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Abstrakt  
 
Bakgrund: Under många år har kvinnors kroppsideal kopplats ihop med smala modeller 

och kändisar inom reklam och media. Problemet har nu blivit vanligare bland män också. 

Männen blir nu matade med vältränade, avklädda manskroppar i samma utsträckning som 

kvinnorna blir matade med det kvinnliga kroppsidealet. Maskuliniteten har både 

sexualiserats och feminiserats. Männens ideal har under senare år blivit mer inriktat på 

muskler, v-form och platt mage med lite kroppsfett. Homosexuella män är i en särskild 

riskzon för att bli missnöjda med sin kropp. Den homosexuella subkulturen fokuserar i 

ökad grad på kroppsbyggnad, kroppsvård, klädsel samt utseende. Syfte: Syftet med 

studien är att undersöka homosexuella mäns kroppsuppfattning. Metod: Studien riktade 

sig till homosexuella män som studerar på universitet i Sverige. Åldern på deltagarna var 

20-30 år. Enkäten ”mäns kroppsuppfattning” skickades till olika gayföreningar i Sverige, 

där en kontaktperson hjälpte till att hitta passande deltagare för studien. Enkäten 

skickades sedan tillbaka till oss för analys och sammanställning. Resultat: Resultatet 

visade att de flesta deltagarna ville ha mer muskler, framförallt på bröst, mage och armar. 

Cirka hälften av deltagarna ville ha mindre kroppsfett och då framförallt på magen. 

Närmare hälften av de homosexuella männen i studien ansåg sig ha ett för litet 

bröstomfång. Lite färre än hälften såg sina överarmar som för smala. De flesta deltagarna 

i studien tränade för att förbättra sin kropps utseende. Ett antal hade bantat eller gått på 

diet för att få en bättre kropp. I stort sett alla deltagarna i studien upplevde att kroppens 

utseende har betydelse för självförtroendet. Konklusion: I denna studie var majoriteten 

av de homosexuella männen i stort sett nöjda med sin kropps utseende. De flesta 

homosexuella männen i vår studie ville genom träning ändra på specifika delar av sin 

kropp för att förbättra sin kropps utseende.  

 

Nyckelord: Homosexuell, Kroppsbild, Kroppsideal, Kroppsuppfattning, Maskulinitet, 

Män, Självbild, Ätstörningar  
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Bakgrund 
 

Om man ser på konsten och den artistiska världen från det forntida Grekland och det 

gamla Romarriket dominerar ett manligt kroppsideal med breda axlar och en smal midja. 

Den artistiska världen dominerades av manliga kroppar fram till början av 1800-talet, då 

uppmärksamheten skiftades till den kvinnliga kroppen (Labre, 2002). Industrialiseringen 

och den framväxande kapitalismen under 1800-talet gjorde att männen avskildes från 

hemmen och blev familjeförsörjare, tvånget att konkurrera föll på männen. Männen fick 

undertrycka sina behov och känslor för att anpassa sig till samhällets krav (Ekman, 

1995). Dåtidens män ansåg att maskuliniteten höll på att förloras i det moderna samhället. 

De såg en lösning i hur idrott och gymnastik kunde rädda maskuliniteten. Idrotten skulle 

nu fostra manlighet (Ekenstam, Frykman, Johansson, Kousmanen, Ljunggren & Nilsson, 

1998). Inom den artistiska världen från 1800-talets början fram till 1980-talet var den 

kvinnliga kroppen dominant. I början av 1980-talet blev det mer fokus på den manliga 

kroppen i annonser och media. Det började då förekomma fotografier och målningar av 

den manliga kroppen som riktades till den homosexuella publiken. Det muskulösa, smala 

manliga kroppsidealet finns idag i flera annonser och tidningar i nästan samma 

utsträckning som det kvinnliga skönhetsidealet (Labre, 2002). 

 
Det manliga kroppsidealet har vuxit sig mer och mer muskulöst under senare år. 

Hollywoods mest maskulina stjärnor under 1940 och 1950-talet som t.ex. James Dean, 

John Wayne hade ej samma fysik som många av dagens manliga filmstjärnor (Pope & 

Hudson, 2000). Tarzan var vår tids förste muskelknutteidol. Nästa inflytelserika 

manlighetssymbol var James Bond som gjorde entré på 1960-talet. James Bond hade en 

kombination av tuffhet, intellekt, teknik och stil. Amerikanska actionfigurer som t.ex. GI 

Joe och figurerna från Star Wars har blivit mycket muskulösare om man ser från 1960-

talets utgåvor fram till dagens utgåvor (Ekman, 1995).  

