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Abstract 
 
Body image is a term that refers to a person’s feelings and attitudes toward his 
or her body. There are many different factors that influence a person’s body 
image; historical, cultural, social, biological and individual. The purpose of 
this study was to investigate young Indian women’s body image in India from 
a cultural perspective. The Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire 
(BAQ) was distributed to hundred female university students in India. The 
result described that the Indian women had a sound body image. The 
conclusion of the result indicated that the cultural factors do have an important 
impact on one’s body image.  
 
 
 
Keywords: BAQ, body image, culture, physical therapy, Indian woman, 
university student.  
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Majoriteten av kvinnor i norden och i västervärlden idag verkar uppleva en press från 

sin omgivning att rätta sig efter en mager konstgjord kroppsbild. Den kulturella 

definitionen på en idealisk kroppsbild av en kvinna är en spänstig slank kropp som 

representerar stor skicklighet och kontroll (Bengs, 2000; Hutchinson, 1985). 

 

Det kulturella kravet på unga kvinnor att vara smal är stort. I nordiska länder precis 

som i andra västerländska samhällen, kopplas övervikt ihop med en låg social status 

och magerhet med en hög social status (Seltzer, 1991). 

Kvinnor förväntas dessutom ha karriär och konkurrera med män på samma villkor i 

en värld där män dominerar inom de flesta yrken (Fontaine, 1991). 

Vissa kvinnor kanske reagerar på dessa motsägande kulturella budskap och den 

därpå följande ångesten med att äta för lite eller för mycket (Seltzer, 1991; Fontaine, 

1991). Studier har visat att den idealiska kroppsbilden och könsrollerna i olika 

kulturer har en påverkan på kroppsmedvetandet (Bengs, 2000; Hutchinson, 1985; 

Seltzer, 1991 & Fontaine, 1991).  

 

Anorexia nervosa är en av de ätstörningssjukdomar, där påverkan av den kulturella 

definitionen på en idealisk kroppsbild kan tänkas vara en av orsakerna till sjukdomen 

(Stuart & Sundeen, 1991).  

Anorexia nervosa är en syndromdiagnos, dvs. en från början bestämd kombination av 

symptom, där de mest uppenbara symptomen är; överdriven viktnedgång (15 % 

under förväntad vikt), orsakad av extremt minskat matintag, oerhörd rädsla att gå upp 

i vikt (även om mycket påtaglig undervikt föreligger) och påtagligt stört 

kroppsmedvetande. Hos kvinnor är amenorré (utebliven menstruation) också ett 

centralt symptom (Råstam, Gillberg & Gillberg, 1995). 

 

Anorexia nervosa sägs vara ett västerländskt syndrom övervägande i 

industrialiserade, utvecklingsländer, som därmed kopplar ätstörningen till ett 

överflödssamhälle. Transkulturella studier visar att anorexia nervosa är sällsynt i 

icke-västerländska länder (Råstam, Gillberg & Garton, 1989; Hoek, 1993). Det anses 

vara mer troligt att personer från icke-västerländska länder utvecklar en ätstörning 

när de har bosatt sig i västerländska samhällen (Hoek, 1993). 
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En jämförande studie på arabiska kvinnliga universitetsstudenter på universitet i 

Kairo och London har visat att både de arabiska kvinnorna i London (22 %) och de 

arabiska kvinnorna i Kairo (12 %) hade en onormal attityd till mat. Vidare visade  

studien att sex av de kvinnliga studenterna i London uppfyllde kriterierna för bulimia 

nervosa, men ingen av studenterna i Kairo föll inom ramen för vare sig bulimia 

nervosa eller anorexia nervosa (Nasser, 1986) 

 

I en studie av Sjostedt, Schumaker och Nathawat (2001) visade det sig, i motsatts till  

författarnas förväntade resultat, att de indiska försökspersonerna (både kvinnor och 

män) i Indien uppvisade mer symptom på ätstörningar jämfört med de australienska 

försökspersonerna. Vidare visade studien att trots att de indiska försökspersonerna 

uppvisade mer ätstörningssymptom, var de australienska försökspersonerna mer 

missnöjda med sin vikt och mer angelägna om att gå ner i vikt.  

 

Brumberg (1988) betonar att frekvensen av anorexia nervosa har ökat markant under 

de sista 30 åren. Idag i västvärlden har personer som lider av ätstörning chans att 

erhålla kvalificerad diagnos och behandling genom professionell hälsosjukvård 

(Chitty, 1991). Trots det är det inte tillräckligt. Antalet människor som är drabbade 

av dessa destruktiva ätstörningssjukdomar fortsätter att öka konstant och effektiv 

behandling i synnerhet beträffande anorexia nervosa är oviss (Chitty, 1991). 

 

Body image är ett begrepp som används både i engelsk och amerikansk litteratur, 

som ett övergripande begrepp för den subjektiva bild en person har av sin kropps 

utseende och storlek (Slade, 1994). Begreppet body image används även ofta i den 

svenska litteraturen (Mattsson, 1998). Enligt Roxendal (1987), som har givit förslag 

på svenska definitioner, är kroppsmedvetande det begrepp som kan motsvara body 

image. Kroppsmedvetande är den kroppsliga delen av personens totala medvetande 

om sig själv, och består av en mental och en emotionell del. Den mentala delen 

innehåller kunskaper om kroppen med avseende på anatomi och fysiologi samt 

perception av hållning och rörelse. Den emotionella delen innehåller insikt om den 

egna kroppens reaktioner på känslomässiga upplevelser. Begreppet 

kroppsmedvetande innefattar även personens inställning till fysisk aktivitet, och kan 

sägas vara den samlade uppfattningen om kroppen, resultat av upplevelser och 

utveckling sedan tidig barndom (Roxendal, 1987). 
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Historiska, kulturella, sociala, individuella och biologiska faktorer påverkar en 

persons kroppsmedvetande (Slade, 1994). 

