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Abstrakt 
 
Det perfekta kroppsidealet gör sig ofta påmind i samhälls- och mediadebatten. Dagens 
västerländska kroppsideal domineras av en smal och fettfri kvinnokropp. Under tonåren är 
fokuseringen på kroppen mer påtaglig än under någon annan del i livet. Strävan efter det 
slanka idealet är svårt att uppnå och kan medföra att individen inte förmår att acceptera sin 
kropp. Syftet med denna studie var att få en bild av och jämföra kroppsuppfattningen hos 
unga kvinnor som går på gymnasiet i Luleå respektive Jokkmokk. Studien utfördes med hjälp 
av tre mätinstrument, Body Attitude Test (BAT), Figure Rating Scale (FRS) och Body Mass 
Index (BMI). I studien deltog 37 kvinnor, 21 från Luleå och 16 från Jokkmokk. Resultatet 
visade att unga kvinnor som går på gymnasiet har normal kroppsuppfattning. Unga kvinnors 
kroppsuppfattning i Luleå respektive Jokkmokk visade ingen signifikant skillnad. Resultatet 
visade att det fanns en tendens till samvariation mellan BMI och kroppsuppfattning. 
 
Nyckelord: adolescence, body attitude, Body Attitude Test, body image, Body Mass Index, 

community, comparison, Figure Rating Scale, women
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Bakgrund 

Det perfekta kroppsidealet gör sig ofta påmind i samhälls- och mediadebatten (1). Det visas 

ständigt bilder på slanka, vältränade och sexuellt utmanande människokroppar (2). TV, film 

och tidskrifter är fyllda med olika typer av kändisar som t ex TV-kändisar, filmstjärnor, 

popstjärnor, modeller och idrottsstjärnor. Dessa kändisar uppfyller olika funktioner hos olika 

individer exempelvis underhållning, identifiering etc. De kan också spela en viktig roll vad 

gäller inställningen till det egna kroppsidealet för den som identifierar sig med dessa kändisar 

(3). 

Människans intresse av och försök att förändra sitt yttre förefaller inte vara något nytt för vår 

tid eller något unikt för vår kultur. I alla tider och i alla kulturer har kroppen på olika sett 

formats, böjts och disciplinerats efter människans önskemål (2). Genomgående verkar det 

vara något bristfälligt och defekt med den kvinnliga kroppen som bör korrigeras och åtgärdas. 

Historiskt sett har den kvinnliga idealbilden varierat (4). Ett exempel är att på 1700- och 

1800-talet användes hårt åtsittande korsetter för att framhäva kvinnans midja och barm efter 

dåtidens kurviga kroppsideal (2). I början av 1900-talet började överklasskvinnor svälta sig, 

dricka ättika och äta arsenik för att åstadkomma det rätta sköra utseendet som var den tidens 

ideal (4).  

Även kulturella faktorer har en viktig påverkan på kroppsmedvetandet (5). I den Indiska 

kulturen förknippas fetma med skönhet, förtroende och omtanke (6). En jämförande studie på 

indiska kvinnors kroppsmedvetande visade att de som deltog i studien hade ett sunt kropps-

medvetande i jämförelse med en tidigare studie på australiensiska kvinnor. Författarna till 

studien trodde att den indiska kulturens kroppsideal kan ha påverkat de indiska kvinnornas 

kroppsmedvetande (5). Ett annat exempel som skiljer sig från det västerländska idealet är i 

Nicaragua där vardagen präglas av kampen för fysisk överlevnad för majoriteten av 

befolkningen (4). Att vara fyllig, mullig, kraftig anses på många sätt attraktivt. Stora, 

utputande kvinnostjärtar förknippas med stark sexuell laddning i Nicaragua, detta gäller även i 

resten av Latinamerika. Att vara smal eller mager tycks uppfattas som ett symboliskt uttryck 

för lidande (4). 

Dagens västerländska kroppsideal domineras av en smal och fettfri kvinnokropp (4). I tal, 

skrift och bild framställs fetma i vårt samhälle som något fult och dåligt. Dagens ideal för en 

attraktiv kvinna är inte enbart att vara smal, utan även att ha en hård och fast kropp. Käkben, 
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bröstben och höftben skall vara tydliga samtidigt som kvinnan skall ha stora bröst. Eftersom 

bröst består av fett har en tränad och slank kvinna oftast små bröst (4). Strävan efter detta 

slanka ideal är svårt att uppnå och kan medföra att individen inte förmår att acceptera sin egen 

kropp (7).  

