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Abstract 
 
Man has through out times and in all cultures shaped their bodies to the existing bodily ideals. 
Men’s bodily ideal has changed over the last thirty years to a more muscular, less body fat 
and more V-shaped body. Men and women focus their attention to different body parts. That 
is why there is a need for a questionnaire witch is specially designed for men. The purpose of 
this study was to delineate the body image of men aged 20 to 30 years and to test the 
reliability of the questionnaire ”Mäns kroppsuppfattning”. Twentyseven male students at 
Luleå University of Technology participated in this study. The results of the delineation 
showed that the majority of the male students neither wanted to gain nor loose weight. Most 
of the men wanted more muscles and less bodyfat. The majority of the men had ever used 
training to change the way the body looks. Most of the male students thought that there was a 
conection between appearance and self esteem. The results of the reliability testing showed 
that questions 1, 8, 10 and 12 were reliable. This questions concerned bodyweight, shoulder 
size, chest size and how pleased they were with how their body looks. 
 
Keywords: Body awareness, body image, kroppsuppfattning, male bodies, muscles, män, 
reliabilitet, reliability. 



Bakgrund 
 
I alla tider och i alla kulturer har kroppen böjts, formats och disciplinerats efter de rådande 

idealen (Fagrell & Nilsson, 1998).  Kroppen har i alla tider i hela världen varit föremål för 

människans uppmärksamhet (Folkhälsoinstitutet, 1997). Varje tidsepok har en egen 

kroppskultur. Kroppskulturen är inte bara hälsobefrämjande utan också en social och kulturell 

företeelse. Under antiken var det rådande idealet en disciplinerad vältränad kropp som 

fungerade bra i både krig och fred, kropp och själ skulle integreras till en väl fungerande 

enhet. Under medeltiden var den rådande teorin att människan var uppdelad i kropp och själ, 

kroppen var inte längre i fokus utan andligheten prioriterades (Folkhälsoinstitutet, 1997). Vid 

de europeiska hoven under medeltiden fanns en stark koppling mellan utseende/image och en 

strävan efter makt och prestige (Fagrell & Nilsson, 1998). På 1700-talet och upplysningstiden 

(ute i Europa) återgick filosofin till att integrera kropp och själ, båda skulle stärkas genom 

kroppsövningar ute i naturen med utbildningsinslag (Folkhälsoinstitutet, 1997). I Sverige 

förekom under denna tid ingen organiserad idrottsverksamhet. I 1800-talets Sverige 

utvecklade Ling den svenska gymnastiken. Människorna skulle med hjälp av gymnastik 

formas till starka och friska medborgare (Folkhälsoinstitutet, 1997). 

 

Dagens samhälle kräver inte längre samma fysiska förmåga som förr (Harbeck & Rydberg, 

1993). Människan är skapad för rörelse och behöver detta för en god fysisk och psykisk hälsa. 

Idrott har blivit ett instrument att ”komma i form” och förbättra sin hälsa. Dagens 

idrottsstjärnor har blivit förebilder och deras krav på en vältränad kropp är enorm. Människor 

av i dag ser upp till dessa idrottsstjärnor och strävar mot att efterlikna sina förebilder. 

Träningskulturen har lett till mer än bara hälsa och sunda ideal, i sin strävan efter den perfekta 

kroppen använder sig människor av olika metoder för att forma sin kropp (Harbeck & 

Rydberg, 1993). Det finns många olika sätt att ändra på kroppen, allt från kost och motion till 

plastikkirurgi. Var fjärde person vid plastikkirurgi klinikerna är män (Fagrell & Nilsson, 

1998; Strömberg, 2002). Kroppsfixering finns hos både män och kvinnor (Strömberg, 2002). 

Det har blivit status i samhället att vara vältränad. För att män ska uppnå hög status 

styrketränar, bantar och förbränner de fett. Vissa till och med dopar sig för att uppnå idealen, 

detta tros bero på den ökade exponeringen av manliga kroppar i media. Kvinnor har också 

blivit tydligare i sina önskemål vad gäller den manliga kroppens utseende (Strömberg, 2002).  
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Kroppsuppfattning innebär hur människan uppfattar sin egen kropp och andras kroppar ex 

kroppsbild, proportioner, omfång och konturer (Roxendal, 1987). Kroppsuppfattning 

innefattar även de intellektuella funktionerna ex tankar, minnen och kunskap om kroppen. 

Inom begreppets ramar finns även kroppsideal, den kropp som människan strävar efter 

(Roxendal, 1987). 

 

En undersökning som gjordes på 481 personers kontaktannonser i en storstadstidning visade 

att 70 % av kontaktannonserna tar upp vikt, form och längd (Andersen, Woodward, Spalter, 

Koss, Spalder & Spalter, 1993). De flesta av dessa, 70 %, var heterosexuella kaukasiska män 

och kvinnor. Manliga skrivare beskrev sig själva som långa, vältränade, sportiga och av 

medelvikt. Kvinnliga skrivare beskrev sig själva som små och nätta eller långa, vältränade 

med kroppsvikt lite under idealet. Män sökte kvinnor som var yngre än dem själva, smala och 

nätta. Kvinnor sökte män som var äldre, långa, vältränade och sportiga. (Andersen et al 1993). 