 

Redan i barndomen börjar de sociala påtryckningarna gällande attityd till kroppen. 

Det fortsätter sedan genom hela livet. Kvinnlig självbevarelse och lycka är redan före 

tonåren sammanlänkade med vikt och kroppsform (Fontaine, 1991). Flertalet studier 

visar att föräldrarnas påverkan är som starkast under den tidiga delen av barndomen 

och fortsätter att spela en stor roll under tonåren samt under tidig vuxen ålder. 

Gradvis tar vänner och andra vuxna över rollen som förebilder (Stuart & Sundeen, 

1991; Andersson, 1989).  

Under tonåren är kroppsmedvetandet som mest aktuellt, mer än under någon annan 

period i livet (Stuart & Sundeen, 1991). Kroppsmedvetandet under tonåren är viktigt 

för sociala relationer senare i livet. Tonåren och de yngre vuxenåren är en unik del i 

den mänskliga utvecklingen. Det är en period mellan barn och vuxen när individen 

måste genomgå, uppleva vissa psykologiska steg för att framgångsrikt kunna 

utvecklas till att bli en vuxen individ. De viktigaste psykosociala stegen i 

utvecklingen under tonåren och de yngre vuxenåren är att bli nöjd med sin egen 

kropp. Kämpa för självständighet, bygga relationer med samma och motsatt kön, 

söka efter ekonomisk och social stabilitet, utveckla ett värderingssystem samt lära sig 

att uttrycka känslor från sitt inre är andra viktiga psykosociala steg under denna 

period (Stuart & Sundeen, 1991).  

 

Många olika metoder har utvecklats för att undersöka och mäta body image. Dessa 

kan indelas i fyra metodgrupper (jämför bland annat Slade & Brodie, 1994 och 

Thompson, Penner & Altabe, 1990). 

1. Uppskattning av kroppsdelars storlek. Patienten ombeds att skatta bredden av vissa 

kroppsdelar. Vanligaste metoden är visual size estimation (VSE), utvecklad av Slade 

och Russel (1973). Individen ska ställa in två flyttbara ljuspunkter så att avståndet 

mellan dem stämmer överens med den egna kroppsbredden över ansikte, axlar, midja 

och höfter. 

2. Distortionsteknik. Här förvränger patienten sin kroppsbild, förstorar respektive 

förminskar den (Slade & Brodie, 1994) 

3. Teckningar eller siluetter av människofigurer i olika storlekar, från mycket smal till 

mycket tjock (Thompson et al, 1990).  
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4. Frågeformulär. Det finns ett flertal sådana inom detta område. Exempel på sådana 

är: 

BSQ (Body Shape Questionnaire) utvecklat av Cooper, Tailor, Cooper och Fairburn i 

England (1987). Det mäter upptagenhet med kropp och vikt hos ätstörda patienter. 

BCS (Body Cathexis Scale) mäter attityder och inställning till kroppen (Secord & 

Jourard, 1953; Thompson et al, 1990). EDI (Eating Disorder Inventory) är ett 

självsvarsformulär som är utvecklat i Kanada för anorexi- och bulimipatienter 

(Garner, Olmstedt & Polivy, 1983). BAQ (Body Attittude Questionnaire) är 

utvecklat i Australien på friska kvinnor och syftar i första hand till att ta reda på hur 

normala kvinnors attityder till kroppen ser ut (Ben-Tovim & Walker, 1991). 

 

En parameter som är viktig vid ätstörning är naturligtvis kroppsvikten. Body mass 

index (BMI) används då man snabbt och enkelt vill få en uppfattning om någon är 

över- eller underviktig. Indexet bygger på uppgifter om vikt och längd och uträknas 

genom formeln: vikten i kilogram/längden i meter i kvadrat. Rekommendationer för 

vad som är normalt varierar med åldern (Brownell & Fairburn, 1995). Enlig WHO, 

FN:s hälsoorganisation rekommenderades,  år 1995 gränsvärdet i BMI för kvinnor 

ligga mellan 18,6-23,8 kg/m2  (Statistiska centralbyrån, 1998). 

 

I en studie gjord av Axelsson och Broberg (2001) på en normalpopulation av 

gymnasieelever årskurs tre i Luleå kommun visade det sig att det inte fanns något 

samband mellan kroppsmedvetande och BMI. Vidare visade resultatet att kvinnorna i 

studien hade ett sämre kroppsmedvetande än männen.      

 

En studie av Keeton, Cash och Brown (1990) visar att kvinnor överskattar sin 

kroppsstorlek till en signifikant större utsträckning än män. Den studien samt många 

andra ledande studier med normalviktiga personer pekar på en kultur som sätter en 

ganska stor press på kvinnor att anpassa sig till en standard som ignorerar 

individuella biologiska förutsättningar. Detta svarar med största sannolikhet för det 

ökande antalet kvinnor med ätstörningar (Miller, 1991). 

 

Indien anses vara ett land där förekomsten av ätstörningar sägs vara mycket sällsynt. 

En förklaring till detta skulle kunna vara den utbredda fattigdomen i landet. Det är 

dock inte alla indier som är fattiga, en ganska stor del av den indiska populationen 



 

 7

lever i ett välstånd. En annan anledning till att Indien inte associeras till att vara ett 

land med ätstörningar skulle kunna vara den traditionella värderingen i Indien vad 

gäller fetma. Fetma symboliserar skönhet, omtanke och förtroende (Sjostedt, 

Schumaker & Nathawat, 2001).  

