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Abstrakt 
 
Ända sedan antiken har en atletisk och stark kropp varit idealet för män och idealet lever kvar 
än i våra dagar. Kroppens utseende och form verkar bli allt viktigare för människor, många 
olika åtgärder vidtas för att få en ”fulländad” kropp. Forskning kring kroppsuppfattning har 
mest riktat sig mot kvinnor och framhävt kvinnors missnöje med sina kroppar. Relativt få 
studier finns att tillgå som behandlar mäns kroppsuppfattning. I vissa studier där män ingått har 
dock framkommit att även de haft ett missnöje med sina kroppar. Syftet med denna enkätstudie 
var att kartlägga mäns uppfattning av kroppens utseende och form i åldrarna 20-30 år. Enkäten 
utformades med hjälp av sökning i litteratur och databaser inom området. I studien medverkade 
60 män, dels studerande från Institutionen för Hälsovetenskap, dels studerande från 
Institutionen för Systemvetenskap, båda vid Luleå Tekniska Universitet. Resultaten visade att 
de flesta män i studien ansåg sig vara varken överviktiga eller underviktiga. Majoriteten ville ha 
mer muskler, ungefär hälften ville ha mindre fettmängd på kroppen. Åtgärder som deltagarna 
vidtagit för att förändra kroppens utseende och form var i huvudsak träning. Merparten av de 
tillfrågade männen tyckte att kroppens utseende och form till viss del har betydelse för 
självförtroendet.  
 
Nyckelord: frågeformulär, kroppsuppfattning, kroppsutseende, män. 
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Bakgrund 
 
Vi lever i kroppens tid. Vår värld är besatt av att utforska och överskrida den egna kroppens 
gränser (Lundin,1996). Denna besatthet ger sig uttryck i exempelvis kroppsterapi, 
skönhetsoperationer, kroppsbyggande, självsvält och hetsätning. Överallt tycks finnas en dröm 
om att tänja på de biologiska och kulturella gränserna, att ur kroppen lyfta fram och synliggöra 
ett ”äkta” jag. (Lundin,1996) 
I det antika Grekland var den atletiska kroppen ett manligt ideal och med en stark kropp ansågs 
man även inneha andra positiva egenskaper som målmedvetenhet och en stark karaktär. Den 
svaga kroppen stod för moraliskt förfall. Idrottsrörelsen grundlades under antiken och användes 
för att fostra pojkar till fysiskt starka män med tanke att de skulle bli framtidens samhällsledare. 
(Fagrell,1992) Med antikens Grekland som högsta förebild blev en harmonisk utbildad kropp 
en symbol för manlig dygd (Ekenstam, Frykman, Johansson et al., 1998). Elias (1989) belyser i 
sina studier av de medeltida europeiska hoven hur kroppen och kroppens framtoning långt 
tidigare än vad som vanligen kan utläsas i litteraturen, var sammankopplat med en strävan efter 
makt och prestige (Elias,1989). I och med urbaniseringen, sekulariseringen och 
industrisamhällets etablering har kraven och synen på människokroppen förändrats. Den urbana 
miljön, maskinernas inträde i arbetslivet, förändrade familje- (kärnfamiljen) och kärleksideal 
(den romantiska förebilden) innebär att kroppen har blivit fråntagen flera av sina traditionella 
funktioner som reproduktion, fysiskt försvar av egendom och säkerställande av familjens 
välstånd. Grundläggande blir istället föreställningen om människans inre och yttre 
utvecklingspotentialer, hur den enskilda individen tar tillvara dessa och tankens makt över 
handlingen. (Fagrell, 1998)  Kroppen används för att framtona jaget och uttrycka likhet och 
samhörighet med andra människor – en samhörighet som blivit allt viktigare. Kroppen har 
blivit en yta där man spelar upp sin identitet, och också ett instrument med vilket människor når 
fram till en självidentitet. (Frykman, 1994) 
Idag är idrottsstjärnan en av vår tids största hjältefigurer (Harbeck & Rydberg, 1993). Kraven 
och förväntningarna som ställs på idrottsstjärnor är enorma. Idrotten fungerar idag som en 
industri som producerar mer än bara hälsa och sunda ideal. Många idrottsmän fuskar sig till 
framgång och ett bättre yttre utseende i form av otillåtna medel. (Harbeck & Rydberg, 1993) 
Människor överöses dagligen med bilder av unga ideal, vilka ständigt påminner oss om 
kroppens utseende (Tornstam & Öberg, 1999). Kroppen har stor betydelse för självförtroendet. 
Media påverkar oss mycket, där blir vi varse om individer som tar hand om sina kroppar och 
därför sägs vara friskare och lyckligare och lever längre. Majoriteten av dessa budskap riktar 
sig mot kvinnor och handlar om kvinnokroppen. Kvinnor oroar sig mer för hur deras utseende 
ska förändras när de blir äldre än vad män gör. (Tornstam & Öberg, 1999) Johansson (1998) 
menar att även män görs till åtråvärda objekt, och det är inte ovanligt med reklambilder där 
unga män ägnar sig åt eller visar upp sina kroppar. Utseendestressen drabbar inte bara kvinnor. 
Idag är var fjärde patient på skönhetsklinikerna manlig (Strömberg, 2002). Tornstams och 
Öbergs undersökning (1999) gjord på 300 svenska kvinnor och män visade bland annat att  
82 % respektive 60 % av de tillfrågade höll med påståendet att ”mitt utseende är viktigt för 
mig”. 
På 80- och 90-talen har kraven på att fotomodeller och filmskådespelare ska ha perfekta 
kroppar gradvis ökat (Johansson, 1999). Kopplingen mellan gymkultur och filmindustri har 
blivit allt starkare. Många filmstjärnor börjar sin karriär som modeller snarare än som 
skådespelare, och de tvingas ägna mycket tid åt kroppsvård och fysisk träning för att behålla sin 
karriär. Den hårda, vältränade kroppen är mycket framträdande i media, reklam och 
fitnessindustrin och får därmed stor genomslagskraft i vardagslivet. För många människor är 
detta en påminnelse om att de själva äter för mycket, motionerar för lite och inte ser ut som 
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personerna i medievärlden. Framförallt yngre människor drabbas av denna skönhets- och 
kroppskult. (Johansson, 1999) 
 