Människan är en social varelse och vill därför presentera en positiv bild av sig själv och sin 

kropp gentemot omgivningen (8). Upplevelsen av att andra värderar vår kropp påverkar hur vi 

uppfattar vår kropp och dess förmåga. Denna upplevelse utgör i längden en viktig ingrediens i 

vår identitet och vårt självförtroende (1). Individer med svag jagstyrka, svag jagkänsla och 

med liten personlig trygghet har ofta en bristande kunskap om eller negativ inställning till den 

egna kroppen. Det finns därför ett samband mellan en persons kroppsliga identitet och en 

persons uppfattning om sig själv (9). 

 

Tonåren och de yngre vuxenåren är en unik del i den mänskliga utvecklingen (7). Individen 

måste vid denna period genomgå och uppleva vissa psykologiska och psykosociala steg för att 

framgångsrikt kunna utvecklas till att bli en vuxen individ. Fokuseringen på kroppen är mest 

påtaglig under tonåren, mer än någon annan del under livet. Viktiga psykosociala 

utvecklingssteg under denna period är bl.a. att bli nöjd med sin kropp, sträva efter 

självständighet, bygga relationer med samma och med motsatt kön samt lära sig att uttrycka 

känslor från sitt inre (10; 7). 

 

Det finns många begrepp inom sjukgymnastik som tar upp förhållandet mellan människa och 

kropp (11). Kroppen har både en rörelsedimension och en upplevelsedimension. Rörelse-

dimensionen innefattar vår förmåga att behärska och styra kroppen samt våra rörelsemönster. 

Upplevelsedimensionen omfattar erfarenheter och upplevelser i kroppen samt kunskap och 

medvetenhet om kroppen (12). 

Kroppsupplevelse är bundet till nuet, ibland i relation till enstaka tidigare händelser. 

Begreppet innefattar en individs inställning till sitt utseende och är emotionellt laddat. 

Kroppsupplevelsen kan undertryckas eller vara omedveten för individen. Den kan vara 

verklig eller bestå av personens fantasier (13). 

Kroppsuppfattning innebär en högre grad av medvetande än kroppsupplevelse. Begreppet 

innefattar uppfattningen om kroppen som t ex konturer, bild, omfång, tyngdförhållanden och 

proportioner. I kroppsuppfattning ingår kunskap om kroppen, både i sin helhet och i dess 

delar (13). 
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I dag finns inom sjukgymnastisk verksamhet olika instrument för att bedöma 

kroppsuppfattning (14). Några exempel på dessa är Body Awareness Scale (BAS), BAS-

hälsa, intervjuskala för kroppsjaget (ISK) (15), Ben Tovim Walker Body Attitude 

Questionnaire (BAQ) (16), Body Shape Questionnaire (BSQ) (17), Eating Disorder Inventory 

(EDI) (18). Body Attitude Test (BAT) är ett självskattningsinstrument för kvinnor med 

ätstörning som mäter den subjektiva kroppsuppfattningen och inställningen till den egna 

kroppen (19). Även Figure Rating Scale (FRS) är ett instrument som mäter individens 

inställning till kroppen och dennes kroppsuppfattning (20). Body Mass Index (BMI) är ett sätt 

att räkna ut och få en uppfattning om över- eller undervikt. Det finns flera andra mätmetoder 

för detta. De som direkt mäter mängden kroppsfett är dock komplicerade och är endast 

tillgängliga på speciallaboratorium (21; 22). 

 

Kroppen utvecklas och förändras genom hela individens liv. Denna utveckling sker i ett 

samspel med andra människor i samhället (3). I en sociologisk undersökning om människors 

sociala liv i olika samhällen jämför författarna individers roller, sociala relationer och 

interaktioner i ett storstadssamhälle respektive i ett småstadssamhälle. Undersökningen visade 

att det fanns en viss antydan om skillnader vad gäller större anonymitet, stress och konkurrens 

i storstaden (23). Därför anser vi det intressant att jämföra om det finns skillnader vad gäller 

kroppsuppfattning hos unga kvinnor i Luleå respektive Jokkmokk. Luleå kommun har 72 418 

invånare och Jokkmokk kommun har 5 645 invånare (24). 