 

Författarnas förhoppning är att studien ska ge en större förståelse och klarhet i hur de 

kulturella skillnaderna kan påverka en persons kroppsmedvetande.  

 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka unga universitetsstuderande kvinnors 

kroppsmedvetande i Indien ur ett kulturellt perspektiv. 

 

Frågeställningar 
- Hur är kroppsmedvetandet bland unga universitetsstuderande kvinnor i Indien? 

- Har kulturella faktorer någon påverkan på kroppsmedvetande? 

 

 

Metod 
Försökspersoner 

Studien har genomförts på 100 kvinnliga studenter som gick på Gujarat Vidiya Pith 

University i Amdavad i delstaten Gujarat, Indien. Studenterna var från två olika 

college, College of Education och College of Arts. I Indien benämns institutioner 

som college. De som studerade på universitetet var både från städerna och 

landsbygden. Eftersom alla hade råd att gå på universitet rörde det sig om personer 

från medelklass och övre medelklass (personlig kommunikation, Yasomatiben Patel, 

rektor i Indien, 8 april 2002). 

Inklusionskriterierna var att försökspersonerna var unga kvinnor över 18 år och att de 

kunde läsa och förstå engelska. Studien genomfördes med hjälp av kontaktpersonen 

Manubhai Patel i Indien. 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. Försökspersonerna garanterades att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt. 
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Procedur 

Kontaktpersonen, Manubhai Patel tog kontakt med rektorn på Sardar Patel Mahila 

Arts College i staden Nadiad i Gujarat, Indien för att få godkännande till studien. 

Efter godkännandet från rektorn skickades självsvarsenkäterna (bilaga 1) iväg 

tillsammans med ett informationsbrev (bilaga 2) till kontaktpersonen. Samma dag 

som Manubhai Patel skulle informera och dela ut enkäterna till försökspersonerna 

utbröt en strid mellan hinduer och muslimer i denna del av delstaten och 

utegångsförbud utlystes i staden. Alla skolor och universitet stängdes. Då 

universiteten åter öppnades meddelade rektorn på Sardar Patel Mahila Arts College 

kontaktpersonen att studien inte kunde genomföras på colleget pga. att 

tentamensperioden hade börjat. Manubhai Patel tog då kontakt med rektorn, 

Yasomatiben Patel, på Gujarat Vidiya Pith University i Amdavad som gav sitt 

godkännande till studien. Nya oroligheter utbröt och alla skolor och universitet 

stängdes åter. På begäran av rektorn i Amdavad skickade Manubhai Patel enkäterna 

och informationsbreven till henne. Så snart universiteten öppnades informerade och 

delade rektorn ut enkäterna till de frivilliga försökspersonerna på två olika college, 

College of Education och College of Arts, på universitetet i Amdavad. De ifyllda 

enkäterna samlades in av Yasomatiben Patel och skickades till Manubhai Patel som 

sedan skickade de vidare med DHL-tjänst till författarna i Sverige.  

 

Mätinstrument 

Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnarie (BAQ) är en självsvarsenkät som 

är utvecklad i Australien på friska kvinnor (bilaga 1). Enkäten syftar i första hand till 

att ta reda på hur normala kvinnors attityder till kroppen ser ut, för att senare kunna 

göra jämförelser mellan normala kvinnor och subgrupper av speciellt intresse, t ex 

kvinnor med ätstörningar. Enkäten är avsedd att användas på gruppnivå. BAQ är 

reliabilitets- och validitetstestat i Australien på både friska personer och personer 

med ätstörning (Ben-Tovim & Walker, 1991). 

 

BAQ består av 44 påståenden (items) indelade i sex undergrupper. De sex 

undergrupperna omfattar olika aspekter av kroppsmedvetandet.  

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

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

3. Strength and fitness (item 16, 22, 26, 29, 37, 43) 
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4. Salience of weight and shape (item 11, 12, 20, 30, 31, 32, 36, 41) 

5. Attractiveness (item 1, 3, 7, 9, 40) 

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

 

Varje item är graderad på en femgradig skala (1-5). Respondenten ska avgöra hur 

starkt hon eller han samtycker till ett påstående med ändpunkterna Strongly agree 

och Strongly disagree. Alla items utom de omvänt poängsatta är graderade på 

följande sätt: 

Strongly agree = 5 

Agree = 4 

Neutral = 3 

Disagree = 2 

Strongly disagree = 1 

De omvänt poängsatta items är 3, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 41 och 43. Den totala 

poängen för varje undergrupp räknas ihop genom att summera poängen för varje till 

undergruppen tillhörande item.  

 

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 disparagement: 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 varje undergrupp, utom “Strength and fitness” och “Attractiveness”, innebär det 

att en hög totalpoäng motsvarar ett mindre sunt kroppsmedvetande. För 

undergrupperna ”Strength and fitness” och ”Attractiveness” gäller det att en låg 

totalpoäng motsvarar ett mindre sunt kroppsmedvetande. 

Sammanlagt kan respondenten få som lägst 44 poäng och som högst 220 poäng för 

hela testet. 
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Databearbetning 

Medelvärde för de indiska kvinnornas BMI samt medelålder beräknades. Statistisk 

beräkning av medelvärde, median och standarddeviation utfördes för de sex 

undergrupperna samt för försökspersonernas skattningar på de 44 itemen i SPSS. 

 
 
Resultat 
Det totala antalet försökspersoner i studien var 100 indiska kvinnor, inget bortfall. 

Alla försökspersoner svarade på alla frågor i enkäten. Försökspersonernas ålder 

varierade mellan 18 upp till 32 år. Medelåldern var 23 år. 