  

Enligt Van Deusen (1997) skiljer sig kroppsuppfattningen mellan män och kvinnor, fokus 

ligger på olika saker. Män fokuserar på styrkan i överkroppen, fysisk dragningskraft och 

fysisk kondition (Van Deusen, 1997). Standford och McCabe (2002) kom i sin undersökning 

fram till att kvinnor som var missnöjd med sin kropp ville bli smalare. Hälften av de 

missnöjda männen ville ha större kropp och hälften ville ha mindre kropp (Standford och 

McCabe, 2002). I en annan studie visade resultaten att andelen män som ville bli större och 

andelen män som ville bli mindre var lika stora och att män var nöjdare med sin kropp jämfört 

med kvinnor (Cohen och Adler, 1992). Tonåringars ätvanor, själförtroende och orsaker till 

träning har undersökts och det visade sig att tjejerna var mer missnöjda med sina kroppar än 

killarna (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). Majoriteten av både tjejer och killar valde en 

annan ideal kropp än de själv hade, dock fler tjejer än killar. Det var 42,8 % av killarna ville 

bli lättare och 36,1 % av killarna ville bli tyngre. Hos tjejerna ville 8,1 % bli tyngre och 74,6 

% ville bli lättare (Furnham, Badmin & Sneade, 2002). I en undersökning av australiensiska 

unga manliga collegestudenter gjord av O´Dea och Abraham (2002) var mellan 9-12 % 

missnöjda med sina kroppar, kände sig feta och ville banta. Träning var viktigt för 

självförtroendet hos 48 % av studenterna (O´Dea och Abraham, 2002).  

 

Mäns hälsa har senaste årtiondena hamnat mer och mer i fokus (Grogan & Richards, 2002). 

Inställning till den egna kroppen har varit i ständig förändring sedan 1980-talet och med tiden 
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har män blivit mer och mer medvetna om sin kropp. Inom områdena kost och träning har 

intresset och kunskapen ökat. Däremot finns det fortfarande för lite kunskap om mäns 

kroppsuppfattning och de kroppsdelar som män är nöjda med och som män är mindre nöjda 

med (Grogan & Richards, 2002). 

 

Undersökning av mäns kroppsuppfattning har pågått i årtionden (Van Deusen, 1997). Hos den 

genomsnittliga manliga collegestudenten skiljer det lite mellan kroppsideal och den verkliga 

kroppsuppfattningen. Hos de studenter som var missnöjda med sin kropp visades inga tecken 

på störd kroppsuppfattning (Van Deusen, 1997). I en studie av Law och Labre (2002) har det 

undersökts hur manligt kroppsideal i tre populärtidskrifter har förändrats under 30 år. Innan 

studien startade hade åtta olika kategorier på kroppsutseende utformats som handlar om olika 

grad av fettmängd och muskelmassa. Fyra nummer blev slumpvis utvalda av varje tidskrift, 

varje år, i tidsintervallen 1967-1979, 1982-1988 och 1991-1997. Bilderna i tidskriften 

klassades in i de olika kroppskategorierna. Resultaten visar att mäns kroppsideal har 

förändrats till en mer muskulös och mer V-formad kropp, med mindre kroppsfett. Detta tros 

vara en följd av större exponering av manliga kroppar i media (Law & Labre, 2002). 

 

Det finns flera olika instrument, enkäter och självskattningsformulär, för att skatta och 

analysera kroppsuppfattning. De flesta instrument är utvecklade för kvinnor och vissa har 

modifierats så att de kan användas för män (Bunkan, 1997; Cohn & Adler, 1992; Reas, 

Whiesenhunt, Netemeyer och Whiliamson, 2002; Rosen, JC., Jones A., Ramirez, E. & 

Vaxman, S., 1996; Roxendal & Nordwall, 1997; Thomson & Gray, 1995). 

 

I en kartläggning av mäns kroppsuppfattning i åldrarna 20 till 30 år kom Källström och 

Johansson (2004) fram till att 58 % av undersökningspersonerna ansåg sig varken vara 

överviktiga eller underviktiga. En stor del, 82 %, av männen ville ha större muskler. Armar 

och mage var de kroppsdelar som flest personer ville ha större muskler på. Det var 53 % av 

männen som ville ha mindre fettmängd på kroppen, 37 % var nöjda med sin fettmängd. 

Magen ville 37 % av undersökningspersonerna ha mindre fett på. Majoriteten, 93 %, ville inte 

ha mer fett på någon specifik kroppsdel. V-formen var de flesta tillfrågade nöjda med. 

Axelbredden var 87 % nöjda med, bröstomfånget var 75 % nöjda med och överarmarna var 

65 % nöjda med. På en skala mellan 0 och 10 som mätte hur nöjd de var med kroppsutseendet 

låg männen i kartläggningen på medelvärdet 7,0. För att ändra sitt kroppsutseende hade 80 % 
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någon gång tränat. De flesta, 60 %, tyckte att det fanns en viss koppling mellan 

kroppsutseende och självförtroende (Källström & Johansson, 2004). 

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att kartlägga mäns kroppsuppfattning i en grupp män i åldern 20-30 år 

och att reliabilitetstesta enkäten ”Mäns kroppsuppfattning”.  

 

Frågeställningar 
 

1. Hur ser mäns kroppsuppfattning ut i den valda undersökningsgruppen?  

2. Är enkäten ”mäns kroppsuppfattning” reliabel? 

 

Metod och material 
 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet. Hög reliabilitet innebär att om samma undersökning med 

samma undersökningspersoner och mätinstrumentet utförs flera gånger skall resultaten 

överensstämma (Holmbeck, 2002).  

 

Intraclass correlation (ICC) är en kvot som visar överensstämmandet mellan två tillfällen. 

Värdet 1.0 visar absolut överensstämmelse, att personerna i en undersökning svarade lika vid 

första och andra tillfället. (Holmbeck, 2002)  

 

Undersökningsgrupp 
Studien utfördes på 27 män i åldern 20-30 år vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

Hälsovetenskap samt Institutionen för Systemvetenskap. Medelåldern för 

undersökningspersonerna var 24,2 år med en variationsvidd från 20-30 år.  