Män har också de missnöje med sina kroppar ( Doris, Drewnowski & Yee, 1987). Men skillnad 
föreligger mellan män och kvinnor; kvinnor som är missnöjda tycker oftast att de väger för 
mycket, bland män förekommer önskningar om viktökning och viktminskning i ungefär lika 
stor utsträckning (45% respektive 40%). På frågan vad man gör åt sitt missnöje svarar de flesta 
män att de tränar, de flesta kvinnor att de bantar/ går på diet. Att gå på diet anses kunna vara en 
riskfaktor för att utveckla ätstörningar.(Doris, Drewnowski & Yee, 1987) Även Davis, Dionne, 
Elliott et al (1991) menar att andelen män som vill minska i vikt och de som vill gå upp i vikt är 
ungefär lika stora. Brownell, Rodin & Wilmore (1992) tar upp att bantning och även 
ätstörningar förekommer också bland män. Författarna menar att män som tränar och män med 
ätstörningar kan ha många likheter, en ätstörning kan bottna i en önskan att förändra sin 
kroppsform. Idrottsmän liksom män med ätstörningar gör stora investeringar för att uppnå sitt 
mål och få den kroppsform och funktion de önskar. Collegestuderande underviktiga män visade 
sig i en undersökning ha en lika negativ syn på sig själva som överviktiga kvinnor 
(Gronendyke, Harmatz & Thomas,1985). I en studie gjord på andra collegestuderande, fick 
deltagarna uppskatta sin egen figur, sin idealfigur, idealfigur hos egna könet och idealfiguren 
hos motsatta könet (Adler & Cohn, 1992). Då männen skattade sin egen figur visade sig den 
oftast vara mindre än deras idealbild av kroppen. Männen skattade också sin egen idealfigur 
större än vad kvinnorna tyckte var mannens idealfigur. Större variation i kroppsidealet kunde 
ses bland män till skillnad från kvinnorna, som nästan enhälligt ville bli smalare. Författarna 
menar att framtida forskning är viktig för att testa hypotesen att kroppsidealet varierar mer 
bland män, genom att inkludera frågor om muskler såväl som vikt. Författarna hävdar även att 
mäns tendenser att överdriva vikten av de fysiska kvalitéerna kan bidra att till underviktiga män 
kan vara i farozonen för att utveckla en störd kroppsuppfattning. (Adler & Cohn, 1992) 
 
I en australiensisk undersökning av kvinnliga och manliga psykologistudenter angav merparten 
av männen att de inte såg någon koppling mellan självförtroende och kroppsmissnöje 
(Tiggemann, 1992). En studie på 12-13 åringar visar att bland pojkar förekommer önskningar 
om såväl vikt uppgång som viktnedgång (Badmin, Furnham & Sneade, 2002). Flickorna 
kopplade missnöje med kroppen till självförtroende medan pojkarna angav att deras 
kroppsmissnöje inte påverkade självförtroendet. Orsaker som angavs till att träna, oberoende av 
kön, var kopplat till lågt självförtroende och ätstörningar. (Badmin, Furnham & Sneade, 2002) 
Däremot visade en annan undersökning att bra självförtroende var associerat med en god 
kroppsuppfattning.( Mc Cabe & Ricciardelli, 2003). 
 
Kroppsuppfattning definieras enligt Roxendal som en människas uppfattning om kroppen, till 
exempel omfång och tyngd (Roxendal, 1987). Begreppet kroppsuppfattning beror också av 
perception och vilken kunskap man har om kroppen. Kroppsuppfattning är ett djupare begrepp 
och kräver en högre grad av medvetande än kroppsupplevelse. Kroppsupplevelsen kan vara 
omedvetet och är bundet till nuet, stundom i relation till minnet av tidigare händelser. 
(Roxendal, 1987) 
 
Förkärlek för en stor och muskulös kropp som ideal verkar utvecklas mellan sex och sju års 
ålder (Mc Cabe & Ricciardelli, 2003). Åtta av tio flickor och sju av tio pojkar i åldern 13 till 25 
år angav i en riksrepresentativ undersökning om ungdomars fritid att ”personlig stil” (kropp, 
utseende och kläder) är mycket eller ganska viktigt för dem (Fagrell, 1998). Där uppger också 
åtta av tio ungdomar i nämnda åldersintervall att de idrottat, tränat eller motionerat minst någon 
eller några gånger i månaden. Undersökningar visar också att dagens 20-åringar är mer fysiskt 
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aktiva än 20-åringar var för 25 år sedan. Författaren frågar sig hur denna omsorg om och lust 
för träning av kroppen kan förstås. (Fagrell, 1998) 
 
I dagens gymkultur kan man iaktta en kraftig förändring av de normer som reglerar ”det 
manliga” och ”det kvinnliga”. För kulturforskaren är gymmet en intressant miljö. Det moderna 
gymmet har blivit en mötesplats för människor som önskar förändra sina kroppar, som njuter av 
att skulptera och modulera sin kropp för att på så sätt öka sitt välbefinnande och uppnå ”hälsa”. 
(Johansson, 1999)  På 70-talet var det nästan uteslutande män som tränade på gymmen, medan 
de flesta gym idag är mixade. I början fanns en klar könsuppdelning; killarna tränade 
styrketräning medan kvinnorna ägnade sig åt aerobics. Detta bidrog till att två klart avgränsade 
kroppar producerades; en dynamisk, kraftfull, muskulös manlig och en smidig, vek, smal 
kvinnlig. Den hårda kroppen, det vill säga en ”lagom” muskulös, fettsnål och dynamisk kropp, 
attraherar både män och kvinnor. Män skall inte längre se överdrivet muskulösa ut, 
bodybuilderns abstrakta manlighet är ute. Kvinnor vill inte längre bli betraktade som veka och 
svaga, utan vill framstå som kapabla och kraftfulla. (Johansson, 1999) Konstruktionen av 
manlighet på gymmet har sitt ursprung i bodybuildingkulturen (Johansson, 1998). 
Grundpelarna där är hård fysisk träning, kost och extrem disciplin. Vanligt förekommande är 
också att man använder olika typer av droger. Bodybuildern är på sätt och vis traditionsbärare 
och utgör riktlinje för de som tränar på gym, och även om många män bara vill vara måttligt 
muskulösa, handlar det ändå om samma fysiska träning och delvis samma inställning som 
ligger till grund för såväl bodybuilderkroppen som den måttligt muskulösa manskroppen. 
(Johansson, 1998) Davis, Dionne, Elliott et al (1991) gjorde en undersökning som visade att 
män som tränar har mindre kroppsmissnöje än män som inte tränar. Till 113 manliga studenter i 
åldern 17- 50 år ställdes några öppna frågor med syftet att undersöka varför män vill vara 
muskulösa (Hopkins, Morrison, Morrison, 2003). På frågan varför de trodde att andra män 
tränar var vanligaste svaret för att bli attraktivare för kvinnor samt för att öka sin utstrålning i 
allmänhet, inte just bara för kvinnor. På frågan varför de själva ville bli muskulösa svarade 
majoriteten att en muskulös kropp förbättrar den fysiska hälsan. En fråga inkluderade att nämna 
några vinster med att ha en vältränad kropp, svaren var då framförallt ökad hälsa. (Hopkins, 
Morrison, Morrison, 2003)  
En önskan om större bröst och armar observerades bland college män  i en äldre källa (Calden, 
Lundy & Schlafer, 1959). En annan undersökning av pojkar i klass 10 och 12 på college i USA, 
visade att 50% av pojkarna ville ha större biceps, bröst, axlar och handleder (Hampton, 
Huenemann, Mitchell & Shapiro, 1966). Det manliga idealet är en v- formad figur med en 
betoning på stora biceps, bröst och axlar, medan det kvinnliga idealet är att vara extremt smal 
med betoning på smala höfter, rumpa och lår. Bland de män som önskar att öka i vikt stämmer 
det överens med det manliga idealet och att öka i muskelmassa (Badmin, Furnam & Sneade, 
2002). 
 