 

Enligt WHO’s gränsvärden för BMI låg det största antalet försökspersoner i studien 

inom området för normalviktiga, det vill säga 18,6–23,8 kg/m2. Medel BMI för det 

totala antalet försökspersoner låg på 22 kg/m2, med lägsta BMI värde på 14 och 

högsta på 35 kg/m2  (se tabell 1).   

 
 

Tabell 1. Kvinnors gränsvärden för BMI enligt WHO och antalet försökspersoner 

som låg under, inom och över gränsvärdena samt deras medelvärden.  

 

 
BMI-gränsvärden,  
enligt WHO, 1985 

 
Antal  
försökspersoner (n=100) 

 
Medelvärde för 
försökspersonernas BMI 

Undervikt         <18,5 
 
Normalvikt      18,6-23,8 
 
Övervikt          23,9-28,6 
 
Fetma               > 28,7 

24 
 

54 
 

12 
 

10 

16,9 
 

20,9 
 

25,7 
 

30,8 
 
 

 

För varje undergrupp, utom “Strength and fitness” och “Attractiveness”, innebär det 

att en hög totalpoäng motsvarar ett mindre sunt kroppsmedvetande. För 

undergrupperna ”Strength and fitness” och ”Attractiveness” gäller det att en låg 

totalpoäng motsvarar ett mindre sunt kroppsmedvetande. 
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Den lägsta och högsta poängen som kan erhållas för varje undergrupp är; ”Feeling 

fat” 13-65, ”Body disparagement” 8-40, ”Strength and fitness” 6-30, ”Salience of 

weight and shape ” 8-40, ”Attractiveness” 5-25 och ”Lower body fatness” 4-20. 

 
Resultatet visade att försökspersonerna i studien hade skattat lågt på alla 

undergrupper utom ”Strength and Fitness” och ”Attractiveness”, där de hade skattat 

relativt högt (se tabell 2).  

 
Tabell 2. Medelvärden, medianvärden och standarddeviationer för de sex 
undergrupperna. 
 
 
Försökspersoner 
(n=100) 

 
Feeling 
fat 

 
Disparage-
ment 

 
Strength

 
Salience 

 
Attractive- 
ness 

 
Lower 
body fat 

Medelvärde 
 

34,57 15,56 20,33 20,07 17,71 10,12 

Median 
 

34,00 15,00 20,00 20,00 17,00 10,00 

Std. deviation 7,92 4,04 3,98 4,36 3,64 2,75 
 
 
 

 
Försökspersonerna skattade markant högt på följande fyra items: 2, 13, 42 och 44. 

För alla fyra items innebär det att ett högt värde motsvarar ett mindre sunt 

kroppsmedvetande. 

Medianvärden, medelvärden och standarddeviatoner för försökspersonernas 

skattningar på de 44 itemen redovisas i tabell 3, bilaga 3. 

 
 



 

 12

Diskussion 
Resultatet tyder på att försökspersonerna i studien har ett sunt kroppsmedvetande. Då 

det inte finns liknande studier gjorda på unga indiska kvinnor med BAQ samt för att 

kunna belysa resultatet ur ett kulturellt perspektiv, har författarna valt att jämföra 

studiens resultat med Ben-Tovim och Walkers studie (1991). 

 

I Ben-Tovim och Walkers studie (1991) fick 504 friska australienska kvinnor från en 

normalpopulation svara på BAQ. Deras resultat jämfördes sedan med resultatet från 

29 anorektiska patienter, där det visade sig att de friska australienska kvinnorna hade 

signifikant bättre värden än de anorektiska. De australienska kvinnornas resultat 

ansågs därmed vara normgivande för vad som kan tänkas motsvara sunda attityder 

till kroppen och ett sunt kroppsmedvetande. 

 

Vid jämförelse med de friska australienska kvinnornas medelvärden för de olika 

undergrupperna i Ben-Tovim och Walkers studie (1991) ligger försökspersonernas 

värden i denna studie bättre. Det skulle tyda på att försökspersonerna i studien har ett 

sundare kroppsmedvetande än de australienska. Orsakerna till det tror författarna är 

kulturella, vilket kommer att framgå av följande diskussion. 

 

”Feeling fat” (subjektiv känsla av att vara fet), ”Salience of weight and shape” 

(upptagenhet av vikt och kroppsform)” och ”Lower body fat” (särskild oro för fetma 

kring höft och lår) är undergrupper där försökspersonerna i studien har skattat 

markant lägre jämfört med de australienska kvinnorna i Ben-Tovim och Walkers 

studie (1991). Alla de tre grupperna innefattar items som berör personens attityder 

till sin vikt och kroppsform. Både vikt och kroppsform är två faktorer som är viktiga 

för den idealiska kroppsbilden (Brumberg, 1988). Att ha den ”rätta” vikten och 

kroppsformen och att vara spänstig och smal, är ideal som värderas högt hos kvinnor 

i den västerländska kulturen (Brownell, 1991).  

De australienska kvinnorna i Ben-Tovim och Walkers studie (1991) skulle kunna 

sägas representera en västerländsk kultur. I Indien är den traditionellt kulturella 

värderingen den att fetma symboliserar skönhet och hälsa (Sjostedt, Schumaker & 

Nathawat, 2001). Det skulle kunna vara en förklaring till att försökspersonerna i 
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studien jämfört med de australienska kvinnorna har fått bättre värden i de tre 

undergrupperna. 