 
Termen body image motsvarar tre delar som är kroppsuppfattning, kroppsupplevelse och 

kroppserfarenhet. Kroppsuppfattning har en högre grad av medvetande än 

kroppsupplevelse. Begreppet gäller uppfattningen om kroppen, proportioner, omfång, 

bild, konturer och tyngdförhållande. Kroppsuppfattning har kognitiva element med 
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perception av och kunskap om kroppen, både i sin helhet och dess delar. 

Kroppsupplevelse är mer en emotionell upplevelse som kan uttrycka sig i förnimmelser 

eller reaktioner. Det kan vara en verklig eller en produkt av personens fantasier. 

Kroppserfarenhet är en lagrad kroppsupplevelse som man samlar hos människan genom 

hela livet och det gäller särskilt reaktioner på olika händelser (Roxendal, 1987).  

 

Det har gjorts många studier om kvinnors kroppsuppfattning men få studier har gjorts på 

män. Under många år har kvinnors kroppsideal kopplats ihop med smala modeller och 

kändisar inom tidningar och media. Strävan efter det slanka idealet är svårt att uppnå och 

kan medföra att individen inte förmår att acceptera sin kropp. I det västerländska 

samhället idag finns det ett kroppsideal som påverkar kvinnors inställning till den egna 

kroppen (Allberg & Johansson, 2004). Kroppsidealet ställer krav på att kvinnan ska vara 

vältränad och slank (Isaksson & Larsson, 2003). Problemet har nu blivit allt vanligare 

bland män också. På samma sätt som kvinnorna blir männen matade med vältränade, 

avklädda manskroppar i sexuella positioner i olika typer av tidskrifter, reklam och media. 

Maskuliniteten har både sexualiserats och feminiserats. Reklamens nya mansideal inryms 

av det som kvinnor alltid förknippats med. I reklamen tillåts män numera att vara mjuka, 

passiva och kroppsmedvetna (Schooler och Ward, 2006). Männens ideal har under senare 

år också blivit mer inriktat på muskler, V-form och platt mage med lite kroppsfett 

(Ekman, 1995). Media har satt vissa standarder att män ska ha en muskulös men 

samtidigt slank kropp som är attraktiv, tuff och viril. Homosexuella påverkas lättare av 

dessa ideal och eftersträvar medias manliga idealkropp. Problemet är att medias bild av 

det manliga kroppsidealet har blivit mer och mer orealistiskt under senare år, och dagens 

idealkroppar är nästan omöjliga att uppnå utan flera års stenhård träning eller med hjälp 

av olagliga preparat (Kaminski, Chapman, Haynes & Own, 2005).   

 
Manligt kroppsmissnöje har också blivit relaterat till viktfixering (Jones Carlson & 

Crawford, 2004). Det här kopplas ihop med dåligt självförtroende som ett resultat av 

kroppsmissnöje (Wojtowicz & Von ranson, 2005). I en annan studie är homosexuella 

män i en särskild riskzon för att bli missnöjda med sin kropp. I studien undersöks bl.a. 

kroppsuppfattning, självförtroende och att bli accepterade i det homosexuella samhället. 
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Resultatet visade att många av deltagarna var mer fixerade av muskler än av kroppsvikt. 

Ett dåligt socialt nätverk och högt Body Mass Index (BMI) associerades med ett större 

kroppsligt missnöje (Levesque & Vichesky, 2005). Detta bekräftades av en annan studie 

där homosexuella män jämfördes med heterosexuella män. Där visade de homosexuella 

männen ett större kroppsligt missnöje där utseende var en central del av självkänslan. 

Deras träning var motiverad för att förbättra deras attraktivitet. De homosexuella männen 

i studien som ville bli smalare, visade ett beteende associerat till ätstörningar. Det har 

observerats att den homosexuella subkulturen har ett ökat fokus på kroppsbyggnad, 

kroppsvård, klädsel samt utseende. De homosexuella männen uppgav att ett fysiskt 

attraktivt utseende var betydligt mer viktigt för deras självkänsla än vad de heterosexuella 

männen uttryckte. De heterosexuella männen ansåg att rollen att vara fysiskt aktiv var 

mycket vikigare för självkänslan än de homosexuella. Enligt studien tränade de 

heterosexuella männen för att förbättra sin fysik, sin totala hälsa och för dem ansåg att det 

var kul att vara aktiva. De homosexuella männen tränade nästan enbart för att förbättra 

sin attraktivitet (Silberstein, Mishkind, Striegel-Moore, Timko & Rodin, 1989). De 

homosexuella männens kroppsmissnöje kan förklaras vara en respons till deras önskan 

om egna sexuella ideal som t.ex. en smal sexuell partner. Detta missnöje är lägst bland 

heterosexuella män och homosexuella kvinnor vilka är mindre utsatta för samhällets 

press (Conner, Johnson & Grogan, 2004). Homosexuella män engageras i en mer social 

jämförelse än heterosexuella män (Williamson, 1999). Homosexuella män känner en stor 

press att som kvinnor, vara smala och att se unga ut och därmed blir det ett ökat 

kroppsmissnöje och sämre kroppsuppfattning. Välformade muskler är något som spelar 

en stor roll i den homosexuella miljön. Homosexuella män är kanske inte besatta av sitt 

fysiska utseende, men de är medvetna att snygga vältränade kroppar krävs för att känna 

sig attraktiva och för att träffa andra attraktiva homosexuella män (Drummond, 2005). 