Många olika metoder finns för att försöka mäta människors kroppsuppfattning. Några exempel 
på dessa är Body Attitude scale (Cash, Janda & Winstead, 1986), Body Image Survey (Cash, 
Janda & Winstead, 1986) och Body Awareness scale (BAS) (Roxendal, 2002). En jämförelse 
av Body Attitude Scale på en grupp collegestuderande kvinnor och män som gjordes dels 1966, 
dels 1996, visade att kvinnorna hade större missnöje med sin kropp -96 än –66. Männen 
uppvisade ingen signifikant skillnad. (Cash, Janda & Winstead, 1986) En jämförelse av Body 
Image Survey på en grupp män och kvinnor visade båda grupper större missnöje med sin kropp 
1986 än –72 (Cash, Janda & Winstead, 1986). 
BMI är ett mått på den relativa kroppsvikten. Måttet räknas ut genom att dividera kroppsvikten 
i kilo med kroppslängden i meter i kvadrat. En stor svaghet med BMI är att den inte skiljer 
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mellan fett- och muskelmassa och inte heller hur fettet är fördelat i kroppen. (SBU-rapport, 
2002) 
 
Syfte  
 
Syftet med studien var att kartlägga män i åldern 20-30 år´s uppfattning av kroppens utseende 
och form. 
 
Frågeställningar 
 

1. Hurdan är mäns kroppsuppfattning vad gäller utseende och form?  
2. Hur nöjda är de med sin kropps utseende och form ?  
3. Om de är missnöjda med sin kropps utseende och form – gör de / har de någon gång 

gjort något för att ändra på det – och i så fall vad?  
4. Upplever männen att deras kropps utseende och form har betydelse för deras 

självförtroende?  
 
Metod och material  
 
Efter sökning i litteratur och databaser ansåg vi inga enkäter som vi hittat lämpa sig för 
ändamålet vi var ute efter. Sökning gjordes i databaserna Medline, Cinahl och Psyklit. 
Sökorden var följande: body satisfaction, body shape, questionnaire, body awareness, body 
image, body esteem, body scheme, masculinity body, body attitude, male body, self image, 
embodiement, body ideal. Sökorden användes dels ensamma, dels i kombination med sökordet 
”men”. 
En egen form av enkät (se bilaga 3) utformades med hjälp av litteraturstudier inom området. En 
aspekt vad gäller kroppsuppfattning valdes – kroppens utseende och form. Perception och 
kunskap om kroppen som ingår som delar av kroppsuppfattningen, innefattas inte i 
enkätutformningen. 
 
Utformning av enkät 
 
Frågeställning nummer 1 belyses i enkätfrågorna 1-10. Frågeställning nummer 2 belyser vi i 
enkätfråga 12. Frågeställning 3 och 4 behandlas i fråga 11 respektive 13. 
Frågeområdena formulerades med stöd av studier från aktuell forskning. 
Fråga 1 ställs som bakgrundsfråga till efterföljande frågor och eftersom vissa källor hävdar att 
missnöje finns med vikten bland män. Män önskar gå upp och ned i vikt i ungefär lika stor 
utsträckning (Badmin, Furnham & Sneade, 2002 ; Doris, Drewnowski & Yee, 1987; Davis, 
Dionne, Elliott et al, 1991).  
Frågorna 2-7 motiveras av att kroppsvikten och BMI inte visar fördelningen av fett- och 
muskelmassa i kroppen (SBU-rapport, 2002). Det stöds också av de källor som hävdar att 
manlighet förknippas med en stark och muskulös kropp ( Mc Cabe & Ricciardelli, 2003; 
Badmin, Furnam & Sneade; Fagrell,1992). Enligt Johansson (1998) är idealet en muskulös och 
fettfattig kropp. 
Frågorna 8-10 är utformade utefter det manliga kroppsidealet; en V-formad figur (Badmin, 
Furnam & Sneade, 2002) och efter undersökningar som visar missnöje med dessa kroppsdelar 
(Calden, Lundy& Schlafer, 1959; Hampton, Huenemann, Mitchell & Shapiro, 1966). 
Fråga 11 har utformats utifrån påståenden att människor idag gör nästan allt för att få den 
”perfekta” kroppen (Lundin & Åkesson(red), 1996) att det yttre blivit viktigare än att fysiskt 
åstadkomma någonting med kroppen (Fagrell, 1998). Inte bara kvinnor utan även män har 
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dragits med i kroppsfixeringen (Strömberg, 2002) men dock verkar män och kvinnor vidta olika 
åtgärder mot sitt missnöje. Doris, Drewnowski & Yee´s (1987) studie tyder på att män främst 
använder sig av träning, medan kvinnor bantar. Dock förekommer bantning och även 
ätstörningar också bland män, vilket Brownell, Rodin & Wilmore (1992) tar upp. 
Fråga 12 ställs därför att enkäten i övrigt endast behandlar en liten del av kroppens utseende 
och form. En person kan vara missnöjd med vissa kroppsdelar vad gäller utseende och form 
men ändå vara nöjd med kroppsutseendet i det stora hela. Faktorer som exempelvis längd, 
ögonfärg, och social bakgrund kan också påverka den totala uppfattningen om utseendet. 
Många artiklar verkar ge bilden av att kroppens utseende och form tar upp en stor del i 
begreppet kroppsuppfattning i dagens samhälle (Tornstam & Öberg, 1999; Lundin & 
Åkesson(red), 2001; Frykman, 1994). Markeringarna  på den utsatta linjen avlästes med linjal 
och mättes i hela millimeter. 
Fråga 13 har utformats efter undersökningar där männen angav att kroppsuppfattningen inte 
har betydelse för självförtroendet (Badmin, Furnham & Sneade, 2002; Tornstam & Öberg, 
1999; Tiggemann, 1992).  En annan undersökning visade att bra självförtroende och bra 
kroppsuppfattning har ett samband (Mc Cabe & Ricciardelli, 2003). 
 