 

Mätinstrument 
Enkäten ”mäns kroppsuppfattning” (Källström & Johansson, 2004) är utformad för män i 

åldern mellan 20-30 år. Den innehåller frågor om kroppsvikt, muskelmassa, kroppsfett och 

kroppsform. Enkäten innehåller också frågor om undersökningspersonerna är nöjda med sin 
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kroppsform och om de vidtagit åtgärder för att förändra kroppsutseendet. De innehåller tretton 

frågor, åtta flervalsfrågor som varierar från tre till sju i svarsalternativ, fyra frågor utan 

svarsalternativ där undersökningspersonerna fritt kan svara utifrån tycke och en 

skattningsfråga där 0 är inte alls nöjd och 10 är fullständigt nöjd (se bilaga 1). Enkäten är inte 

tidigare reliabilitets- eller validitetstestad. I denna studie definieras kroppsuppfattning enligt 

Roxendal (1987) som hur människan uppfattar sin egen kropp vad gäller ex kroppsbild, 

proportioner, omfång och konturer. 

 

Procedur 
Prefekten vid Institutionen för Systemteknik kontaktades för att få godkännande och för att få 

namn samt telefonnummer till aktuell lärare. Efter prefektens godkännande och aktuell lärares 

medgivande bokades två tillfällen med 9 dagars mellanrum. Det var 7 personer som svarade 

vid första svarstillfället, 6 av dessa 7 svarade vid andra tillfället. 

 

Ansvariga för sjukgymnastprogrammet vid Institutionen för Hälsovetenskap kontaktades för 

att få godkännande. Aktuella lärare kontaktade efter ansvarigs godkännande. Tre kurser 

valdes ut, där antalet manliga deltagare var passande. Det var 24 personer som svarade vid 

första tillfället. Vid andra svarstillfället svarade 21 personer. De båda svarstillfällena låg 

mellan 9 till 11 dagas mellanrum.  

 

Samma personer svarade på enkäten två gånger med cirka 10 dagars mellanrum. Enkäterna 

delades ut på plats och samlades in efteråt. Vid första svarstillfället fick 

undersökningspersonerna muntlig information samt ett skriftligt informationsblad (se bilaga 

2) med en kort information om studien. Deltagarna tilldelades nummer som visades upp andra 

gången, för att veta att samma person svarade på enkäten vid båda tillfällena. Nummersystem 

användes för att behålla anonymiteten. Deltagarnas medverkan var frivillig och de hade rätt 

att vid vilket tillfälle som helst avbryta sin medverkan utan någon förklaring. Etiska aspekter 

har beaktats innan genomförandet av studien. 

 

Databehandling 
Redovisningen av mäns kroppsuppfattning skedde deskriptivt. Reliabilitetsdatabearbetningar 

utfördes i SPSS 11,0. Frågorna 1, 2, 5, 8-10, 12 och 13 i enkäten är ordinalskalor (Aronsson, 

1999). Det vill säga en skala som kan rangordnas, men där det inte är ett bestämt numeriskt 
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värde mellan skalstegen. För att beräkna reliabiliteten på ordinalskalor används Intraclass 

correlation. Fråga 11 i enkäten är en nominalskala. Det vill säga att svarsalternativen inte kan 

rangordnas inbördes (Aronsson, 1999). Våra data kunde inte analyseras på nominal nivå med 

lämplig statistik analys, därför genomfördes en jämförelse mellan första och andra 

svarstillfället. 

 

Resultat 
Det var 31 personer som svarade på enkäten vid första tillfället. Vid andra svarstillfället 

svarade 27 personer. De personer som svarade vid båda tillfällena inkluderades i studien, 
resultatet från första svarstillfället användes.   
 
Kartläggningen av mäns kroppsuppfattning 
 

Vikt 

Merparten av undersökningspersonerna tycker att de är varken över eller underviktiga (70,4 

%). Resterande personer hade fördelat svaren mellan något överviktig och något underviktig 

(se tabell 1). 

 

Tabell 1: Vilket alternativ stämmer bäst in på vad du anser om din kroppsvikt? 

 Antal (n=27) Procent (%)
Mycket överviktig 0 0 
Något överviktig 5 18,5 
Varken överviktig eller underviktig 19 70,4 
Något underviktig 3 11,1 
Mycket underviktig 0 0 
 

 

Muskelmassa 

De flesta av undersökningspersonerna ville ha mer muskler, 70,4 % ville ha lite mer muskler 

och 25,9 % ville ha mycket mer muskler (se tabell 2).  
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Tabell 2: Vad anser du om din totala muskelmassa? 

 Antal (n=27) Procent (%) 
Jag vill ha mycket mindre muskler 0 0 
Jag vill ha lite mindre muskler 0 0 
Jag vill varken ha mer eller mindre muskler 1 3,7 
Jag vill ha lite mer muskler 19 70,4 
Jag vill ha mycket mer muskler 7 25,9 
 

Det var ganska stor spridning på vilken/vilka kroppsdelar som undersökningspersonerna ville 

ha mer muskler på. Vanligaste svarsalternativen var armar följt av bröst, ben och rygg (se 

figur 1). Ingen av undersökningspersonerna ville ha mindre muskler på någon specifik 

kroppsdel. Samma undersökningsperson kunde svara flera alternativ på frågorna om de ville 

ha mer/mindre muskler på en specifik kroppsdel. 