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att få en bild av och jämföra kroppsuppfattningen hos unga kvinnor som går 

på gymnasiet i Luleå respektive Jokkmokk. 

 

Frågeställningar 

 

• Vilken kroppsuppfattning har unga kvinnor som går på gymnasiet? 

• Finns det skillnader i fråga om kroppsuppfattning hos unga kvinnor som går på 

gymnasiet i Luleå respektive Jokkmokk? 

• Finns det någon samvariation mellan BMI och kroppsuppfattning? 
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Metod och material 

 

Deltagare 

Studien omfattade unga kvinnor som går på gymnasiet i åldern 18-20 år. I studien ingick 

sammanlagt 37 deltagare. Från Jokkmokk var det 16 deltagare och från Luleå 21 deltagare. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha fyllt 18 år och ha bott i kommunen minst 10 

år. Deltagare som var gravida och de som fött barn uteslöts ur studien. Att delta i studien var 

frivilligt och deltagarna kunde när som helst utan anledning avbryta sin medverkan.  

 

Mätinstrument 

I studien ingick tre mätinstrument, Body Attitude Test (BAT), Figure Rating Scale (FRS) och 

Body Mass Index (BMI). Deltagarna fick fylla i kompletterande uppgifter (bilaga 2) om ålder 

och hur länge deltagarna bott i kommunen samt vikt och längd för att vi skulle kunna räkna ut 

BMI. 

 

Body Attitude Test (BAT) (bilaga 3) är ett mätinstrument för kvinnor med ätstörning. Den 

består av 20 items på en sexgradig ordinalskala från 0-5 (11). Varje item besvaras av 

individen genom att avgöra hur ofta ett påstående är riktigt, från alltid till aldrig. Alternativ 

”Alltid” ger 5 poäng medan ”Aldrig” ger 0 poäng. Formulärets maximala poäng är 100 och ju 

högre poängsumma desto större kroppsmissnöje (11). Ett gränsvärde är satt till 36 poäng, 

vilket avser att skilja en patient med ätstörning från en ”frisk” individ. Den ursprungliga 

belgiska versionen är väl testad avseende reliabilitet och validitet (19). Den svenska 

översättningen är delvis testad vad gäller reliabilitet och validitet (11). 

 

Figure Rating Scale (FRS) (bilaga 4) är ett mätinstrument som mäter uppfattningen och 

upplevelsen av kroppsstorleken. Den utgår från schematiskt ritade figurer i olika storlekar, 

numrerade från 1-9, från mycket smal till överviktig (20). Försökspersonerna anger sin 

uppskattade kroppsstorlek (kognitiv bild = K), hur de känner sig (affektiv bild = A) respektive 

hur de önskar se ut (idealbild = I). Kroppsmissnöje är lika med A-I (11). FRS anses ha god 

test-retest reliabilitet och acceptabel validitet (25). 

 

Body Mass Index (BMI) eller kroppsmasseindex är en metod som används för att definiera 

vikt. BMI räknas ut genom att dividera kroppsvikten i kg med kroppslängden i kvadratmeter. 
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WHO definierar vikt i olika grader efter BMI. Klassifikationerna, enligt WHO 1997, är för 

undervikt < 18,5 kg/m², normalvikt 18,5 – 24,9 kg/m², övervikt 25 – 29,9 kg/m² och fetma ≥ 

30 kg/m² (22). 

 

Procedur 

Rektorerna för respektive gymnasieskola kontaktades, i Jokkmokk samt Luleå, för att få deras 

samtycke till att utföra studien. I Jokkmokk fick eleverna information om studien via en 

informations-TV och de kunde därmed samlas vid ett tillfälle. Eftersom studien i Luleå 

skedde på lektionstid kontaktades de berörda lärarna och datainsamlingen utfördes vid två 

tillfällen. Vi informerade deltagarna både skriftligt (bilaga 1) och muntligt om studien samt 

hur enkätundersökningen skulle gå till. Enkäterna behandlades konfidentiellt och etiska 

aspekter har beaktats i samband med studien. 

 

Databearbetning 

Vid bearbetning av data användes SPSS 11,0 (26) samt Microsoft Excel 2000. Medelvärde, 

standarddeviation och independent t-test har beräknats. Signifikansnivån sattes vid 5 %. 