Kroppsligt missnöje kan också uppstå när homosexuella män känner sig för smala, därför 

att smalhet i deras kultur ofta förknippas med HIV och AIDS (Kaminski et al. 2005).   

 

I vårt samhälle är kraven att vara smal och attraktiv störst hos heterosexuella kvinnor och 

homosexuella män. Flera forskare har noterat att kroppsuppfattning och kroppsligt 

missnöje är påverkade av sexuell läggning. Homosexuella män i jämförelse med 
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heterosexuella män visar betydligt högre kroppsligt missnöje. Homosexuella kvinnor i 

jämförelse med heterosexuella kvinnor visar betydligt lägre värden av kroppsligt 

missnöje. Men länkarna mellan kroppsligt missnöje är ej så tydliga hos kvinnor som hos 

män. I relation till sexuell läggning finns stora skillnader mellan homosexuella män och 

homosexuella kvinnor. Den lesbiska kvinnokulturen verkar gå emot det smala kvinnliga 

skönhetsidealet, medan den manliga gaykulturen förespråkar de dominerande 

skönhetsidealen hos män, vilka är att vara muskulös och smal (Conner et al. 2004). I en 

studie fann man att homosexuella kvinnor rapporterade mindre negativa känslor kring 

sina kroppar, samt att lesbiska kvinnor är mindre angelägna om fysisk attraktivitet än 

andra subgrupper (Bergeron & Senn, 1998).  

 

I en studie antogs att individer med hög femininitet var i en större riskzon att utveckla 

ätstörningar. Det visade sig att homosexuella män och heterosexuella kvinnor hade högre 

grad av femininitet i ett mätinstrument kallat Bem Sex Role Inventory (BSRI). Detta test 

mäter maskulina drag, feminina drag samt neutrala drag hos individerna. De maskulina, 

feminina och neutrala skalorna innehåller vardera 20 personliga karaktärsdrag. Personen 

som gör testet väljer de drag som bäst karakteriserar personens naturliga könsroll. De 

homosexuella männen hade mycket högre feminina drag än de heterosexuella männen. 

De homosexuella kvinnorna hade betydligt högre maskulina drag än de heterosexuella 

kvinnorna. Det visade sig att femininitet var i hög grad associerat till ätstörningar och 

maskulinitet till mer hälsosamma attityder till kost. Dessa fynd kan tyda på att de 

homosexuella männen med dominerande feminina drag lättare kan utveckla ätstörningar 

än de med dominerande maskulina drag (Meyer, Blissett & Oldfield, 2001).  

Kontrollerat födointag har visat sig vara störst hos homosexuella män och heterosexuella 

kvinnor. Kontrollerat födointag innebär att man äter för att bibehålla kroppsvikt eller gå 

ned i vikt. I denna studie visade det sig att gå på diet var störst hos homosexuella män 

efterföljt av heterosexuella kvinnor (Conner et al. 2004). 

Problemet för de män som strävar efter större muskler samtidigt som de vill vara slanka, 

är att den fysiologiska processen för att bygga muskler kräver ett stort fettintag samt stora 

mängder protein och kolhydrater för muskeltillväxt. Om dessa män följer en strikt diet 

och eftersträvar mindre kroppsfett blir det orealistiskt att samtidigt bygga muskler, vilket 
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ofta kan leda till frustration och bedrövelse (Kaminski et al. 2005). Det finns grupper som 

är i större risk att producera hälsoproblem som leder till sämre kroppsuppfattning såsom 

kroppsbyggare, gymnaster och löpare (Labre, 2002). Kroppsbyggare är i störst risk att 

framkalla kroppsmissnöje. Man har funnit att många kroppsbyggare aldrig är riktigt nöjda 

med sina muskler utan alltid har en strävan att bli större. Denna störning kallas 

muskeldysmorfi tillståndet kallas även omvänd anorexi. Muskeldysmorfi är en störning 

som innebär att individen ifråga ser sig mindre muskulös än vad de i själva verket är. 

Detta är en högriskgrupp för användning av androgena steroider. I denna studie så var 21 

% av de med muskeldysmorfi homosexuella män (Pope & Hudson, 2000).  

 

För vissa homosexuella män är det viktigt att ha en maskulin kropp, för det får dem att 

känna sig accepterade inom den dominanta heterosexuella världen. Antihomosexuella 

attacker kan också ha bidragit till att homosexuella män vill ha mer kraftfull fysik. 