 

I västvärlden är de kulturella kraven på kvinnorollen stora. Hon skall vara smal och 

spänstig, ta hand om hem och barn samtidigt som hon förväntas göra karriär och 

konkurrera med män på samma villkor. Dessa motsägande kulturella budskap om 

kvinnorollen kan skapa en viss förvirring och ett bristande självförtroende (Seltzer, 

1991; Fontaine, 1991). Det finns studier som visar att självförtroende och 

kroppsmedvetande har ett positivt samband; ju starkare självförtroende desto bättre 

kroppsmedvetande (Stuart & Sundeen, 1991).  

 

I Indien lever de traditionella könsrollerna till största del kvar. Kvinnan ansvarar för 

hem och barn medan mannen står för karriär och inkomst. Det kan tänkas att det 

medför att kvinnan har en klar och bestämd uppgift i samhället. Hon behöver inte 

vara smal och spänstig eller  sträva efter att göra karriär för att accepteras som 

kvinna. Huvuduppgifterna är att ta hand om hem och barn. Det kan tänkas skapa en 

trygghetskänsla och ett starkt självförtroende, vilket i sin tur medför ett sunt 

kroppsmedvetande (personlig kommunikation, Yasomatiben Patel, rektor i Indien, 8 

april 2002). 

 

I undergruppen ”Strength and fitness” (subjektiv känsla av att kunna stå emot fysisk 

stress) har försökspersonerna i studien skattat markant högre än de australienska 

kvinnorna i Ben-Tovim och Walkers studie (1991). Det skulle innebära att 

försökspersonerna i studien anser sig ha en bättre fysisk kapacitet än de australienska 

kvinnorna. I den västerländska kulturen innebär en god fysisk kapacitet att vara 

vältränad, ha bra muskelstyrka och en god fysisk kondition (Brownell, 1991).  

I Indien där gymkulturen inte är så utbredd, kan begreppet fysisk kapacitet ha en 

annan innebörd. För de indiska kvinnorna i Indien ställer vardagens uppgifter andra 

krav på den fysiska kapaciteten som kanske mer innebär att klara av 

vardagssysslorna i hemmet. I ett vanligt indiskt medelklass hem sköts det mesta 

manuellt som t ex. diska, tvätta kläder, städa etc. Det är kvinnorna som står för de 

arbetsuppgifterna, vilket ställer vissa krav på deras fysiska kapacitet (personlig 

kommunikation, Manubhai Patel, kontaktperson i Indien, 10 mars 2002). 
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I Ben-Tovim & Walkers studie (1991) visade det sig att de anorektiska patienterna 

hade ett sämre medelvärde i alla undergrupper utom i ”Strength and fitness”, där de 

till och med hade markant bättre medelvärde än de friska australienska kvinnorna i 

den studien. Ben-Tovim och Walkers förklaring är att det stämmer överens med det 

som har uppmärksammats i den kliniska verksamheten vid arbete med anorektiska 

patienter. Det är en vanlig reaktion att anorektiska patienter anser sig ha en mycket 

god fysisk kapacitet och vara i god fysisk form. Det förklarar också varför de starkt 

förnekar sitt sjukdomstillstånd (Ben-Tovim & Walker, 1991).  

Försökspersonerna i studien har markant bättre medelvärde i ”Strength and fitness” 

jämfört med de anorektiska patienterna i Ben-Tovim och Walkers studie (1991). 

Skillnaden är att försökspersonerna i studien har bra medelvärden även i de andra 

undergrupperna, och därmed kan försökspersonernas medelvärde gällande ”Strength 

and fitness” antas stämma med resultatet och motsvara ett sunt kroppsmedvetande.  

 

I den västerländska kulturen anses kvinnor med ”fel” kroppsform, dvs. de som är 

överviktiga och ospänstiga, vara odisciplinerade och lata. Det väcker starka 

skamkänslor hos kvinnor. Vidare skapar det en nedvärderande känsla inför sin egen 

kropp (Brownell, 1991). 

I Indien där kulturen förknippar fetma med skönhet och välstånd, kan det tänkas 

skapa en känsla av välbefinnande och stolthet inför sin kropp (Sjostedt, Schumaker 

& Nathawat, 2001). Det tror författarna kan vara en förklaring till försökspersonernas 

låga värde i undergruppen ”Body disparagement” (nedvärderande känsla för den 

egna kroppen), jämfört med de friska australienska kvinnornas i Ben-Tovim och 

Walkers studie (1991).  

 

De indiska kvinnorna har skattat högt på fyra items, vilket enligt poängbedömningen 

i BAQ skulle motsvara ett mindre sunt kroppsmedvetande. En av orsakerna till den 

höga skattningen tror författarna kan ligga i hur påståendena i items har tolkats av 

försökspersonerna. Det kan även bero på kulturella värderingar. De fyra items det 

gäller är enligt följande: 

 

Item 2 ”I prefer not to let other people see my body.” är ett item som skattas högt 

(”agree”) av försökspersonerna i genomsnitt i studien. Att inte vilja låta andra 

människor se sin kropp skulle kunna tolkas som en sund reaktion även i vår 
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västerländska kultur. Här skulle frågan kunna vara vad som menas med ”other 

people”? I Indien, anses det vara oanständigt att klä av sig inför varandra, oavsett 

vem det är frågan om. Det kan förklara att försökspersonerna skattar högt på detta 

item.  

 

Item 13 ”I like to weigh myself regularly.” är ett annat item som de indiska 

kvinnorna i studien skattar högt (”agree”). Att väga sig regelbundet kan tolkas som 

något bra, att man är hälsomedveten och vill kontrollera sin vikt av hälsoskäl. 