 

Överkropp n=3 
(11,1 %) 

Armar n=7 
(25,9 %) )

Figur 1

 

Fettmä

Merpart

medan 2

 

 

Axlar n=4 (14,8 %

Biceps n=2 
(7,4 %) 

Bröst n=6 (22,2 %) 
Rygg n=6 (22,2 %) 

Mage n=5 (18,5 %) 

Sätesmuskeln n=1 
(3,7 %) Ben n=6 

(22,2 %) 

Vader n=2 
(7,4 %) 

)

: Är det någon/några specifi

ngd 

en av undersökningspersone

9, 6 % varken ville ha mer e
Generellt n=5 (18,5 %
 
Nej n=5 (18,5 %) 

ka kroppsdelar du vill ha mer muskler på? 

rna, 63,0 %, ville ha något mindre fett på kroppen totalt, 

ller mindre fett på kroppen totalt (se tabell 3).  
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Tabell 3: Vad anser du om din kropps totala fettmängd? 

 Antal (n=27) Procent (%)
Jag vill ha mycket mindre fett på kroppen 2 7,4 
Jag vill ha något mindre fett på kroppen 17 63,0 
Jag vill varken ha mer eller mindre fett på kroppen 8 29,6 
Jag vill ha något mer fett på kroppen 0 0 
Jag vill ha mycket mer fett på kroppen 0 0 
 

Majoriteten av de svarande, 55,6 %, ville ha mindre fett på magen (se figur 2).  Det var 74,1 

% som inte ville ha mer fett på någon specifik kroppsdel. Bland de undersökningspersoner 

som ville ha mer fett på någon specifik kroppsdel svarade 3,7 % ben, 3,7 % rumpa, 3,7 % 

nerverna och 3,7 % hjärnan. Samma undersökningsperson kunde svara flera alternativ på 

frågorna om de ville ha mer/mindre fett på en specifik kroppsdel. 

 

Bröst n=2 (7,4 %) Armar n=1 
(3,7 %) 

Magen n=15 (55,6 %) 

Lovehandles n=2 (7,4 %) Rumpan n=1 (3,7 %) Bålen n=1 
(3,7 %) 

Nej n=9 (33,4 %)

Figur 2: Är det någon/några specifika kroppsdelar du vill ha mindre fett på? 

 

V-form 

På frågorna 8, 9 och 10 i enkäten, som handlade om V-formen på kroppen, var merparten av 

undersökningspersonerna nöjda med axelbredden (66,7 %). Överarmarna tyckte 59, 3 % av 

undersökningspersonerna var för smala. På frågan om bröstomfånget var 51, 9 % nöjda och 

44, 4 % tyckte de var för små (se tabell 4, 5, 6). 
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Tabell 4: Vad anser du om dina axlar (axelbredd)? 

 Antal (n=27) Procent (%)
För breda 0 0 
Jag är nöjd 18 66,7 
För smala 9 33,3 
 

Tabell 5: vad anser du om dina överarmar? 

 Antal (n=27) Procent (%)
För stora 0 0 
Jag är nöjd 11 40,7 
För smala 16 59,3 
 

Tabell 6: vad anser du om ditt bröstomfång? 

 Antal (n=27) Procent (%)
För stort 1 3,7 
Jag är nöjd 14 51,9 
För litet 12 44,4 
 

Kroppens utseende 

På fråga 12, hur nöjd undersökningspersonerna är med sin kropps utseende, låg medelvärdet 

på 6, 87 på en skala mellan 0-10. Lägsta värdet var 1,8 och högsta värdet var 9,3.  

 

På fråga 11 svarade 92, 6 % undersökningspersonerna att de någon gång tränat för att 

förändra sin kropps utseende. Vidare hade 37, 0 % någon gång använt 

kostförstärkningspreparat och 25, 9 % använt kostersättningspreparat. Endast två av 

undersökningspersonerna hade inte överhuvudtaget försökt ändra kroppens utseende (se tabell 

7). 

 

Tabell 7: Gör du eller har du någon gång vidtagit någon/några av nedanstående åtgärder i 

syfte att påverka din kropps utseende. 

 Antal (n=27) Procent (%)
Tränat 25 92,6 
Gått på diet 6 22,2 
Bantning 1 3,7 
Kostersättningspreparat 7 25,9 
Kostförstärkningspreparat 10 37,0 
Otillåtna medel (doping) 0 0 
Annat (dietist 1 person) 1 3,7 
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Sambandet mellan kroppens utseende och självförtroende 

Merparten av undersökningspersonerna 59,3 % tyckte att kroppens utseende har betydelse för 

självförtroendet (se tabell 8). För 29, 6 % hade det stor betydelse för självförtroendet. 

 

Tabell 8: Upplever du att din kropps utseende har betydelse för ditt självförtroende. 

 Antal (n=27) Procent (%)
Väldigt mycket 1 3,7 
Mycket 8 29,6 
Till viss del 16 59,3 
Inte speciellt mycket 1 3,7 
Inte alls 1 3,7 
 

Under övriga kommentarer på enkäten har vi fått några lyckönskningar med C-uppsatsen och 

kommentarer om att ”fett och muskler går att förändra”, ”är inte speciellt kroppsfixerad” och 

”är väldigt smal så jag skulle behöva mer fett på armarna men inte på magen”. 

 

Reliabilitetstestningen av enkäten 
 

Reliabilitetstestningen utfördes på de 27 undersökningspersoner som svarade på enkäten vid 

båda tillfällena. De frågor i enkäten som reliabilitetstestats är fråga 1, 2, 5, 8-10 och 12-13.  

 

Enligt Holmbeck (2002) är värden över 0,75 kliniskt reliabla. I ordinalskalorna var ICC-

värdet över 0,75 hos frågorna 1, 8, 10 och 12. Fråga 2 och 5 låg precis under 0, 75 medan 

fråga 9 och 13 låg betydligt lägre (se tabell 9).  