Minoritetsstressfaktorer som homofobi, stigma och antihomosexuella attacker kan 

kopplas ihop med missnöje med att inte ha den ideala maskulina kroppen. Dessa 

stressfaktorer kan också hjälpa till att förklara homosexuellas hälsoproblem såsom 

självmord, depression, ångest, drog och alkoholproblem (Kimmel & Mahalik 2005). 

 

Det har gjorts studier på institutionen för hälsovetenskap om mäns kroppsuppfattning 

tidigare. En av dessa studier har kommit fram till att majoriteten var nöjda med sin kropp 

men de ville ha mer muskler och mindre fett på kroppen. Större andelen av deltagarna i 

studien tyckte att det fanns ett samband mellan kroppens utseende och självförtroende 

(Johansson & Källström, 2004). För att utöka kunskapen om gruppen män ansåg vi det 

intressant att använda denna enkät på homosexuella män samt få en uppfattning om hur 

svenska homosexuella män upplever sin egen kropp.  
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka homosexuella mäns kroppsuppfattning. 
 
 
Frågeställningar 
 

1. Hur ser homosexuella mäns kroppsuppfattning ut vad gäller kroppens utseende 

och form? 

2. Hur nöjda är de med sin kropps utseende och form? 

3. Vilka åtgärder har vidtagits för att ändra på kroppens utseende? 

4. Upplever männen att deras kropps utseende och form har betydelse för deras 

självförtroende? 
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Metod och material 
 
Försökspersoner 
 
Studien riktade sig till homosexuella män som studerar på universitet i Sverige. Åldern på 

deltagarna var 20-30 år. Medelåldern för deltagarna i studien var 24 år med en 

variationsvidd på 20-29 år. Antal deltagare i studien var (n) = 21. Studien var spridd 

eftersom gayföreningarna på universiteten ligger i olika delar av Sverige.  

 
Enkät 
 
Enkäten ”mäns kroppsuppfattning” (bilaga 1) som är använd i denna studie är utformad 

av Johansson & Källström (2004). Enkäten är tidigare använd och reliabilitetstestad. Alla 

frågorna är dock inte reliabilitets testade. De frågor i enkäten som reliabilitetstestats är 

fråga 1, 2, 5, 8-10 och 12-13. Fråga 1, 8, 10 och 12 i enkäten visade sig vara reliabla. 

Fråga 2, 5, 9 och 13 låg under gränsvärdet och nådde inte upp till en reliabel nivå. 

Enkäten är ej validitetstestad (Junkka & Ullman, 2004). Den har använts i två tidigare 

studier om mäns kroppsuppfattning (Junkka & Ullman, 2004; Johansson & Källström, 

2004). Enkäten tar upp frågor gällande kroppsuppfattning samt kroppens utseende och 

form. Enkäten behandlar aspekter som kroppsvikt, fett- och muskelmassa, V-formad 

figur och kroppens betydelse för självförtroendet. Utformningen av denna enkät gör 

gällande att frågeställning nummer 1 belyses i enkätfrågorna 1-10. Frågeställning 

nummer 2 belyses i enkätfråga 12. Frågeställning 3 och 4 behandlas i enkätfråga 11 

respektive 13. Frågorna 3, 4, 6, 7 och 11 i enkäten är flervalsfrågor (Johansson & 

Källström). 

 

Procedur 
 
Per mail och telefon kontaktades flera olika gayföreningar på svenska universitet. På 

gayföreningarna fick vi sedan en kontaktperson som hjälpte oss att hitta deltagare som 

motsvarade våra kriterier för studien. Kontaktpersonen fick till uppgift att dela ut och 

samla in enkäter. Med enkäterna följde ett informationsbrev (bilaga 2). Deltagarna i 

studien lämnade sedan enkäterna i igenklistrade kuvert till kontaktpersonen som sedan 

skickade tillbaka dessa till oss för analys och sammanställning. Det var tre gayföreningar 
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som ville hjälpa oss med vår studie. Deltagarna informerades skriftligt om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst under ifyllandet av enkäten kunde avbryta sin 

medverkan. Försökspersonerna garanterades att svaren skulle behandlas konfidentiellt. Vi 

ansökte om etikprövning och etikprövningsnämnden på Luleå tekniska universitet 

institutionen för hälsovetenskap godkände de etiska frågeställningarna för vårt arbete 

innan vi skickade ut enkäterna. Vi skickade sammanlagt 90 enkäter till de tre 

gayföreningarna. 

 

Databearbetning 

 
Resultaten av de ifyllda enkäterna matades in i statistikprogrammet Statistical Package of 

the Social Sciences (SPSS). Vi räknade ut medelålder på deltagarna i studien. Frågorna 1, 

2, 5, 8-10, 12 och 13 i enkäten är ordinalskalor, det vill säga en skala som kan 

rangordnas. Fråga 11 i enkäten är en nominalskala.  
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Resultat 
 
 
Hur ser homosexuella mäns kroppsuppfattning ut vad gäller kroppens utseende och 

form? 