Pilotstudie 
 
Enkäten testades genom en pilotstudie på 12 slumpvis utvalda studerande på Institutionen för 
Hälsovetenskap i Boden för att ta reda på om frågorna var begripliga, relevanta och i rätt 
ordning. Institutionsansvarig och berörda lärare kontaktades före utlämnandet av enkäterna. 
Enkäterna delades ut på plats i samband med ett rasttillfälle och samlades in direkt efteråt. 
Deltagarna fick både muntlig och skriftlig information (se bilaga 1). Deltagandet var frivilligt 
och kunde när som helst under ifyllandet av enkäten avbrytas utan att ange skäl. 
Inklusionskriterier var män 20-30 år.  
Efter studien lade vi till en fråga om ålder, eftersom vi fått synpunkter om att 
kroppsuppfattningen kan ändras mycket från 20 års ålder fram till 30, vilket vi tror kan stämma. 
Vi har endast hittat en källa som behandlar ålder, och denna tyder på att åldern inte har någon 
nämnvärd betydelse för hur kroppsuppfattningen varierar (Davis, Dionne, Elliott, et al, 1991).  
Övriga kommentarer vi fick var att försökspersonerna saknade frågor om benen och 
kroppslängd samt vad andra tycker om din kropp. Vi tyckte också att frågor om ben och 
kroppslängd kunde varit relevant att fråga, men vi hade inte något litterärt stöd för det. Vad 
andra tycker om din kropp ingick inte i våra frågeställningar. 
 
Kartläggande studie 
 
Enkäten delades ut till 50 slumpvis utvalda personer, enligt samma inklusionskriterier som i 
pilotstudien. Personerna studerade på Institutionen för Systemvetenskap vid Luleå Tekniska 
Universitet. Vi valde att gå till två kurser som hade schemalagda lektioner vid samma tillfälle. 
Innan enkätutlämning kontaktades berörd institutionsansvarig samt ansvarig lärare för 
klartecken att genomföra studien. Enkäterna lämnades ut av oss personligen under ett 
rasttillfälle med samtidig muntlig och skriftlig information (se bilaga 2) och samlades in vid 
samma tillfälle. Efter insamlandet av enkäten upptäcktes ett bortfall av två enkäter. 
 
Vid bearbetning av enkätresultaten behandlades pilotstudien och kartläggande studien 
tillsammans, totalt 60 enkäter. Frågorna var exakt lika vid båda studier, med undantag av att 
åldersfrågan tillkom i kartläggande studien. 
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Resultat  
 
För samtliga tabeller gäller att procenttalet inom parentes har avrundats till heltal. Antal 
svaranden (n) = 60. Medelåldern för de svarande i den kartläggande studien var 22,5 år, med en 
variationsbredd på 20-27 år. En person uppgav inte sin ålder. 
Sist i enkäten fanns möjlighet att lämna övriga kommentarer. Vi  fick endast kommentarer av 
några deltagare i pilotstudien. Dessa kommentarer beaktades innan enkäten på nytt lämnades ut, 
därför ingick de och redovisas i metoddelen. 
 
Männens kroppsuppfattning vad gäller kroppens utseende och form 
 
Vikt 
De flesta män i studien ansåg sig vara varken över- eller underviktiga, 58%. Alternativen något 
överviktig och något underviktig förekom i ungefär lika stor grad. (se tabell 1) 
 
Tabell 1: Vilket alternativ stämmer bäst in på vad du anser om din kroppsvikt ? 
 
 Antal (%) 
Mycket överviktig 0        (0) 
Något överviktig 13      (22) 
Varken överviktig eller underviktig 35      (58) 
Något underviktig 11      (18) 
Mycket underviktig 1        (2) 

 
Muskler 
Vad gäller muskelmassa så ville 49 personer (82 %) ha större muskler. Av dessa 49 ville 19 inte 
ha större muskler på någon specifik kroppsdel. Ingen ville ha mindre eller lite mindre muskler. 
Kroppsdelar som angavs som önskvärda att ha mer muskler på var framförallt armar och mage. 
Två personer angav att de ville ha större muskler på specifik kroppsdel trots att de var nöjda 
med sin totala muskelmassa.(se tabell 2,3,4) 
 
Tabell 2: Vad anser du om din totala muskelmassa? 
 
 Antal (%) 
Jag vill ha mycket mindre muskler 0        (0) 
Jag vill ha lite mindre muskler 0        (0) 
Jag vill varken ha mer eller mindre muskler 11      (18)   
Jag vill ha lite mer muskler 46      (77) 
Jag vill ha mycket mer muskler 3        (5) 

 
Tabell 3: Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mer muskler på? 
    
 Antal (%) 
Nej 28      (47) 
Armar 15      (25) 
Mage 12      (20) 
Rygg 9        (15) 
Ben 7        (12) 
Bröst 7        (12) 
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Överkropp 3        (5) 
Axlar 3        (5) 
Biceps 2        (3) 
Händer 1 pers, handleder 1 pers 2        (3) 
Rumpa 1        (2) 
Vader 1        (2) 

 
Tabell 4: Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mindre muskler på? 
 
 Antal (%) 
Nej 60    (100) 

 
Fett 
53 % ville ha mindre fett på kroppen, medan 37 % var nöjda med sin fettmängd. På frågan om 
det är någon specifik kroppsdel de vill ha mindre fett på var det mest förekommande svaret 
mage, 37 %.(se tabell 5,6,7) 
 
Tabell 5: Vad anser du om din kropps totala fettmängd? 
 
 Antal (%) 
Jag vill ha mycket mindre fett på kroppen 2       (3) 
Jag vill ha något mindre fett på kroppen 30     (50) 
Jag vill varken ha mer eller mindre fett på kroppen 22     (37) 
Jag vill ha något mer fett på kroppen 5       (8) 
Jag vill ha mycket mer fett på kroppen 1       (2) 

 
Tabell 6: Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mer fett på ? 
 
 Antal (%) 
Nej 56     (93) 
Överkropp 1        (2) 
Höftben 1        (2) 
Underarmar 1        (2) 
Mage 1        (2) 
Armar 1        (2) 

 
 
 
Tabell 7: Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mindre fett på ? 
 
 Antal (%) 
Nej 37     (62) 
Mage 22     (37) 
Rygg 1       (2) 
Bak 1       (2) 
Lår 1       (2) 
Huvudet 1       (2) 
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V-formen 
Angående de tre frågorna om V-formen var de flesta tillfrågade nöjda. Med axelbredden var 87 
% nöjda. Med överarmarna var 65 % nöjda medan 35 % tyckte de var för smala, med 
bröstomfånget var 75 % nöjda och 23 % tyckte det var för litet (se tabell 8,9,10). 
 
Tabell 8: Vad anser du om dina axlar? (Axelbredd) 
 

  
Tabell 9: Vad anser du om dina överarmar ? 
            
 Antal (%) 
För stora 0        (0) 
Jag är nöjd 39      (65) 
För smala 21      (35) 

   
Tabell 10: Vad anser du om ditt bröstomfång ? 
        
 Antal (%) 
För stort 1       (2) 
Jag är nöjd 45     (75) 
För litet 14     (23) 

 
 
Hur nöjda är försökspersonerna med sin kropps utseende och form ? 
 
Medelvärdet av hur nöjda de är med sin kropps utseende totalt sett på en skala 1-10 blev 7,0 
med en standardavvikelse på +/- 1,7. Det lägsta angivna värdet var 2,2 och det högsta 9,5.  
 
Om försökspersonerna är missnöjda med sin kropps utseende och form – gör 
de/har de någon gång gjort något för att ändra på det – och i så fall vad? 
 