 

Tabell 9: Ordinalskalornas reliabilitet 

Frågor Intraclass correlation 
(ICC) 

Signifikansnivå 

1. Vilket alternativ stämmer bäst in på vad du anser 
om din kroppsvikt? 

0,77 0,0002 

2. Vad anser du om din totala muskelmassa? 0,69 0,0018 
5. Vad anser du om din kropps totala fettmängd? 0,74 0,0005 
8. Vad anser du om dina axlar? (Axelbredd) 0,82 0,000 
9. Vad anser du om dina överarmar? 0,49 0,0483 
10, Vad anser du om ditt bröstomfång? 0,87 0,000 
12. På det hela taget - i hur stor grad är du nöjd 
med din kropps utseende? 

0,88 0,000 

13. Upplever du att din kropps utseende har 
betydelse för ditt självförtroende? 

0,56 0,0195 

 

 12



Den enda nominalskalan i denna enkät är fråga 11. Total överensstämmelse mellan första och 

andra tillfället fanns på svarsalternativen ”otillåtna medel” och ”annat” (se tabell 10). 

 

Tabell 10: Reliabilitetstestning av fråga 11 ”Gör du eller har du någon gång vidtagit någon / 

några av de nedanstående åtgärderna i syfte att påverka din kropps utseende?”. 

 Första tillfället Andra tillfället 
 Antal (n=27) Procent (%) Antal (n=27) Procent (%)
Tränat 25 92,6 23 85,2 
Gått på Diet 6 22,2 8 29,6 
Bantning 1 3,7 0 0 
Kostersättningspreparat 7 25,9 5 18,5 
Kostförstärkningspreparat 10 37,0 14 51,9 
Otillåtna medel (Doping) 0 0 0 0 
Annat (”dietist” 1 person)  1 3,7 1 3,7 
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Hur ser mäns kroppsuppfattning ut i den valda målgruppen?  

 
Vikt 

De flesta män i vår kartläggning, 70, 4 %, anser sig vara varken överviktig eller underviktig. 

Alternativen ”något överviktig” och ”något underviktig” förekom i ungefär samma 

utsträckning (se tabell 1). Källström och Johansson (2004) kom fram till att 58 % av männen 

ansåg sig varken vara överviktig eller underviktig. Vi tycker att det var förvånansvärt stor 

andel av männen i vår undersökning som ansåg sig vara normalviktig. I jämförelse med 

Källström och Johansson (2004) har vi fått högre andel varken överviktig eller underviktig. 

Detta är lite konstigt eftersom de utfört sin kartläggning med samma enkät och på en liknande 

undersökningsgrupp. I övrigt var fördelningen mellan de andra svarsalternativen ganska lik 

Källström och Johansson (2004). I en undersökning av Furnham, Badmin & Sneade (2002) 

visade det sig att 42,8 % av männen ville bli lättare och 36,1 % av männen ville bli tyngre. 

Dessa siffror visar på att fördelningen mellan önskan att bli tyngre och lättare är ganska jämn. 

Det är dock större procentuell andel undersökningspersoner i Furnham, Badmin och Sneade 

(2002) jämfört med vår undersökning som vill bli tyngre eller lättare. Vi tror att detta beror på 

att olika undersökningsinstrument använts och att undersökningsgrupperna skiljer sig åt.  

 

Muskler 

Merparten, 96,3 % av undersökningspersonerna i vår studie ville ha mer muskler. Hela 70, 4 

% ville ha ”lite mera muskler” och 25, 9 % ville ha ”mycket mera muskler” ( se tabell 2). De 

kroppsdelar som flest undersökningspersonerna i vår studie ville ha mer muskler på var armar 

tätt följt av bröst, ben och rygg. Källström och Johansson (2004) fann att en stor del, 82 %, av 

männen ville ha större muskler. Armar och mage var de kroppsdelar som flest personer ville 

ha större muskler på. En likhet i båda studierna är att det är högst procentuell andel på 

svarsalternativet lite mera muskler. Vi tror att anledningen till att det är skillnad mellan 

Källström och Johanssons (2004) resultat och vårt resultat, är skillnad i 

undersökningsgrupper. Båda kartläggningarna skedde på Institutionen för Hälsovetenskap och 

Institutionen för Systemvetenskap. Källströms och Johanssons (2004) kartläggning utfördes 
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främst på studenter vid Institutionen för Systemvetenskap. I vår studie studerade majoriteten 

av männen på Institutionen för Hälsovetenskap. Källström och Johansson (2004) fann i sin 

kartläggning att undersökningspersonerna vill ha mer muskler främst på armar och mage. I 

vår studie fann vi att armar var den kroppsdel som männen främst ville ha mer muskler på. 

Det finns likheter mellan studierna, ungefär samma kroppsdelar är representerade. Det är dock 

svårt att få samma siffror eftersom vi hade en mindre undersökningsgrupp. Law och Labre 

(2002) skriver att resultaten visar att mäns kroppsideal har förändrats till en mer muskulös 

kropp under 30 år (Law & Labre, 2002). Detta stödjer vårt kartläggningsresultat att 

undersökningspersonerna vill ha mer muskler. Andersen et al (1993) har undersökt 

kontaktannonser och de manliga skrivare beskrev sig själva som långa, vältränade, sportiga 

och av medelvikt. Kvinnor sökte män som var äldre, långa, vältränade och sportiga Detta 

tycker vi speglar dagens ideal. Männen skall vara stora starka och vältränade för att anses 

attraktiva av det motsatta könet och för att själv vara nöjd med sin kropp. 