 
De flesta män i studien ansåg sig vara varken över- eller underviktig. En viss del av 

männen ansåg sig något överviktig. (se tabell 1) 

 
 
Tabell 1: Vad anser homosexuella män om sin kroppsvikt? 
Svarsalternativ Antal (%) 
Mycket överviktig 
Något överviktig 
Varken överviktig eller underviktig 
Något underviktig 
Mycket underviktig 

0 
6 
14 
1 
0 

0 
28 
67 
5 
0 

 

 

I studien ville den större delen av deltagarna ha mer muskler. En liten del ville ha mycket 

mer muskler. Endast 5 deltagare av 21 ville varken ha mer eller mindre muskler. Tre 

kroppsdelar där det var mer önskvärt att ha mer muskelmassa var bröst, armar och mage. 

Den större delen av deltagarna svarade att de inte ville ha mindre muskler på en specifik 

kroppsdel. (se tabell 2,3,4) 

 
 
Tabell 2: Vad anser homosexuella män om sin totala muskelmassa? 
Svarsalternativ Antal (%) 
Jag vill ha mycket mindre muskler 
Jag vill ha lite mindre muskler 
Jag vill varken ha mer eller mindre muskler 
Jag vill ha lite mer muskler 
Jag vill ha mycket mer muskler 

0 
1 
5 
13 
2 

0 
5 
24 
62 
9 
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Tabell 3: Kroppsdelar homosexuella män vill ha mer muskler på? 
Svar Antal (%) 
Nej 
Bröst 
Arm 
Mage 
Rumpa 
Axlar 
Ben 
Rygg 
Överkropp 

3 
13 
8 
6 
3 
2 
2 
1 
1 

14 
62 
38 
29 
14 
10 
10 
5 
5 

 
 
 
Tabell 4: Kroppsdelar homosexuella män vill ha mindre muskler på? 
Svar Antal (%) 
Nej 
Rumpa 
Lår 

19 
1 
1 

90 
5 
5 

 

 

Cirka hälften av deltagarna ville ha mindre fett på kroppen. Resterande hälft ville varken 

ha mer eller mindre fett på kroppen. Av deltagarna var det 18 personer som svarade nej 

på om de ville ha mer fett på någon specifik kroppsdel. På frågan om det var någon 

specifik kroppsdel de ville ha mindre fett på svarade över hälften att de ville ha mindre 

fett på magen. Fyra deltagare ville ha mindre fett på rumpan. (se tabell 5,6,7) 

 
 
Tabell 5: Vad anser homosexuella män om sin kropps totala fettmängd? 
Svarsalternativ Antal (%) 
Jag vill ha mycket mindre fett på kroppen 
Jag vill ha något mindre fett på kroppen 
Jag vill varken ha mer eller mindre fett på kroppen 
Jag vill ha något mer fett på kroppen 
Jag vill ha mycket mer fett på kroppen 

2 
7 
10 
2 
0 

9 
33 
48 
10 
0 
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Tabell 6: Kroppsdelar homosexuella män vill ha mer fett på? 
Svar Antal (%) 
Nej 
Armar 
Bröst 
Axlar 

18 
2 
1 
1 

86 
9 
5 
5 

 
 
 
Tabell 7: Kroppsdelar homosexuella män vill ha mindre fett på? 
Svar Antal (%) 
Nej 
Mage 
Rumpa 
Bröst 
Armar 

8 
13 
4 
1 
1 

38 
62 
19 
5 
5 

 

 

De flesta av deltagarna var nöjda med sin axelbredd. Endast ett fåtal tyckte de hade för 

smala axlar. Lite mer än hälften av deltagarna var nöjda med storleken på sina överarmar. 

Nästan alla av resterande deltagare ansåg sina överarmar som för smala. Av deltagarna 

ansåg hälften sitt bröstomfång för litet. Av resterande deltagare var hälften nöjda och 

hälften ansåg bröstomfånget för stort. (se tabell 8,9,10) 

 
 
Tabell 8: Vad anser homosexuella män om sin axelbredd? 
Svarsalternativ Antal (%) 
För breda 
Jag är nöjd 
För smala 

2 
16 
3 

10 
76 
14 

 
 
 
Tabell 9: Vad anser homosexuella män om sina överarmar? 
Svarsalternativ Antal (%) 
För stora 
Jag är nöjd 
För smala 

1 
12 
8 

5 
57 
38 
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Tabell 10: Vad anser homosexuella män om sitt bröstomfång? 
Svarsalternativ Antal (%) 
För stort 
Jag är nöjd 
För litet 

5 
6 
10 

24 
29 
47 

 
 
 
 
Vilka åtgärder har vidtagits för att ändra på kroppens utseende? 