På frågan om man någon gång har vidtagit åtgärder för att påverka sin kropps utseende svarade 
de flesta, 80 % att de tränat. 8 (13 %) personer uppgav inte några åtgärder. 25 % hade tagit 
kostförstärkande preparat, 12 % kostersättningspreparat och 17 % hade gått på diet. En person 
(2 %) hade tagit otillåtna medel. Ingen uppgav att de bantat (se tabell 11). 
 
Tabell 11: Gör du eller har du någon gång vidtagit någon/några av nedanstående                                       
 åtgärder i syfte att påverka din kropps utseende? Flera alternativ kan anges. Om annat - ange vad. 
 
 Antal (%) 
Inget svar 8       (13) 
Tränat     48     (80) 
Gått på diet 10     (17) 
Bantning 0       (0) 
Kostersättningspreparat 7       (12) 

 Antal (%) 
För breda 2        (3) 
Jag är nöjd 52     (87) 
För smala 6       (10) 



 10

Kostförstärkningspreparat 15     (25) 
Otillåtna medel (doping) 1        (2) 
Annat: Kosttillskott 1 pers, tandreglering 1 pers 2        (3) 

 
 
Upplever männen att deras kropps utseende och form har betydelse för deras 
självförtroende? 
 
Majoriteten, 60 % ansåg att kroppsutseendet till viss del har betydelse för självförtroendet.   
25 % ansåg att kroppens utseende hade mycket inverkan på självförtroendet. Endast en person 
(2 %) tyckte utseendet betydde väldigt mycket, och ingen av männen ansåg att det saknade 
betydelse för självförtroendet (se tabell 12). 
 
Tabell 12: Upplever du att din kropps utseende har betydelse för ditt självförtroende ? 
 
 Antal (%) 
Väldigt mycket 1       (2)      
Mycket 15     (25) 
Till viss del 36     (60) 
Inte speciellt mycket 8       (13) 
Inte alls 0       (0) 

 
 
Resultatdiskussion 
 
Samtliga resultat presenteras utifrån våra frågeställningar. 
 
Hurdan är mäns kroppsuppfattning vad gäller utseende och form i den valda 
målgruppen? 
 
Vikt  
De flesta män i vår studie ansåg sig vara varken över- eller underviktiga, 58%. Alternativen 
något överviktig och något underviktig förekom i ungefär lika stor grad. (se tabell 1)  
Vi har inte hittat några studier där man endast frågat vad försökspersonerna ansett om sin vikt, 
som vi gjort i vår enkät. Däremot har flera studier vi läst undersökt vad de svarande önskar göra 
åt sin vikt. 
En studie gjord av Badmin, Furnam & Sneade, 2002 på 111 män och 124 kvinnor som visade 
att 36,1 % av männen ville gå upp i vikt och 42,8 % önskade minska i vikt.  
I en artikel av Doris, Drewnowski & Yee, 1987 rapporterades att 45 % av männen vill öka i 
vikt och 40 % önskar viktnedgång. Bland de 18-åriga collegestuderande män som undersöktes, 
var andelen nöjda med sin vikt, 15 %. Denna andel var inte större än andelen nöjda kvinnor 
som undersöktes i samma studie. 
Även i Davis, Dionne, Elliott et al, 1991 studie visade resultaten att männen vill gå upp och ner 
i vikt  i ungefär lika stor utsträckning. 
I vår studie ansåg sig ungefär lika stora andelar vara överviktiga respektive underviktiga, men 
de flesta ansåg sig normalviktiga. 
Som tidigare nämnts i Doris, Drewnowski & Yee´s artikel (1987) är missnöje med 
kroppsvikten en huvudriskfaktor för att utveckla ätstörningar. Med tanke på detta tycker vi det 
kan ses som positivt att majoriteten män i vår studie ansåg sig vara normalviktiga.  
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Frågan är bra att ställa för att få en utgångspunkt för efterföljande frågor. Vi får veta vad 
deltagarna anser om sin kroppsvikt, dock inte hur nöjda de är med den. Vi har i åtanke att 
personer med störd kroppsbild kan anse sig vara över- eller underviktig trots att de är 
normalviktiga. Omvänt kan en del personer uppge att de har en normal vikt men att de i alla fall 
önskar gå upp eller ner i vikt. Med tanke på detta skulle en följdfråga kunnat ställas, exempelvis 
”hur nöjd är du med din kroppsvikt?”  
Intressant är att ungefär lika stora andelar anser sig överviktiga som underviktiga, till skillnad 
bland kvinnor där fler anser sig överviktiga i förhållande till underviktiga (Doris, Drewnowski 
& Yee, 1987). 
En del studier vi tagit del av har inte redovisat vilka svarsalternativ försökspersonerna hade att 
välja mellan. Vi vet inte om deltagarna kunnat välja ett alternativ som står för ”normalt” eller 
”nöjd” eller om de tvingats välja mellan alternativen ”gå upp i vikt” eller ”gå ned i vikt”. 
 
Muskler 
Vad gäller muskelmassa så ville 82 % ha större muskler. Av dessa 49 personer (82 %) ville 19 
personer inte ha större muskler på någon specifik kroppsdel. Ingen ville ha mindre eller lite 
mindre muskler. Kroppsdelar som angavs som önskvärda att ha mer muskler på var framförallt 
armar och mage. Två personer (3 %) angav att de ville ha större muskler på specifik kroppsdel 
trots att de var nöjda med sin totala muskelmassa.(se tabell 2,3,4) 
Studier vi tagit del av pekar åt samma håll, att en muskulös manskropp är idealet. Detta har 
varit ideal ända sedan antikens Grekland (Ekenstam, Frykman, Johansson et al., 1998; Enzell, 
Sundgot-Borgen, Wallin et al,1992) och är också det idag (Badmin, Furnam & Sneade, 2002; 
Johansson, 1998; Johansson, 1999; ). I en studie där 237 pojkar ingick visades att 
medvetenheten och förkärlek för detta ideal utvecklas i tidiga barnaår. Man utläste också att 
pojkarnas missnöje i huvudsak var fokuserat till musklerna (Mc Cabe & Ricciardelli, 2003).  
Vi tycker att resultatet var väntat eftersom alla artiklar vi läst enhälligt tyder på att mäns ideal 
är att vara muskulös. Vi hade också själva denna uppfattning innan vi blivit mer insatta i ämnet. 
Överlag verkar det som att det inte är någon speciell kroppsdel som männen vill ha större 
muskler på, utan de vill ha musklerna jämnt fördelat på kroppen. 
Magen angavs som önskvärd att öka muskelmassan på vilket var oväntat eftersom inga studier 
vi hittat styrker detta. Personligen tycker vi att det var väntat eftersom vi uppfattat att en del är 
missnöjda med magen. Vi har hört att begreppet ”ölmage” används ibland och en mage med 
”rutor” verkar vara idealet. Att armar angavs som önskvärt att ha större muskler på tyckte vi var 
högst väntat både med tanke på litteratur och egna uppfattningar. 
 