 

Fettmängd 

Resultatet av vår kartläggning visar att 70,4 % av undersökningspersonerna ville ha något / 

mycket mindre fett på kroppen. Magen var den kroppsdel som 55,6 % av 

undersökningspersonerna ville ha mindre fett på. Ingen i studien ville ha mer fett totalt på 

kroppen (Tabell 3). Källström och Johansson (2004) fann i sin kartläggning att det var 53 % 

av männen som ville ha mindre fettmängd totalt på kroppen. Magen ville 37 % av 

undersökningspersonerna ha mindre fett på. Majoriteten, 90 %, ville inte ha mer fett på totalt 

på kroppen. Jämförelsen mellan våra studier visar att våra resultat är ganska lika vad gäller 

totala fördelningen mellan svarsalternativen. En sak som skiljer sig åt är att Källström och 

Johansson (2004) hade några män som ville ha mer fett totalt på kroppen, det hade inte vi i 

vår studie. Detta tror vi beror på att vi har en mindre undersökningsgrupp och därför inte 

lyckats fånga upp alla tänkbara svarsalternativ. Enligt Law och Labre (2002) har idealkroppen 

förändrats mot en kropp med mindre fett på. Detta stödjer vår kartläggnings resultat. Vi tycker 

att vårt resultat speglar dagens samhälle och den hysteri som ibland råder, människan skall ha 

så lite fett som möjligt på kroppen. Det var 70,4 % som ansåg sig vara varken underviktig 

eller överviktig i vår kartläggning, ändå ville 70,4 % av männen ha mindre fett på kroppen. 

Detta tror vi speglar dagens ideal. Strömberg (2002) skriver att männen av i dag jagar de 

omöjliga idealen. Män skall ha muskulösa kroppar med minimal fettmängd så att 

muskelkonturerna blir framträdande. Det som Strömbeck (2002) skriver om att män jagar det 

omöjliga tycker vi att det kan till viss del förklara hetsen kring att få den perfekta kroppen. 
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Hur männen mår i sin strävan efter den perfekta kroppen är alltid underställt. Allt bli så 

mycket bättre bara de får den perfekta kroppen.  

 

V-form 

På alla tre frågorna om V-form varierade de flesta svaren mellan jag är nöjd och för små/litet.  

Det var 66,7 % av männen som var nöjda med axelbredden och 51,9 % var nöjda med 

storleken på bröstomfånget. Majoriteten, 59,3 % tyckte att överarmarna var för smala. 

Källström och Johansson (2004) kom fram till att de flesta männen var nöjda med V-formen. 

Axelbredden var 87 % nöjda med, bröstomfånget var 75 % nöjda med och överarmarna var 

65 % nöjda med. Den största skillnaden mellan Källström och Johanssons (2004) kartläggning 

och vår kartläggning är att majoriteten av männen i vår undersökning inte var nöjd med 

överarmarnas storlek. För övrigt liknar resultaten i de båda studierna varandra. Vi har funnit i 

vår undersökning att det verkar finnas två tendenser i undersökningsgruppen. Dels de män 

som är nöjda med sin överkropp och dels de män som tycker de är för smala på överkroppen. 

Law och Labre (2002) kom fram till att mäns kroppsideal har förändrats under 30-år till en 

mer muskulös och mer V-formad kropp. Law och Labre (2002) stödjer en del av våra resultat, 

den andelen av männen som tyckte de var för smala på överkroppen vill ha en mer V-formad 

kropp. De andra männen var nöjda med sin överkropp och motsäger Law och Labres (2002) 

resultat. Denna splittring i undersökningsgruppen kan i dagsläget inte förklaras. 

 

Kropps utseende 

På en skala mellan 0 och 10 över hur nöjd undersökningspersonerna var med kroppens 

utseende låg medelvärdet på 6,87. Källström och Johansson (2004) fick medelvärdet 7,0 i 

deras kartläggning av hur nöjd männen var med sin kropps utseende. Källström och 

Johanssons resultat stöder vårt resultat på den här punkten. Medelvärdet pekar på att männen 

ligger mer åt att vara nöjda med utseendet än att vara missnöjd med utseendet. I en 

undersökning av australiensiska unga manliga collegestudenter gjord av O´Dea och Abraham 

(2002) var mellan 88-91 % nöjda med sina kroppar. Även denna referens stöder uppfattningen 

att män i allmänhet är mer nöjda än missnöjda med sina kroppar. 

 

Det var 92,6 % av undersökningspersonerna i vår studie som någon gång tränat för att 

förändra kroppens utseende. Det fanns även andra sätt som undersökningspersonerna använde 

för att ändra kroppens utseende, 22,2 % har gått på diet, 25,9 % använde sig av 

kostersättningspreparat och 37,0 % använde sig av kostförstärkningspreparat.  Källström och 
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Johansson (2004) skriver att 80 % av männen i deras kartläggning hade någon gång tränat för 

att ändra sin kropps utseende. Den höga andelen män som använt träning för att förändra 

kroppens utseende tyder på att nästan alla män i vår och Källströms och Johanssons (2004) 

studier har försökt förändrat kroppens utseende genom att träna. Harbeck och Rydberg (1992) 

skriver att dagens idrottsstjärnor har blivit förebilder och deras krav på en vältränad kropp är 

enorm. Eftersom dessa idrottare tränar på en elitnivå och ofta får ”onormalt” tränade kroppar 

med lite underhudsfett blir idealen extrema. Elitidrottarnas träning går inte ut på att få så 

snygg kropp som möjligt utan att få en så effektiv kropp inom sin gren som möjligt. När 

”vanliga” män försöker uppnå dessa ideal blir syftet annorlunda, att få en snygg kropp. 

Strömbeck (2002) skriver att ju mer männen tränar ju högre blir kraven på kroppslig 

perfektion. Om detta stämmer innebär det att männen kommit in i en cirkel som aldrig bryts. 

Den perfekta kroppen inställer sig aldrig och strävan efter den perfekta kroppen fortsätter. 

Detta är inte ett sunt beteende. Människan bör träna för att må bra och för att orka med 

vardagen. Det är dock viktigt att det inte går till överdrift. 