 

I stort sett hade de flesta av de 21 deltagarna tränat för att påverka sin kropps utseende. 

Bantning och diet var också vanligt förekommande. (se tabell 11) 

 
 
Tabell 11: Vilka åtgärder gör homosexuella män i syfte att påverka sin kropps 
utseende?  
Svar Antal (%) 
Tränat 
Bantning 
Gått på diet 
Kostförstärkningpreparat 
Kostersättningspreparat 
Annat 
Otillåtna medel (dopning) 

19 
4 
3 
2 
1 
1 
0 

91 
19 
14 
10 
5 
5 
0 

 

 

Hur nöjda är de med sin kropps utseende och form? 

 
På en skala från 0-10 så blev medelvärdet av hur nöjda de är med sin kropps utseende 

7,1. Det högsta skattade värdet bland deltagarna var 9,1 och det lägsta skattade värdet var 

4,3.   

 

Upplever männen att deras kropps utseende och form har betydelse för deras 

självförtroende? 

 

Den största andelen av deltagarna ansåg att kroppen har betydelse för självförtroendet. 

(se tabell 13) 
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Tabell 13: Upplever homosexuella att kroppens utseende har betydelse för sitt 
självförtroende? 
Svarsalternativ Antal (%) 
Väldigt mycket 
Mycket 
Till viss del 
Inte speciellt mycket 
Inte alls 

4 
9 
7 
1 
0 

19 
43 
33 
5 
0 

 
 
Resultatdiskussion 
 
Hur ser homosexuella mäns kroppsuppfattning ut vad gäller kroppens utseende och 

form? 

Majoriteten av männen i vår studie ansåg sig vara varken över- eller underviktig. En liten 

andel ansåg sig som överviktiga. Dessa resultat visar en klar likhet med Johansson & 

Källström (2004) studie. I en studie visade det sig att homosexuella män och 

heterosexuella män ville gå ner i vikt i samma utsträckning studie (Silberstein et al. 

1989). I tidigare studier har det visat sig att homosexuella män ansåg sig större än vad 

deras ideal var (Conner et al. 2004). Tidigare forskning har påvisat att homosexuella män 

har en lägre idealvikt än heterosexuella män (Kaminski et al. 2005). Detta tror vi kan 

bindas samman med att en andel av våra deltagare såg sig som överviktiga fastän de i 

själva verket kanske är normalviktiga.  

 

I vår studie ville de flesta av deltagarna ha mer muskler. En liten del ville ha mycket mer 

muskler. Kroppsdelar där det önskades mer muskler var bröst, mage och armar. Många 

deltagare i vår studie önskade större bröstmuskler. I studien mäns kroppsuppfattning ville 

den större andelen av deltagare också ha större muskler. Kroppsdelar där det önskades 

mer muskler var främst armar och mage (Johansson & Källström, 2004). Välformade 

muskler är något som spelar en stor roll i den homosexuella miljön. Homosexuella män 

är kanske inte besatta av sitt fysiska utseende, men de är medvetna att snyggt vältränade 

kroppar krävs för att känna sig attraktiva och för att träffa andra attraktiva homosexuella 

män (Drummond, 2005). I en studie av Kaminski et al. (2005) aspirerar homosexuella 

män att ha ett ideal om större muskler än heterosexuella män vilket inte överensstämmer 
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med jämförelse av resultaten mellan vår studie och Johansson & Källströms (2004) studie 

där både homosexuella och heterosexuella ville ha större muskler. De homosexuella 

männen är ofta specifikt mer missnöjda med sina muskler (Kaminski et al. 2005). Detta 

kan kopplas ihop med vår studie där en stor andel valde specifikt mer muskelmassa på 

bröst, arm och mage. Vi tror att dessa muskelgrupper är viktiga för överkroppens 

utseende. De här musklerna är väl synliga på exempelvis stranden och genom tajta t-

shirts och skjortor. Vi anser också snygga muskler höjer attraktiviteten hos de 

homosexuella männen och det blir därigenom lättare att finna en attraktiv partner. 