Fett 
53 % ville ha mindre fett på kroppen, medan 37 % var nöjda med sin fettmängd. På frågan om 
det är någon specifik kroppsdel de vill ha mindre fett på var det mest förekommande svaret 
mage, 37 %. (se tabell 5,6,7) 
Enligt Johansson (1998) är idealet en muskulös och fettfattig kropp. 
Flera studier tyder på att män vill ha en hård kropp med stora muskler (Johansson, 1999; Mc 
Cabe & Ricciardelli, 2003). Då en låg fettmängd framhäver musklerna tydligare verkar det 
logiskt att många vill ha mindre fett på kroppen. Det var därför väntat att många önskade 
framförallt mindre fett på magen då de i tidigare frågor önskade mer muskler på magen. 
. 
V-formen 
Angående de tre frågorna om V-formen var de flesta tillfrågade nöjda. Med axelbredden var 87 
% nöjda. Med överarmarna var 65 % nöjda medan 35 % tyckte de var för smala, med 
bröstomfånget var 75 % nöjda och 23 % tyckte det var för litet (se tabell 8,9,10). 
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Badmin, Furnham, Sneade (2002) beskriver att V-formen är idealet för män. Vi har inte kunnat 
hitta några nya studier där man tillfrågat män om deras åsikter om dessa specifika kroppsdelar. 
Däremot finns äldre undersökningar som visat på ett missnöje med just dessa kroppsdelar 
(Calden, Lundy & Schlafer, 1959; Hampton, Huenemann, Mitchell & Shapiro 1966). 
Med tanke på tidigare fråga om muskelmassa där 82 % ville ha lite mer eller mycket mer 
muskler tycker vi det är lite förvånande att så stor andel av de tillfrågade männen var nöjda med 
just dessa tre delar på kroppen (axelbredd, överarmar och bröstomfång). Överarmarna var det 
alternativ som hade något mindre antal nöjda. Överarmar och biceps angavs också i en tidigare 
fråga i relativt stor utsträckning som önskvärt att ha större muskler på. Kanske kan det vara så 
att männen i vår grupp generellt är nöjda med just dessa 3 delar på kroppen. Männen i vår 
studie var kanske mer missnöjda med andra kroppsdelar än vi tagit upp. Det kan också vara så 
att den specifika v-formen inte är idealet för dessa män. Det vi observerade var att samma ideal, 
med betoning på just dessa delar av kroppen, användes i såväl de äldre som de nyare studierna. 
 
Hur nöjda är männen med sin kropps utseende och form? 
 
Medelvärdet av hur nöjda försökspersonerna är med sin kropps utseende totalt sett på en skala 
1-10 blev 7,0. Det lägsta angivna värdet var 2,2 och det högsta 9,5.  
Doris, Drewnowski & Yee (1987) hävdar att även män är missnöjda med sina kroppar, att det 
inte är karaktäristiskt för män att vara nöjd med sin kroppsuppfattning och kroppsvikt.  
Flera källor som nämnts tidigare tyder på ett  kroppsmissnöje bland män. Dock är det flera 
olika delar som påverkar den totala kroppsuppfattningen, och de flesta artiklar vi läst framhäver 
vikt- och muskelkomponenterna i kroppsuppfattningsbegreppet, eller kopplar det till 
exempelvis självförtroende och träning. Få studier vi har visar enbart på hur nöjd män är med 
sin kroppsuppfattning.  
Davis, Dionne, Elliott et al (1991) undersökning tyder på att träning kan kopplas till att man i 
högre grad är nöjd med sin kropp. 188 män i åldern 16-64 år deltog i studien och delades in i en 
tränings grupp och en icke träningsgrupp. Undersökningen visade också att andelen kroppsfett 
hade mindre betydelse för kroppsuppfattningen hos träningsgruppen än hos kontrollgruppen.  
Det enda vi kan utläsa av svaren på denna fråga är hur nöjda männen totalt är med sin kropps 
utseende och form. Ett lågt värde här kan därför innebära att man ändå har en god 
kroppsuppfattning, beroende på hur stor betydelse just utseendet och formen har för totala 
kroppsuppfattningen. Hur stor betydelse det har kan exempelvis påverkas av samhället, men är 
också högst individuellt.  
En fråga vi själva hade velat ställa var om det varierar hur nöjd man är med sin egen kropps 
utseende och form från dag till dag. Detta eftersom vi tror att kvinnors kroppsuppfattning kan 
variera, med tanke på menstruationscykel, hormonförändringar och barnafödande då kroppen 
exempelvis kan bli svullen och förändras på andra sätt. Frågan hade varit intressant att ställa 
även till män, då vi tror att det kan förekomma även bland män, om än i mindre utsträckning. 
Tyvärr kunde vi inte hitta någon litteratur som stöd för att ställa denna fråga. 
 
Om försökspersonerna är missnöjda med sin kropps utseende och form– gör de / 
har de någon gång gjort något för att ändra på det – och i så fall vad? 
 
På frågan om man någon gång har vidtagit åtgärder för att påverka sin kropps utseende svarade 
de flesta, 80 % att de tränat. 13 % uppgav inte några åtgärder. 25 % hade tagit kostförstärkande 
preparat, 12 % kostersättningspreparat och 17 % hade gått på diet. En person (2 %) hade tagit 
otillåtna medel. Ingen uppgav att de bantat.(se tabell 11) 
Detta styrks av Doris, Drewnowski & Yee´s (1987) studie, som visade att män främst använder 
träning för att kontrollera vikten. Det framkommer även att män med liknande kroppsutseende 
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och vikt har olika mål och önskningar på hur de vill se ut. Författarna tycker att fler studier 
behövs för att undersöka hur exempelvis psykologiska och sociokulturella faktorer påverkar 
dessa önskningar.  
Att en så hög andel har tränat för att påverka kroppens utseende tycker vi är väntat. Detta har 
styrkts med det vi läst. Av de 8 som inte angett någon åtgärd hade en person kommenterat att 
han tränade för välmåendets skull, inte för utseendets. Så kan förstås också ha varit fallet för de 
övriga sju, eller så har de aldrig vidtagit någon av åtgärderna. Intressant skulle vara att veta 
varför man aldrig vidtagit någon åtgärd. 
Att 25 % har tagit kostförstärkningspreparat finner vi inte särskilt förvånande. Dels eftersom 
många män vill öka i vikt och/eller muskelmassa, dels för att det finns så många olika 
kostförstärkningspreparat på marknaden idag. Vi har uppmärksammat att många 
kostförstärkningspreparat säljs i matvarubutiken såsom energikakor och energidrycker, vilket 
kanske kan göra att man får upp ögonen för att dessa preparat finns. Genom reklam och media 
är det svårt att undgå att märka att preparaten finns. 
 
Upplever de att deras kropps utseende och form har betydelse för deras 
självförtroende? 
 
