsen att skillnaden i kroppsuppfattning hos västerländska män och 

kvinnor är stor.  

 

De flesta studier som har gjorts på män och kroppsuppfattning är jämförelsestudier med 

kvinnor. I en intervjustudie med män i icke klinisk miljö visade det sig att många inte anser 

sig kunna uppnå den ”perfekta kroppen” och det påpekades även att de inte oroade sig för att 

uppnå den ”helt perfekta kroppen”. Män ansågs ha en generellt sundare kroppsuppfattning än 

kvinnor (19). Av de värnpliktiga låg 70 % inom normala gränsvärdet för BMI och 24 % av de 

värnpliktiga inom ramen för någon form av övervikt (tabell 1). En studie visar att hela 82 % 

av män vill ha större muskler, då främst på armar och mage (6). Eftersom författarna inte 



kände till de värnpliktigas motionsvanor och inte heller uppfattade att någon av deltagarna var 

kraftigt överviktig, var det svårt att dra slutsatsen huruvida de höga BMI värdena berodde på 

fetma eller muskelmassa. Resultatet av enkäten visade att de värnpliktiga vid Bodens 

regemente har en sund bild av sin kropp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konklusion 
Resultatet i denna studie visar att värnpliktiga män vid Bodens regemente har en sund bild av 

kroppen. Denna slutsats dras eftersom försökspersonerna svarat inom ramen för vad som 

ansågs sunt i de sex undergrupperna i BAQ. BMI visar att 70 % av de värnpliktiga har en 

normal vikt. 24 % har någon form av övervikt och 6 % var underviktiga.  

 

Förhoppningsvis kan vår studie komma till nytta i senare studier. Det finns allt för få enkäter 

för män gällande kroppsuppfattning och oftast är enkäterna snävt inriktade och består av få 

frågor. Vi tror att genom ökad förståelse för mäns kroppsuppfattning kan vi som 

sjukgymnaster tidigare identifiera eventuella problem samt förbättra vårt bemötande med 

patienten. 
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