 

På frågan om kroppens totala fettmängd ville cirka hälften av deltagarna i vår studie ha 

mindre kroppsfett. Mest uttalad kroppsdel där deltagarna ville ha mindre kroppsfett var 

mage. I studien mäns kroppsuppfattning ville ett högre antal deltagare ha mindre 

kroppsfett i jämförelse med vår studie. Det var fler deltagare som var nöjda med 

kroppens fettmängd i vår studie än i Johansson & Källströms (2004) studie. Problemet för 

de män som strävar efter större muskler samtidigt som de vill vara slanka, är att den 

fysiologiska processen för att bygga muskler kräver ett stort fettintag samt stora mängder 

protein och kolhydrater för muskeltillväxt (Kaminski et al. 2005). Det har börjat existera 

en trend och ökat tryck på männen att vara smala för att anses som fysiskt attraktiva och 

det har föreslagits att den manliga gaykulturen är särskilt förknippat med större 

utseendefixering (Conner et al. 2004). Vi hade räknat med en större andel som svarat att 

de ville ha mindre kroppsfett. Eftersom tidigare forskning gjord av Conner et al. (2004) 

har visat att homosexuella män är slankare och har lägre BMI än heterosexuella män och 

samtidigt är mer utseendefixerade så tror vi att deltagarna i vår studie tränar för en bättre 

fysik och äter hälsosammare kost. Det kan vara en anledning till att deltagarna i vår 

studie är mer nöjda med sin kropps fettmängd.  

 

I vår studie var de flesta nöjda med sin axelbredd. Lite mindre än hälften ansåg sina 

överarmar som för smala. Närmare hälften av deltagarna ansåg sig ha ett för litet 

bröstomfång. Många homosexuella män har mindre bröstomfång än heterosexuella män 

vilket verkar stämma överens med vår studie. Homosexuella män är mer upptagna av 

sammansättningen och utseendet av sina kroppar. Manlig attraktivitet har visat sig 
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baseras på övre kroppsform och styrka mer än på kroppsvikt (Kaminski et al. 2005). Har 

de en stark och vältränad överkropp är de också mer helhetsnöjda med sin kropp (Yelland 

& Tiggemann, 2003).  

 
 
Vilka åtgärder har vidtagits för att ändra på kroppens utseende? 

 

I vår studie tränade i stort sett samtliga som åtgärd för att påverka sin kropps utseende. I 

vår studie hade 7 av 21 deltagare bantat eller gått på diet. Många homosexuella män 

tränar nästan enbart för att förbättra sin attraktivitet (Silberstein et al. 1989). 

Homosexuella män går oftare på diet, är mer rädda för att bli feta, mer missnöjda med 

sina kroppar samt sin muskelmängd. Detta har lett till att många har en önskan att 

utveckla större muskler genom träning och ofta används en kombination av träning och 

kosttillskott (Kaminski et al. 2005). Det var inte många av deltagarna som använde 

kosttillskott fastän det är vanligt förekommande bland tränande personer i dagsläget. 

Ingen av deltagarna hade använt otillåtna preparat som har blivit mycket omskrivet, och 

en anledning att ingen angett detta i vår studie kan vara att det är olagligt att handskas 

med dessa preparat. Det är vanligt med dietkurer och bantningstips genom olika 

tidskrifter idag där det visar hur man snabbt bantar ner sig på kort tid. Vi tror att många 

homosexuella män är utseendefixerade och läser dessa tidskrifter och påverkas att pröva 

dessa bantningstips och dieter.  

 
 

Hur nöjda är de med sin kropps utseende och form?  

 

På en skala från 1-10 blev medelvärdet av hur nöjda de är med sin kropps utseende 7,1. 

Medelvärdet i studien var i stort sett samma som medelvärdet (7,0) i Johansson & 

Källström studie om mäns kroppsuppfattning från 2004. Manligt kroppsmissnöje har 

blivit relaterat till viktfixering (Jones Carlson & Crawford, 2004). Det här kopplas ihop 

med dåligt självförtroende som ett resultat av kroppsmissnöje (Wojtowicz & Von ranson, 

2005). När det gäller kroppsligt missnöje visar homosexuella män högre värden än 

heterosexuella män (Conner et al. 2004). Ett dåligt socialt nätverk och ett högt BMI 
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associerades med ett större kroppsligt missnöje (Levesque & Vichesky, 2005). Efter att 

ha läst artiklar kring området trodde vi att homosexuella män skulle skatta ett lägre värde 

om hur nöjda de är med sin kropps utseende. Värdet vi fick fram visade att de 

homosexuella deltagarna i vår studie var relativt nöjda i jämförelse med tidigare studier 

som visar att homosexuella män har ett utbrett kroppsmissnöje. 

 

Upplever männen att deras kropps utseende och form har betydelse för deras 

självförtroende? 

 

En intressant iakttagelse var att i vår studie svarade den största andelen av deltagarna att 

kroppens utseende hade betydelse för självförtroendet medan i studien gjord av 

Johansson &  Källström (2004), ansåg den större delen av deltagarna att kroppens 

utseende endast till en viss del hade betydelse för självförtroendet. Resultatet från vår 

studie tror vi hör ihop med pressen från gaysamhället som förespråkar ett smalt, vältränat, 

attraktivt kroppsideal.  

 
 
Metoddiskussion 
 
Vi valde att göra en kvantitativ enkätstudie istället för en intervjustudie. Vi ville få 

numerär data för att enkelt kunna jämföra våra frågeställningar med tidigare studier. 