Majoriteten, 60 % ansåg att kroppens utseende till viss del har betydelse för självförtroendet.  
25 % ansåg att kroppens utseende hade mycket inverkan på självförtroendet. En person (2 %) 
tyckte utseendet  betydde väldigt mycket, ingen av männen ansåg att det saknade betydelse för 
självförtroendet (se tabell 12). 
I Badmin, Furnam & Sneade´s studie (2002) visades att generellt bland män påverkar inte ett 
kroppsmissnöje självförtroendet, medan tjejerna tyckte att det hade en koppling. Dock hade 
kroppsmissnöjet påverkan på självförtroendet även hos män som uppgav att de tränade med 
målet att få en vältränad och fast kropp.  
I Mc Cabe & Ricciardellis (2003) undersökning framkom att bra kroppsuppfattning hade 
betydelse för ett bra självförtroende. 237 pojkar och 270 flickor mellan 8-11 år ingick i studien.   
I en studie på 104 manliga och 234 kvinnliga psykologistudenter delades män respektive 
kvinnor in i två grupper, en med personer under 21 år och en grupp med 21 år och äldre. 
Resultatet visade att kvinnorna i båda grupper hade ett större kroppsmissnöje än männen i 
motsvarande grupper. Endast kvinnorna i den äldre åldersgruppen tyckte sig se ett samband 
mellan missnöjet och självförtroende. Ingen av grupperna med män såg någon koppling mellan 
dessa faktorer. (Tiggemann, 1992) 
Den person som i föregående fråga uppgett att han använt otillåtna medel (doping) var den enda 
i gruppen som tyckte att hans utseende betydde väldigt mycket för hans självförtroende. 
 
Metod diskussion 
 
Den huvudsakliga anledningen till att vi valde att göra en enkät istället för att utforma en 
intervju är att vi tror det kan vara lättare att svara på frågor om sin kroppsuppfattning om man 
får vara helt anonym vilket man är vid enkätundersökning. Att vara anonym kan vara en fördel 
då frågor om kroppsuppfattning kan upplevas som känsligt för många. Man slipper  
”intervjuareffekten” och frågeformuleringarna blir standardiserade, lika för alla. Respondenten 
kan i lugn och ro begrunda frågorna. Dock är vi medvetna om att det kan tänkas att man kan 
komma åt mer ”på djupet” i en intervju än med enkät, då frågorna inte behöver vara så styrda 
utan intervjupersonen kan berätta mera fritt. 
Meningen är att enkäten sedan ska kunna användas i vilken ålderskategori som helst. Vi valde 
att gå ut till åldersgruppen 20-30 år eftersom vi tror att det finns ett stort intresse vad gäller 
kroppens och dess utseende i denna ålderskategori, samt att vi själva är i samma ålder och 
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därför tyckte det var extra intressant. Dessutom är ju kroppen rent fysiskt i sitt ”esse” 
(Lundeberg, Lännergren, Ulfendahl et al, 1998) och rent logiskt borde det vara i denna ålder 
männen är som mest nöjd med sitt yttre, även om vi inte tror att så är fallet. 
Vi diskuterade hur många alternativ som var lämpligt att ha till varje fråga. Vi kom fram till att 
fem alternativ var lämpligt till fråga 1, 2, 5 och 13. Vi var medvetna om att det oftast 
rekommenderas att ha ett jämnt antal svarsalternativ vid värderingsfrågor, men man måste 
kunna få anse sig vara helt nöjd/normal. Med fem alternativ är det större chans att de svarande 
hittar något alternativ som passar dem. I frågorna 8 – 10 ville vi dock ”tvinga” de svarande att 
ta ställning i högre grad, eftersom dessa frågor specifikt behandlade det manliga kroppsidealet 
V-formen. Därför valdes endast tre alternativ där, med ett mittenalternativ och två motpoler. 
Antingen är männen nöjda eller inte. 
Fråga 3, 4, 6 och 7 ställdes för att vi tänkte att det kan finnas män som är nöjda med sin totala 
muskelmassa/fettmängd men önskar mer eller mindre muskler/fett på specifika kroppsdelar. Vi 
ville att försökspersonerna skulle kunna ange detta med egna valda ord. Vi valde att inte 
formulera dessa frågor som följdfrågor till fråga 2 respektive 5. Vi tänkte då att vi kunde missa 
den andel som var nöjda med totala muskelmassan/fettmängden men önskade förändring på 
endast vissa kroppsdelar. Dessa personer skulle inte kunnat svara om vi ställt frågan: ”Om du 
är missnöjd, är det någon/några kroppsdelar du vill ha mindre fettmängd/mer muskler på” Det 
visade sig också vara så att det förekom en önskan om mindre fett/ mer muskler på bara 
specifika kroppsdelar. 
Angående fråga 12 i enkäten upptäckte vi i efterhand att vi inte skulle ha graderat skalan med 
siffror, utan endast skrivit ut inte alls nöjd och fullständigt nöjd i början respektive slutet på 
skalan. Ett flertal personer markerade både med ett kryss på linjen och skrev dessutom dit en 
siffra själva. Linjen var exakt 10 cm lång och vi uppmätte var krysset befann sig på skalan i 
hela millimeter. Då den angivna siffran inte stämde överens med vad vi uppmätte på skalan 
användes det uppmätta värdet. Det kan tänkas att vi fått något annorlunda svar om skalan inte 
varit graderad, utan varit utformad som en VAS skala. Från början tyckte vi att siffrorna 1 och 
10 tydliggjorde frågan bättre, men detta försvårade istället tolkningen av svaren. 
En man i vår andra studie kommenterade fråga 11. Han menade att begreppen kostförstärkning 
och kostersättning kunde ha förklarats utförligare eftersom han trodde att inte alla vet vad dessa 
begrepp innebär. Vi tror däremot att om man använt dessa preparat så vet man vad det är, 
därför tyckte vi vid enkätutformningen att begreppen inte behövde beskrivas närmare. För 
tydlighetens skull kunde begreppen naturligtvis ha förklarats i alla fall, för att undvika att få för 
många alternativt för få svar. 
Vi funderade mycket på om vi skulle ha en fråga om deltagaren ansåg sig vara helt frisk, eller 
om man hade någon sjukdom eller handikapp eftersom vi tänkte att det kunde påverka svaren. 
Till sist valde vi att inte ha med den frågan, då det är mäns uppfattning om den egna kroppens 
utseende och form vi ville undersöka, oavsett om de var fullt friska eller inte. Enkäten ska passa 
alla. En sjukdom eller ett handikapp behöver inte heller betyda att man inte anser sig vara fullt 
frisk.  
Enkäterna delades ut i samband med ett rasttillfälle och vi stannade kvar under ifyllandet. Detta 
kan ha påverkat deltagarnas svar eftersom de kan ha känt tidspress. Dock tror vi tidspressen 
hade varit större om vi valt att komma i början eller slutet av lektionen. Att vi stannade kvar 
ansåg vara fördelaktigt för att undvika öppna diskussioner. Att enkäten presenterades muntligt 
samt att vi stannade kvar gav förhoppningsvis ett seriöst intryck och kan ha hjälpt deltagarna att 
förstå att deras medverkan var mycket betydelsefull. 
Intressant vore att i framtiden undersöka ett större patientantal och på så sätt kunna göra 
ytterligare en utvärdering angående enkätens validitet för att testa mäns kroppsuppfattning. 
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Slutsatser    
 

• De flesta män i studien ansåg sig vara varken överviktiga eller underviktiga. Majoriteten 
ville ha mer muskler, ungefär hälften ville ha mindre fettmängd på kroppen. Angående 
axlar, överarmar och bröstomfång var övervägande delen av deltagarna nöjda. 