 

Resultat 

 

Bakgrundsdata 

I studien deltog 37 kvinnor, varav 21 var från Luleå och 16 var från Jokkmokk. Medelåldern i 

Luleågruppen var 18,5 år, med en standardavvikelse (SD) på ± 0,68. I Jokkmokkgruppen var 

medelåldern 18,2 år, SD = ± 0,40. Medelåldern för hela gruppen var 18,4 år, SD = ± 0,59. 

 

Vad gäller längd och vikt fanns det en signifikant skillnad mellan Luleå- och Jokkmokk-

gruppen. I Jokkmokkgruppen uteslöts dock 2 deltagare p.g.a. att vikten inte angivits. Medel-

längden för Luleågruppen (N=21) var 167,8 cm, SD = ± 6,82. Medelvikten var 60,6 kg, SD = 

± 7,94. I Jokkmokkgruppen (N=14) var medellängden 161,2 cm, SD = ± 5,62. Medelvikten 

var 55,7 kg, SD = ± 4,51. Signifikansen för längden var 0,005 och för vikten 0,046. 
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Vilken kroppsuppfattning har unga kvinnor som går på gymnasiet? 

Av de 37 som deltog i studien var det två deltagare som inte svarade på item 2 i BAT; ”Jag 

upplever min kropp som ett känslolöst föremål”. Dessa två uteslöts därför i uträkningen av 

hela gruppens medelvärde. Medelvärdet för totalsumman i BAT, för de 35 deltagarna, var 

25,6, SD = ± 15,24. 

 

Vid uträkning av kroppsmissnöje från FRS uteslöts 5 deltagare eftersom deras svar var 

svårtolkade. De hade antingen inte angett något svarsalternativ eller uppgett flera, vilket 

innebar att deras kroppsmissnöje inte gick att räkna ut. Medelvärdet för gruppens (N=32) 

kroppsmissnöje var 0,5, SD = ± 0,81. 

 

Finns det skillnader i fråga om kroppsuppfattning hos unga kvinnor som går på 

gymnasiet i Luleå respektive Jokkmokk? 

Medelvärde, standardavvikelse samt p-värde räknades ut för varje item i BAT för båda 

grupperna (tabell 1). I Luleågruppen var det två deltagare som inte svarade på item 2; ”Jag 

upplever min kropp som ett känslolöst föremål”, vilket innebar att de uteslöts vid jämförelse 

av detta påstående. De uteslöts också vid uträkningen av Luleågruppens medelvärde av total-

summan i BAT. 

 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad på item 9; ”Jag har lätt för att slappna av 

i kroppen” där deltagarna i Jokkmokk skattade högre än deltagarna i Luleå. Item 13; ”Vissa 

delar av min kropp verkar vara svullna” var nära en signifikant skillnad, där Jokkmokk-

gruppen skattade högre. I majoriteten av påståendena skattade Jokkmokkgruppen högre än 

Luleågruppen, vilket kan tyda på att Luleågruppen har en tendens till mer positiv 

kroppsuppfattning. Skillnaden var dock ej signifikant. 
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Tabell 1 – Medelvärde, standardavvikelse samt p-värde vid jämförelse av medelvärde för varje item i BAT. 
 
 

Item 
Luleå 

(N=21) 
 Jokkmokk 

(N=16) 
  

P-värde 
 

 Medelvärde SD Medelvärde SD   
1. När jag jämför mig själv med 

jämnåriga känner jag mig 
missnöjd med min kropp. 

 
 

1,81 

 
 

± 0,98 

 
 

1,69 

 
 

± 0,87 

 
 

0,697 

 

2. Jag upplever min kropp som 
ett känslolöst föremål.       ¤ 

 
0,26 

 
± 0,45 

 
0,63 

 
± 0,89 

 
0,128 

 

3. Det känns som om mina 
höfter är för breda. 

 
1,71 

 
± 1,79 

 
1,44 

 
± 1,86 

 
0,650 

 

4. Jag känner mig hemma i min 
egen kropp. 

 
1,14 

 
± 1,01 

 
1,81 

 
± 1,64 

 
0,135 

 

5. Jag har en stark önskan att 
vara smalare.  

 
1,62 

 
± 1,62 

 
2,25 

 
± 1,69 

 
0,259 

 