Personer som styrketränar för att uppnå ett visst resultat med träningen väger sig 

regelbundet för att utvärdera träningsresultatet (Forsberg & Saltin, 1994). Det är först 

när det finns en följdfråga till item 13, hur ofta, som författarna tror att det säger 

något om kroppsmedvetandet, om det är sunt eller inte. 

 

Item 42 ”I feel fat when I can no longer get into clothes that used to fit me.” skattas 

högt (”agree”) av försökspersonerna. Författarnas personliga mening är dock att det 

är en sund skattning. Att känna sin kropp till den grad att man känner ens egen 

viktnedgång eller viktuppgång kan anses vara sunt, och borde motsvara ett sunt 

kroppsmedvetande.  

 

Item 44 ”I try to avoid clothes which make me especially aware of my shape” är ett 

item som försökspersonerna i studien skattar högt (“agree”). I den indiska kulturen, 

som i många andra österländska kulturer, anses det oanständigt att framhäva och visa 

sina kroppsliga former. Den höga skattningen beror troligtvis på den kulturella tabu 

gällande kroppen. 

 

Resultatet i denna studie talar för att indiska kvinnor i Indien har ett sunt 

kroppsmedvetande.  

De australienska kvinnornas värden anses utgöra normen för vad som är sunda 

attityder till kroppen och motsvarar ett sunt kroppsmedvetande (Ben-Tovim & 

Walker, 1991). Enligt den normen skulle det tyda på att försökspersonerna i studien 

har ett sundare kroppsmedvetande än de australienska. Frågan författarna ställer sig 

är: vad är det som bestämmer normen för ett sunt kroppsmedvetande? Det som anses 

vara ett sunt kroppsmedvetande i en kultur behöver inte anses vara det i en annan 

kultur. 
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Målgrupp för studien var unga indiska kvinnor studerande på universitet från 18 år 

och uppåt. Studien är utförd med hjälp av enkäter. Fördelarna rent generellt med att 

använda sig av en enkät är att försökspersonernas anonymitet bevaras samt att de har 

rätt att avbryta studien när de behagar. 

En nackdel med att utföra en studie med enbart enkäter, även om enkäterna är 

mycket känsliga och specifika, är att vid sammanställningen faller de som avviker 

från mängden bort pga. att resultatet oftast presenterar medelvärdet av 

studiepopulationen (Hoek, 1993).  

 

Mätinstrumentet som användes i studien var BAQ, Ben-TovimWalker Body 

Attitudes Questionnaire, vilket är en självsvarsenkät som är enkel att besvara. 

Enkäten är avsedd att användas på friska individer men har även validitet att 

användas inom klinisk verksamhet vid undersökning av t ex personer med 

ätstörningar. De flesta mätinstrument är utformade för att användas på en individnivå 

medan BAQ är avsedd för att användas på gruppnivå (Ben-Tovim & Walker, 1991). 

Studiens syfte var att undersöka kvinnors kroppsmedvetande på gruppnivå och därför 

var det lämpligt att använda BAQ i denna studie.  

En annan anledning till varför författarna använt sig av BAQ är att den täcker en stor 

del av kvinnors attityd till sin kropp och därmed flera aspekter av kroppsmedvetande 

(Ben-Tovim & Walker, 1991; Roxendal, 1987). 

 

Att besvara enkäterna var frivilligt och att svaren skulle behandlas helt konfidentiellt 

var givetvis en självklarhet. Vad gäller frivillighet kan det dock tolkas olika i Indien 

och Sverige. För att undvika missförstånd gällande just frivilligheten har författarna 

varit noga med att informera kontaktpersonen om vad frivillighet innebär enligt 

svensk definition. 

 

En begränsning vad gäller enkätstudier, speciellt vid ett ämne som 

kroppsmedvetande, är att författarna inte får en bild av försökspersonerna som deltog 

i studien.  

Studier som genomförts med både enkäter och personliga intervjuer ger en 

personligare bild av försökspersonerna. Att göra personliga intervjuer i detta fall när 

antalet försökspersoner är 100 skulle innebära ett mycket tidskrävande arbete och ett 

för stort projekt, dessutom förutsätter det att författarna är på plats.   
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För att ändå få en bild av försökspersonerna, fick kvinnorna själva fylla i ålder, längd 

och vikt. Detta för att senare kunna räkna ut BMI. 

BMI för försökspersonerna låg på 22, vilket är inom spannet för normalviktiga 

(Statistiska centralbyrån, 1998).  

Det föreligger en viss risk att försökspersonerna inte varit helt ärliga i sitt 

uppgiftsgivande. En studie av Henderson (1999) på kvinnor 17-24 år visar dock att 

självrapporteringen av vikt och längd i stort sett är korrekt. 

 

Försökspersonerna har fått information både muntligt och skriftligt via 

kontaktpersonen och rektorn på universitetet, vilka i sin tur fått information från 

författarna i Sverige.  

En brist med den långa informationsgången är att viktig information kan gå förlorad 

på vägen. Informationen kan även missförstås samt bli vinklad. För att undvika detta 

har författarna haft tät kontakt med kontaktpersonen och på så sätt kunnat följa 

proceduren i Indien Den täta kontakten har möjliggjort att eventuella missförstånd 

har kunnat rätas ut samt att ny information har kunnat tillföras under arbetets gång. 

 

Författarna understryker att kontaktpersonen har informerats om vikten av att 

instruktionerna följs och att informationen inte vinklas. Kontaktpersonen har i sin tur 

förmedlat det vidare till rektorn på universitetet. Författarna har dessutom själva haft 

personlig kommunikation med rektorn.  
  
En förutsättning för studiens genomförande var att en av författarna, Sonal Patel är 

av indiskt ursprung och talar språket. Kommunikation med kontaktperson och 

universitet har skötts på indiska.  