 

Sambandet mellan kropps utseende och självförtroende 

Merparten av undersökningspersonerna ansåg att kroppsutseendet hade samband med 

självförtroende. Det var 59,3 % som tyckte att det till viss del hade ett samband medan 29,6 % 

tyckte det hade stor betydelse (”mycket”). Källström och Johansson (2004) fann i sin studie 

att 85 % av männen tyckte att det fanns en koppling mellan kroppsutseende och 

självförtroende. Om man jämför Källströms och Johanssons (2004) siffror med våra siffror så 

ser man att merparten av männen tycker att det finns ett samband i denna fråga. En skillnad i 

siffrorna är att hela 13 % av männen i Källströms och Johanssons (2004) studie tyckte att det 

inte fanns något samband. O´Dea och Abraham (2002) skriver att träning var viktigt för 

självförtroendet hos 48 % av studenterna. Utifrån våra siffror kan man se ett samband mellan 

att träna och vilja förbättra kroppsutseendet. Hela 92,6 % av våra undersökningspersoner hade 

någon gång tränat för att förändra kroppens utseende. Det var 88,9 % av männen i vår 

undersökning som tyckte att det fanns ett samband mellan kroppsutseende och 

självförtroende. Därmed kan man dra en parallell mellan O´Dea och Abrahams (2002) studie 

och våra resultat.  
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Är enkäten reliabel? 

 
Fråga 1, 8, 10 och 12 i enkäten visade sig vara reliabla. Dessa frågor innefattar kroppsvikt, 

axelbredd, bröstomfång samt hur nöjda undersökningspersonerna var med kroppens utseende. 

Fråga 2 och 5 låg precis under gränsvärdet och nådde inte riktigt upp till en reliabel nivå. 

Dessa frågor innefattar kroppens totala muskelmassa och fettmängd. Det finns ingen tidigare 

reliabilitetstestning av denna enkät, eftersom den är ganska ny. Att enkäten är uppbyggd av 

ordinalskalor och en nominalskala (fråga 11) gjorde det hela klurigare, eftersom 

nominalskalan har så låg skalnivå gick den inte att beräkna på ett tillförlitligt sätt. Efter att ha 

haft kontakt med statistiker och examinator kom vi fram till att den bästa 

uträkningsmöjligheten av reliabilitet på en nominalskala är med hjälp av SPSS och 

Continguency coefficinent (Aronsson, 1999). Efter att ha beräknat med detta statistikprogram 

upptäckte vi att siffrorna inte stämde. Total överensstämmelse skall ge värdet 1,0 medan vi 

fick 0,7. Vi beslutade därför att jämföra siffrorna mellan första och andra tillfället. Dessa 

siffror stämmer över lag ganska bra, dock finns det några förändringar (se tabell 10). De mest 

häpnadsväckande förändringarna är att vissa av undersökningspersonerna utfört en åtgärd för 

att ändra kroppens utseende första gången men inte andra. Detta tillförskriver vi den 

mänskliga faktorn nämligen att folk slarvat eller undanhållit information andra gången. På 

resten av svaren på enkäten fanns också förändringar mellan första och andra svarstillfället. 

Dessa kan dock bero på att personerna tänkt efter och att personerna då ändrat åsikt om sin 

kropp. Man får tänka på att denna enkätundersökning kan starta processer i 

undersökningspersonerna som medvetandegör vissa aspekter av kroppen och dess utseende. 

Det beror givetvis på hur medveten undersökningspersonen var när vi lämnade ut enkäten 

första gången. Är man medveten behöver inte detta innebära några stora skillnader men är 

man det inte första gången så har man 10 dagar på sig att tänka efter. Detta är en aspekt som 

påverkar reliabilitetstestningen. 

 

Metoddiskussion 
 
Vi valde att reliabilitetstesta enkäten Mäns kroppsuppfattning på grund av att denna enkät är 

ny och speciellt utformad för män, det finns redan flera enkäter som är speciellt inriktade mot 

kvinnor. Enligt Van Deusen (1997) skiljer sig kroppsuppfattningen mellan män och kvinnor, 

fokus ligger på olika kroppsdelar. Utifrån dessa uppgifter är behovet för en enkät som är 

skapad för mäns kroppsuppfattning stort. En enkät speciellt utvecklad för män bör ge ett mer 
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rättvisande resultat än en enkät framtagen för kvinnor och ”översatt” till män. Denna enkät 

bör även vara reliabel för att även kunna användas inom forskning. 

 

Vi valde en grupp män mellan 20-30 år eftersom enkäten var utformad för denna åldersgrupp. 

För att underlätta reliabilitetstestningen valde vi att utföra undersökningen på studenter vid 

Luleå Tekniska Universitet, detta för att lättast möjligt få tag på samma personer två gånger.  

Vi valde att utföra enkätundersökningarna med 9-11 dagars mellanrum. Detta är ett intervall 

då försökspersonerna inte förväntas förändra sin kroppsuppfattning men ändå inte riktigt 

kommer ihåg vad de svarade vid första tillfället. Vi tror inte att kroppsuppfattningen förändras 

om det är 9 eller 11 dagars mellanrum mellan svarstillfällena, därför tror vi inte att skillnaden 

i dagar påverkar resultatet.  Men vi har sett vissa förändringar mellan första och andra 

svarstillfället och detta tror vi beror på att männen i undersökningen blivit mer 

uppmärksamma på sin kropp och börjat fundera på vad de verkligen tycker.  

 

Det tillvägagångssätt vi använde oss av var att personligen dela ut enkäterna (detta för att 

enkäterna inte skulle hamna på villovägar). Ett nummersystem användes för att veta att 

samma person svarade båda gångerna. Alla försökspersoner kunde identifiera sig med 

nummer utan att röja sin verkliga identitet. En styrka med nummersystemet tycker vi är att 

inga identitetsuppgifter behöver lagras. 