6. Jag tycker att mina bröst är 
för stora. 

 
0,48 

 
± 0,87 

 
0,38 

 
± 0,72 

 
0,709 

 

7. Jag har en tendens att dölja 
min kropp (t ex under löst 
sittande kläder).  

 
 

0,81 

 
 

± 1,17 

 
 

0,94 

 
 

± 0,68 

 
 

0,699 

 

8. När jag tittar på mig själv i 
spegeln känner jag mig 
missnöjd med min kropp. 

 
 

1,57 

 
 

± 1,33 

 
 

1,88 

 
 

± 1,03 

 
 

0,453 

 

9. Jag har lätt för att slappna av 
i kroppen. 

 
1,33 

 
± 1,02 

 
2,44 

 
± 1,21 

 
0,005 

 
** 

10. Jag tycker jag är för tjock. 1,24 ± 1,61 1,50 ± 1,27 0,595  
11. Jag upplever min kropp som 

en belastning. 
 

0,57 
 

± 1,12 
 

0,63 
 

± 0,81 
 

0,872 
 

12. Det känns som min kropp 
inte vore min. 

 
0,29 

 
± 0,90 

 
0,44 

 
± 0,81 

 
0,601 

 

13. Vissa delar av min kropp 
verkar vara svullna. 

 
0,43 

 
± 0,81 

 
0,94 

 
± 0,68 

 
0,051 

 

14. Min kropp är ett hot mot mig. 0,33 ± 1,11 0,19 ± 0,54 0,633  
15. Mitt utseende är mycket 

viktigt för mig. 
 

3,10 
 

± 1,00 
 

3,44 
 

± 1,03 
 

0,314 
 

16. Min mage ser ut som om jag 
var med barn. 

 
0,48 

 
± 0,75 

 
0,81 

 
± 0,98 

 
0,245 

 

17. Jag känner stark oro 
inombords. 

 
1,14 

 
± 1,20 

 
1,31 

 
± 1,20 

 
0,672 

 

18. Jag är avundsjuk på andra 
p.g.a. deras figur/utseende. 

 
1,71 

 
± 1,01 

 
1,63 

 
± 0,72 

 
0,765 

 

19. Det händer saker i min kropp 
som skrämmer mig. 

 
0,86 

 
± 1,15 

 
0,69 

 
± 1,08 

 
0,651 

 

20. Jag studerar hur jag ser ut i 
spegeln. 

 
2,67 

 
± 1,16 

 
3,06 

 
± 1,29 

 
0,333 

 

 
SD = Standardavvikelse 
** Signifikant skillnad 
¤ Två deltagare från Luleå svarade inte på denna fråga, N=19 
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Medelvärdet för totalsumman i BAT i Luleågruppen var 23,5 poäng, SD = ± 16,58. 

Medelvärdet i Jokkmokkgruppen var 28,1 poäng, SD = ± 13,57. 

 

En jämförelse mellan Luleågruppen och Jokkmokkgruppen vad gäller kroppsmissnöje 

uträknat från FRS visade ingen signifikant skillnad (Tabell 2). Tendensen var dock att 

deltagarna i Jokkmokk skattade något högre än deltagarna i Luleå. 

 
Tabell 2 – FRS – medelvärde och standardavvikelse för affektiv bild (A), Idealbild (I) samt kroppsmissnöje (A-I). 
 
 Affektiv 

(A) 
 Ideal 

(I) 
 Kroppsmissnöje 

(A-I) 
 

 Medelvärde SD Medelvärde SD Medelvärde SD 
Luleå  
(N=19) 

 
3,3 

 
± 0,88 

 
2,9 

 
± 0,64 

 
0,4 

 
± 0,76 

Jokkmokk 
(N=13) 

 
3,7 

 
± 0,69 

 
3,0 

 
± 0,68 

 
0,7 

 
± 0,88 

 
 

Finns det någon samvariation mellan BMI och kroppsuppfattning? 

Body Mass Index (BMI) räknades ut för hela gruppen. Deltagarna delades in efter BMI:s 

gränsvärden (21; 22). Därefter räknades medelvärdet ut för BAT samt kroppsmissnöje för 

respektive grupp. Eftersom data saknades för 8 deltagare uteslöts de från denna beräkning. 

 

Medelvärdet för hela gruppens BMI var 21,4 kg/m². Medelvärdet låg inom kriterierna för 

normalvikt, SD = ± 2,36. 