Gensvaret från försökspersonerna har varit stort, av 100 utsända enkäter återkom 100 

ifyllda enkäter. Det kan tillhöra ovanligheterna att få deltaga i en studie från väst och 

intresset för västvärlden kan vara en orsak till det stora deltagandet i studien. 

Nyfikenheten på västvärlden kan eventuellt bidragit till möjligheten att utföra en 

studie som ur ett indiskt kulturellt perspektiv skulle ha kunnat setts som stötande, 

med tanke på frågor gällande mat, utseende och attityd till kroppen. Det gör i sin tur 

studien unik. 
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En studie med kulturell anknytning gjord på försökspersoner i en annan världsdel, 

öppnar givetvis fler vägar för att undersöka andra kulturer och deras tankar kring 

kroppsmedvetande.               

Sverige har utvecklats till ett mångkulturellt samhälle med invandring från hela 

världen av människor med helt skilda värderingar och tankar. Det är då viktigt att 

som sjukvårdspersonal inneha kunskap och förståelse för andra kulturer, deras tankar 

och värderingar. 

Det sjukgymnastiska arbetet bygger till en stor del på beröring av andra människor 

(Roxendal, 1987; Råstam, Gillberg & Gillberg, 1995). Vid ett osunt 

kroppsmedvetande kan beröring kännas otäckt och farligt. Många anorektiska 

kvinnor känner sådan avsky för sin kropp att de inte vill att någon ska behöva ta eller 

se på den (Roxendal, 1987; Råstam, Gillberg & Gillberg, 1995). Är den anorektiska 

kvinnan dessutom av ett annat kulturellt ursprung kan den kulturella tabun vad gäller 

beröring förstärka den känsla av avsky dessa kvinnor känner inför sin kropp. Det kan 

i sin tur medföra att det blir svårt att nå patienten. Dessa tankar vad gäller beröring av 

kroppen är en utmaning för alla inom sjukvården. 

 

För att upprätta och upprätthålla ett hälsosamt positivt kroppsmedvetande har 

sjukgymnasten en stor roll (Roxendal, 1987). En sjukgymnast träffar regelbundet 

sina patienter under en längre tid. Det är hos sjukgymnasten det finns tid att diskutera 

och utbyta tankar, och ett ömsesidigt förtroende mellan patient och sjukgymnast kan 

utvecklas. Med dessa positiva förutsättningar som sjukgymnaster innehar kan en 

kunskapsbank vad gäller olika kulturella värderingar byggas upp. Som sjukgymnast 

får du träffa den bästa föreläsaren nämligen patienten själv.  

Enligt Nasser (1986), Hoek (1993), Ben-Tovim och Walker (1991) har mycket få 

studier gjorts på friska individer. Det är viktigt att kartlägga vad som är ett sunt 

kroppsmedvetande för att kunna förstå vad ett osunt kroppsmedvetande innebär. Med 

den avsikten är fler studier på friska individer nödvändiga anser författarna.  

 

Något författarna uppmärksammat under arbetets gång är att det inte finns några 

mätinstrument som är utformade för en icke-västerländsk population.  

Ett flertal studier (Nasser, 1986; Sjostedt, Schumaker & Nathawat, 2001) på kvinnor 

från olika kulturer har visat att den kulturella faktorn vad gäller kroppsmedvetande 

har stor betydelse. De flesta mätinstrument är utformade med hjälp av västerländska 
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kvinnors attityder kring kropp och kroppsmedvetande. Skulle ett mätinstrument 

utformas med hjälp av en icke-västerländsk grupp av kvinnor kan det tänkas att de 

kulturella värderingar och attityder till kroppen skulle skilja sig från de 

västerländska. Författarna efterfrågar därmed ett instrument som är mer anpassat till 

den kultur som är avsedd att undersökas.  

 

Författarna anser att fler studier med kulturell anknytning är av stor vikt för att kunna 

förbättra förståelsen för andra kulturers tankar kring kropp och kroppsmedvetande.  

Det är enbart genom kunskap vi kan lära oss att förstå varandra. 
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Konklusion 
Studien visade att de indiska universitetsstuderande kvinnorna har ett sunt 

kroppsmedvetande. Vidare visade studien att kulturella faktorer, som bland annat den 

kulturella värderingen av en idealisk kroppsbild samt könsroller har en viktig 

påverkan på kroppsmedvetandet. 

I jämförelse med australienska kvinnor, som anses utgöra normen för ett sunt 

kroppsmedvetande, hade de indiska universitetsstuderande kvinnorna ett sundare 

kroppsmedvetande. Frågan författarna ställer sig är: vad bestämmer normen för ett 

sunt kroppsmedvetande? 
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Bilaga 1 
BAQ 

 
 
Kindly fill in your:     Age _____ years     Height ______feet     Weight ______ kg 
 
Instructions 
This questionnaire contains 44 statements. Please read each one and tick the box that shows 
how much you agree or disagree with the statement.  
Each question is rated: Strongly agree, Agree, Neutral, Disagree, Strongly disagree. 
Please make sure that You choose one of the alternatives. When You tick the box please do it 
clearly. 
  