Frågorna vi ställde kunde kanske kännas känsliga för vissa deltagare. Vi valde deltagare 

som var i åldern 20-30 år för vi ansåg att män i detta åldersintervall har ett stort intresse 

kring utseende, kroppsform och kroppsuppfattning. Vi valde att skicka informationsbrev 

samt enkäten till olika gayföreningar på universitet runt om i Sverige. Att vi valde just 

gayföreningar på universitet var att vi trodde på ett större intresse om de själva var 

studenter och var insatta i proceduren att skriva c-uppsats Vi hade till en början hoppats 

på 50 deltagare i vår studie. Vi tror att det kanske hade behövts lite mer delaktighet av oss 

i enkätstudien genom t.ex. ett besök hos gayföreningarna i form av ett möte eller liknande 

tillställning för att få ihop 50 deltagare. Vi hade också i början av planeringen 

funderingar att besöka RFSL på närmsta ort för att därigenom utöka studiens omfattning 

för att få tag på fler passande deltagare. Vi mailade dit men fick inget gensvar. Vi 
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bestämde oss då för att kontakta universiteten istället vilket var bra för då fick vi direkt 

rätt åldersintervall på deltagarna. Det som hade varit önskvärt hade varit om fler 

gayföreningar hade velat hjälpa oss. För framtida studier skulle det vara intressant att 

göra en studie med ett större antal homosexuella män som deltagare. Forskning på 

området om muskeldysmorfi hos män och homosexuella män kopplat till 

kroppsuppfattning är också ett intressant ämne där det inte finns mycket forskning i 

dagsläget. 

 

Konklusion 

 

• Majoriteten av deltagarna ansåg sig som varken över- eller underviktiga. I studien 

ville de flesta deltagarna ha mer muskler, framförallt på bröst, mage och armar. 

Cirka hälften av deltagarna ville ha mindre kroppsfett och då framförallt på 

magen. Närmare hälften av de homosexuella männen i studien ansåg sig ha ett för 

litet bröstomfång. Lite färre än hälften såg sina överarmar som för smala.  

• På en skala från 1-10 så blev medelvärdet av hur nöjda de är med sin kropps 

utseende 7,1.  

• De flesta deltagarna i studien tränade för att förbättra sin kropps utseende. Ett 

antal hade bantat eller gått på diet för att få en bättre kropp.  

• I stort sett alla deltagarna i studien upplevde att kroppens utseende har betydelse 

för självförtroendet. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill tacka: alla som medverkade i denna c-uppsats samt ett speciellt tack till vår 

handledare Professor Lars Nyberg.  
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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? 

 
………………………………………………………………. 
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      Bilaga 1. 

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

       
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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      Bilaga 1. 
      

 
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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      Bilaga 2. 
 
Förfrågan om medverkan i enkätstudie om mäns kroppsuppfattning   
 
Vetenskapliga studier tyder på att kropps- och utseendefixeringen i samhället tilltar. Det 
finns många studier om kvinnors kroppsuppfattning, men endast ett fåtal som belyser 
detta ur mäns perspektiv. Vi vill göra en studie om homosexuella mäns 
kroppsuppfattning för att få en bredare kunskap om gruppen män.  
 
Homosexuella män i åldrarna 20-30 år kommer därför att bli tillfrågade att besvara en 
enkät och Du är en av dem. Din medverkan är helt frivillig. Om du väljer att besvara 
enkäten, kryssa in det svarsalternativ som bäst stämmer in på dig.  
 
Enkäterna kommer att behandlas på ett sådant sätt att Din personliga identitet inte 
kommer att avslöjas, resultaten bearbetas för gruppen som helhet, inte på individnivå. 
Enbart författarna till studien har tillgång till enkäterna. Enkäterna förstörs efter att 
uppsatsen är godkänd. 
 
Vi som gör studien är två sjukgymnaststuderande på Luleå Tekniska Universitet, 
Institutionen för hälsovetenskap, inom ramen för vårt examensarbete.  
 
 
Studien förväntas vara färdigställd januari 2007. Studien kommer att finnas tillgänglig via 
http://epubl.luth.se och se under länken ”Examensarbeten”.  
 
Har du efter att ha svarat på enkäten synpunkter på frågorna är du välkommen att 
kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Jörgen Mårdh    Jerry Nordström 
Tel: 0709-936062   Tel: 0708-355619 
E-mail: jormar-4@student.ltu.se   E-mail: jernor-4@student.ltu.se 
Sjukgymnaststudernade   Sjukgymnaststuderande 
 
 
 
 
Handledare: Professor Lars Nyberg 
Luleå Tekniska Universitet  
Institutionen för hälsovetenskap 
971 87 Luleå 
0920-49 00 00 (vx) 
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