• Medelvärdet för hur nöjd de är med sin kropps utseende och form blev 7,0 på en skala 
1-10. 

• De åtgärder som vidtagits i syfte att förändra kroppens utseende och form var i 
huvudsak träning. Även diet, kostersättnings- och kostförstärkningspreparat angavs, 
men i betydligt mindre utsträckning. 

• Merparten av de tillfrågade männen tyckte att kroppens utseende och form till viss del 
har betydelse för självförtroendet. Ingen tyckte att det saknade betydelse för 
självförtroendet. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill tacka: 
 
Alla som medverkade i denna studie. 
Speciellt tack till vår handledare Tommy Calner för all värdefull hjälp. 
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Boden 030910          
       
Förfrågan om medverkan i enkätstudie om mäns kroppsuppfattning 
 
Vi är två sjukgymnaststuderande på Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap som under hösten 2003 kommer att genomföra en kartläggande studie av mäns 
kroppsuppfattning.  
 
Många vetenskapliga studier tyder på att samhället blir alltmer kropps- och utseendefixerat. 
Tidigare studier har mest visat på kvinnors uppfattning om sin kropp. Det är först på senare år 
som forskningen börjat intressera sig för mäns kroppsuppfattning. Vissa jämförande studier 
mellan män och kvinnor har gjorts, och resultaten pekar på att det bland både män och kvinnor 
är vanligt med ett missnöje med sin kropp. 
 
15 slumpvis utvalda män i åldrarna 20- 30 år kommer att bli tillfrågade att besvara en enkät om 
mäns kroppsuppfattning. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under ifyllandet 
av enkäten, utan att ange skäl, avbryta din medverkan. Ringa in det svarsalternativ som bäst 
stämmer in på dig. 
 
Enkäterna kommer att lämnas ut på plats av oss, och samlas in vid samma tillfälle. 
Det huvudsakliga syftet är att undersöka om frågorna i enkäten är formulerade på ett bra sätt 
och går att besvara. 
 
Enkäterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att identifiering är omöjlig. 
 
Studien beräknas vara färdigställd januari 2004. Studien kommer att finnas tillgänglig via 
institutionens hemsida (www.luth.se) under länken examensarbete under höstterminen 2003. 
 
Har du efter att ha svarat på enkäten synpunkter på frågorna är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Susanne Johansson                  Camilla Källström                           
Tel:0920-88621                  Tel:0921-18352                               
E-mail:mrsblomma@hotmail.com              E-mail:k_camel@hotmail.com       
Sjukgymnaststuderande                               Sjukgymnaststuderande                  
                                                                                                         
 
Handledare: Tommy Calner 
Leg. sjukgymnast 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsovetenskap                                                                             
Luleå Tekniska Universitet 
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Förfrågan om medverkan i enkätstudie om mäns kroppsuppfattning 
 
Vi är två sjukgymnaststuderande på Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap som under hösten 2003 kommer att genomföra en kartläggande studie av mäns 
kroppsuppfattning.  
 
Många vetenskapliga studier tyder på att samhället blir alltmer kropps- och utseendefixerat. 
Tidigare studier har mest visat på kvinnors uppfattning om sin kropp. Det är först på senare år 
som forskningen börjat intressera sig för mäns kroppsuppfattning. Vissa jämförande studier 
mellan män och kvinnor har gjorts, och resultaten pekar på att det bland både män och kvinnor 
är vanligt med ett missnöje med sin kropp. 
 
50 slumpvis utvalda män i åldrarna 20- 30 år kommer att bli tillfrågade att besvara en enkät om 
mäns kroppsuppfattning. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst under ifyllandet 
av enkäten, utan att ange skäl, avbryta din medverkan. Kryssa för det svarsalternativ som bäst 
stämmer in på dig. 
 
Enkäterna kommer att lämnas ut på plats av oss, och samlas in vid samma tillfälle. 
 
Enkäterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att identifiering är omöjlig. 
 
Studien beräknas vara färdigställd januari 2004. Studien kommer att finnas tillgänglig via 
institutionens hemsida (www.luth.se) under länken examensarbete under höstterminen 2003. 
 
Har du efter att ha svarat på enkäten synpunkter på frågorna är du välkommen att kontakta oss. 
 
 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Susanne Johansson                  Camilla Källström                           
Tel:0920-88621                  Tel:0921-18352                               
E-mail:mrsblomma@hotmail.com              E-mail:k_camel@hotmail.com       
Sjukgymnaststuderande                               Sjukgymnaststuderande                  
                                                                                                         
 
Handledare: Tommy Calner 
Leg. sjukgymnast 
Universitetsadjunkt 
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Luleå Tekniska Universitet 
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Enkät om mäns kroppsuppfattning 
- utseende och form 

 
Utformad av Johansson Susanne och Källström Camilla 

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

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

 
2.   Vad anser du om din totala muskelmassa? 

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

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

 
…………………………………………………………………. 

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

 
………………………………………………………………………. 

 
5.   Vad anser du om din kropps totala fettmängd? 

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

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

 
………………………………………………………………. 

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

 
………………………………………………………………. 
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8.   Vad anser du om dina axlar? (Axelbredd) 
        
 För breda ٱ       
 Jag är nöjd ٱ       
 För smala ٱ       

 
           9.    Vad anser du om dina överarmar? 

        
 För stora ٱ       
 Jag är nöjd ٱ       
 För smala ٱ       
 
10. Vad anser du om ditt bröstomfång? 
 
  För stort ٱ       
 Jag är nöjd ٱ       
 För litet ٱ       
 

            11.  Gör du eller har du någon gång vidtagit någon/några av nedanstående                                      
 åtgärder i syfte att påverka din kropps utseende? Flera alternativ kan anges. 
Om annat - ange vad. 
 
       Tränat ٱ 
  Gått på diet ٱ 

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

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

               Inte alls                                                                                Fullständigt  
      nöjd                                                                                         nöjd                                                      
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13. Upplever du att din kropps utseende har betydelse för ditt självförtroende? 
 
 Väldigt mycket ٱ
 Mycket ٱ
 Till viss del ٱ
 Inte speciellt mycket ٱ

 Inte alls ٱ      
 

 
 
Övriga kommentarer  

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………   
                  
 
 

 
 
 
 
 

 
  
 