  
 Strongly       Agree     Neutral       Disagree      Strongly 
                                                                           agree                                                                  disagree       
  
1. I usually feel physically attractive.           □         □     □    □   □ 

 
2. I prefer not to let other people see my 

body.      □         □     □    □   □ 
 

3. People hardly ever find me sexually 
attractive.      □         □     □    □   □ 
 

4. I get so worried about my shape that I feel 
I ought to diet.      □         □     □    □   □ 

 
5. I feel fat when I can’t get clothes over my 

hips.     □         □     □    □   □ 
 
6. People avoid me because of my looks.   □         □     □    □   □ 
 
7. I feel satisfied with my face.      □         □     □    □   □ 
 
8. I worry that other people can see rolls of 

fat around my waist and stomach.      □         □     □    □   □ 
 
9. I think I deserve the attention of the 

opposite sex.      □         □     □    □   □ 
 
10. I hardly ever feel fat.      □         □     □    □   □ 

 
11. There are more important things in life 

than the shape of my body.     □         □     □    □   □ 
    
12. I think it is ridiculous to have plastic 

surgery to improve your looks.      □         □     □    □   □ 
   



 

 

 Strongly       Agree     Neutral       Disagree      Strongly 
 agree                                                                  disagree       
13. I like to weigh myself regularly.      □         □     □    □   □ 
 
14. I feel fat when I wear clothes that are tight 

around the waist.      □         □     □    □   □ 
 
15. I have considered suicide because of the 

way I look to others.      □         □     □    □   □ 
 
16. I quickly get exhausted if I overdo it.      □         □     □    □   □ 
 
17. I have a slim waist.     □         □     □    □   □ 
 
18. My life is being ruined because of the way 

I look.      □         □     □    □   □ 
 
19. Wearing loose clothing makes me feel 

thin.      □         □     □    □   □ 
 
20. I hardly ever think about the shape of my 

body.      □         □     □    □   □ 
 
21. I feel that my body has been mutilated.     □         □     □    □   □ 
 
22. I am proud of my physical strength.     □         □     □    □   □ 
 
23. I feel that I have fat thighs.     □         □     □    □   □  
 
24. I couldn’t join in with games or exercise 

because of my shape.     □         □     □    □   □ 
 
25. Eating sweets, cakes or other high calorie 

food, makes me feel fat.     □         □     □    □   □ 
 
26. I have a strong body.     □         □     □    □   □ 
  
27. I think my buttocks are too large.     □         □     □    □   □ 
 
28. I feel fat when I have my photo taken.     □         □     □    □   □ 
 
29. I try and keep fit.     □         □     □    □   □ 
      
30. Thinking about the shape of my body 

stops me from concentrating.     □         □     □    □   □ 
 
31. I spend too much time thinking about 

food.     □         □     □    □   □ 
 
 



 

 

 Strongly       Agree     Neutral       Disagree      Strongly 
 agree                                                                  disagree       

32. I am preoccupied with the desire to be 
lighter.     □         □     □    □   □ 

 
33. If I catch sight of myself in a mirror or 

shop window it makes me feel bad about 
my shape.     □         □     □    □   □ 

 
34. People laugh at me because of the way I 

look.     □         □     □    □   □ 
 
35. I often feel fat.     □         □     □    □   □ 
 
36. I spend a lot of time thinking about my 

weight.     □         □     □    □   □ 
 
37. I am a bit of an “Iron–man”.     □         □     □    □   □ 
 
38. I feel fat when I am lonely.     □         □     □    □   □ 
 
39. I worry that my thighs and bottom look 

dimply.     □         □     □    □   □ 
 
40. People often compliment me on my looks.     □         □     □    □   □ 
 
41. Losing one kilogram in weight would not 

really affect my feelings about myself.     □         □     □    □   □ 
   
42. I feel fat when I can no longer get into 

clothes that used to fit me.     □         □     □    □   □ 
 
43. I have never been very strong.     □         □     □    □   □ 
 
44. I try to avoid clothes which make me 

especially aware of my shape.     □         □     □    □   □ 
 



 

 

Bilaga 2                
Information and Consent 

 
 
This is a study with the purpose to investigate young women’s body image. Body image is a 
term that refers to a person’s feelings and attitudes toward his or her body. There are many 
different factors that influence a person’s body image; historical, cultural, social, biological 
and individual. We have chosen to do a questionnaire study on Indian women’s body image in 
India.  
 
The Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire (BAQ), is a self-report questionnaire 
that has been found suitable for use as a screening instrument for body image in a non-clinical 
setting. The BAQ includes six subscales with totally 44 questions. This is the self-report 
questionnaire that we are going to use in our study. 
 
We are two female students in Physical Therapy, studying at the Department of Health 
Sciences in Boden at the Luleå University of Technology in Sweden.  
We hereby invite You, who is interested, to participate in our study. 
 
 
 
PARTICIPATION IS VOLUNTARY. WE WOULD LIKE TO EMPHASIZE THAT 
YOU CAN REFUSE TO ANSWER ANY QUESTION; AND THAT YOU CAN 
WITHDRAW FROM THE STUDY AT ANY TIME WITHOUT ANY REASON. 
 
Confidentiality throughout the study will be maintained. Participants will never be 
identified with their responses and the participants’ identity will never be revealed. 
 
If you have any questions regarding the study please feel free to contact the individuals 
listed below in India or in Sweden via e-mail or the telephone numbers listed below. 
 
 
 
Sincerely, 
 
 
Mialinn Arvidsson                                                                               Sonal Patel 
e-mail: mialinn77@hotmail.com                                                                e-mail: sonal@home.se 
phone nr: +46 92154016                                                                     phone nr: +46 92114829 
 

    
Supervisor:       
                                                                                                             Contact person in India: 
Tommy Calner,            Manubhai Patel  
University assistant master                                                                            Supervisor of                                            
Department of Sciences in Boden                                                        Hindu Anath Ashram 
Luleå University of Technology                                                          Ashram Road  
Sweden                                                                                                 Nadiad 387001 
E-mail: tommy.calner@hv.luth.se                                                       phone nr: +91 26866559                          

 



 

 



 

 

 