 

Vi tycker att enkäten ”mäns kroppsuppfattning” har en tydlig inriktning mot män och fokus 

på de kroppsdelar som män tycker är viktiga (Van Deusen, 1997). Det finns dock detaljer som 

skulle kunna göras bättre. Det som författarna av enkäten ”mäns kroppsuppfattning” borde ha 

tänkt på när de utformade den är att de skulle ha valt skalor som är lättare att beräkna vid 

reliabilitetstestning. Eftersom olika skalor kan beräknas med olika tester skulle en 

standardisering i enkäten föredras. Hade vi själva utformat denna enkät skulle vi valt att 

använda ordinalskalor till så många frågor som möjligt. Fråga 12 i enkäten är en ordinalskala 

som är 10 centimeter lång och markerad med inte alls nöjd och en nolla i ena änden och 

fullständigt nöjd och en tia i andra änden. Några av undersökningspersoner har svarat med 

både en siffra och ett kryss, dessa överensstämde inte alltid. För att göra det tydligare och för 

att undvika feltolkningar bör siffrorna tas bort. Eftersom några personer markerade med både 

en siffra och ett kryss valde vi att mäta i hela millimeter från nollpunkten till centrum av 

krysset. I fråga 11 finns både svarsalternativen kostersättningspreparat och 

kostförstärkningspreparat, några av undersökningspersonerna hade frågor om skillnaden 
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mellan dessa båda. Vi tycker att alternativet kostförstärkningspreparat skulle kunna 

förtydligas eller ersättas med uttrycket kosttillskott som är ett vanligare i dagligt tal. Vi har 

därmed samma åsikter som författarna (Källström och Johansson, 2004) vad gäller fråga 11 

och fråga 12. 

 

En idé för fortsatta studier är att genomföra en undersökning på en annan 

undersökningsgrupp. Innan detta genomförs bör enkäten ”mäns kroppsuppfattning” 

modifieras enligt tidigare förslag. 

 

Slutsatser 
 

Majoriteten av männen i studien var förhållandevis nöjda med sin kropps utseende. De 

upplevde sig varken som över- eller underviktiga, men ville ha mer muskler och mindre fett 

på kroppen. De var nöjda med axelbredd och bröstomfång, men ansåg att överarmarna var för 

smala. Merparten tyckte att det fanns ett samband mellan kroppens utseende och 

självförtroende. 

 

Reliabilitetsstudien visade att frågorna om kroppsvikt, axelbredd, bröstomfång och 

tillfredställelse med kroppens utseende var reliabla. Frågorna gällande total muskelmassa och 

fettmängd låg precis under gränsvärdet. 

 

Vi vill tacka 
 
Alla grabbar som ställde upp i våra enkätstudier.  

Vi vill tacka vår handledare Tommy Calner för all värdefull hjälp. 

Ytterligare vill vi tacka Camilla Källström och Susanne Johansson för att vi fick ta del av 

deras arbete innan det var färdigt, för att själva kunna börja med vår C-uppsats.  

Så vill vi tacka personalen på Sociomedicinska biblioteket i Boden för all hjälp med artiklar 

och böcker. 
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Bilaga 1 

  

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  

 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Boden 040126 
 
 
Förfrågan om medverkan i enkätstudie om mäns kroppsuppfattning. 
 
Vi är två sjukgymnaststuderande vid Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 
Hälsovetenskap. Vi kommer under våren 2004 att genomföra kartläggande studier om mäns 
kroppsuppfattning, inom ramen för examensarbete på C-nivå. 
 
Många vetenskapliga studier tyder på att samhället blir alltmer kropps- och utseendefixerat. 
Det finns många studier utförda på kvinnor och deras kroppsuppfattning. Få studier har utförts 
på män, det är först nu på senare år som forskare har börjat intressera sig för mäns 
kroppsuppfattning. Studiernas resultat pekar på att både män och kvinnor är till viss del 
missnöjda med sina kroppar. Fler tillförlitliga enkäter behövs för att få en bättre bild av mäns 
kroppsuppfattning, varav denna studie. 
 
30 slumpvis utvalda män i åldrarna 20-30 år kommer att bli tillfrågade att svara på en enkät 
om mäns kroppsuppfattning. Samma personer svarar TVÅ gånger på enkäten med några 
dagars mellanrum. En nummerlapp kommer att delas ut vid första tillfället och visas upp vid 
andra tillfället för att vara säkra på att samma personer deltar vid båda tillfällena. Din 
medverkan är frivillig och du kan när som helst under ifyllandet av enkäten, utan förklaring, 
avbryta din medverkan.  
 
Enkäterna kommer vid varje tillfälle att lämnas ut på plats av oss, och samlas in vid samma 
tillfälle. Syftet med studien är att kartlägga mäns kroppsuppfattning och undersöka om detta 
är en tillförlitlig enkät. Samtliga enkäter kommer att förstöras efter avslutad studie. 
 
Enkäterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att identifiering är omöjlig! 
 
Studien förväntas vara färdig juni 2004. Studien kommer att finnas tillgänglig via 
institutionens hemsida (www.luth.se) under länken examensarbete under vårterminen 2004.  
 
Har du några funderingar eller synpunkter angående studien är du välkommen att kontakta 
oss! 
 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Johanna Junkka    Sofia Ullman 
Tel: 0921-10373   Tel: 0921-18431 
E-mail: moajohanna82@hotmail.com  E-mail: sofiaullman@hotmail.com
Sjukgymnaststuderande   Sjukgymnaststuderande 
 
 
Handledare: Tommy Calner 
Leg. Sjukgymnast 
Universitetsadjunkt 
Institutionen för hälsovetenskap 
Luleå Tekniska Universitet 
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