 

Resultatet visar att det finns en liten tendens till samvariation mellan BMI och kropps-

uppfattning. Ett ökat BMI-värde ger ett ökat medelvärde för totalpoängen i BAT samt ett ökat 

medelvärde av kroppsmissnöjet från FRS (Tabell 3). 

 
Tabell 3 – Antal deltagare i hela gruppen, inom de olika viktgrupperna, samt medelvärde för totalpoängen i BAT 

och medelvärdet för kroppsmissnöje beräknat ur FRS. 
 
 
Alla deltagare 

BMI gränsvärde 
(kg/m²) 

 
Antal (N=29)

 
Medelvärde BAT

Medelvärde 
Kroppsmissnöje (A-I)

Undervikt <18,5 1 15 -0,5 
Normalvikt 18,5-24,9 25 22,4 0,5 
Övervikt 25,0-29,9 3 37 0,8 
Fetma ≥ 30 0 0 0,0 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att deltagarna i vår studie hade normal kroppsuppfattning (11; 19). 

Medelvärdet för hela studiepopulationen, vad gäller totalsumman i BAT, låg på 25,6. 

Gränsvärdet för normal kroppsuppfattning ligger vid 36 poäng. BAT är ett mätinstrument för 

kvinnor med ätstörning och gränsvärdet 36 poäng avser att skilja en patient med ätstörning 

från en ”frisk” individ (19). Även kroppsmissnöjet uträknat från FRS (11) tyder på ett lågt 

kroppsmissnöje i gruppen. En tidigare studie genomförd med BAT, på kvinnliga 

handbollsspelare, stödjer vårt resultat (27). Studien visade att majoriteten av deltagarna låg 

inom gränsen för normal kroppsuppfattning. Medelvärdet för dessa deltagare låg på 24,0, 

vilket är något lägre än det medelvärde vår studiepopulation hade (27). Media påminner oss 

ständigt om det västerländska kroppsidealet (1). Självkänslan är ofta bräcklig under tonåren 

och många kämpar hårt för att motsvara de kroppsideal som råder (7). Trots detta visar vår 

studie samt Kinander och Ljungbergs (2001) studie att de kvinnliga deltagarna hade normal 

kroppsuppfattning. Vi tror att individer som är trygga i sig själv har en stark självkänsla vilket 

gör att individen lättare accepterar sig själv och sin kropp. En individ med stark självkänsla 

kan möta livet med ett öppet sinne eftersom individen har upplevt acceptans från 

omgivningen och haft positiva upplevelser genom livet (10). Kan det vara så att deltagarna i 

vår studie har en stark självkänsla och därför inte har påverkats så mycket av medias ständiga 

exponering av hur kvinnan bör se ut?  

 

Vid jämförelse mellan Luleå och Jokkmokk tyder resultatet på att båda grupperna hade 

normal kroppsuppfattning. Jokkmokkgruppen skattade dock något högre i majoriteten av 

påståendena i BAT än Luleågruppen. Resultatet i FRS ger en liknade bild. Även här finns en 

tendens att Jokkmokkgruppen skattade något högre än Luleågruppen. I den sociologiska 

undersökningen, som vi tog upp i bakgrunden (23), fanns det en viss antydan till en högre 

grad av anonymitet i storstaden till skillnad från småstaden. Jokkmokk är en liten ort med få 

invånare, vilket vi tror innebär att det är svårare att vara anonym. När anonymiteten är mindre 

kanske individen känner sig mer iakttagen och har därmed svårare att slappna av i kroppen. 

Detta tror vi kan vara en anledning till att vi fick signifikant skillnad på item 9 i BAT ”Jag 

har lätt för att slappna av i kroppen” där Jokkmokkgruppen skattade högre än Luleågruppen. 

När individer presenterar sig själva och sin kropp gentemot omgivningen försöker de 
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förmedla en så positiv bild av sig själv som möjligt (8). Medelvärdet av totalsumman i BAT 

och medelvärdet för kroppsmissnöje beräknat ur FRS skiljde sig dock inte signifikant mellan 

de båda grupperna. Detta kanske kan bero på att idag lever vi i ett industri- och 

informationssamhälle vilket gör att oavsett var man bor exponeras vi av media.  

 

Vi hade inte som avsikt att undersöka skillnaden mellan grupperna vad gäller vikt och längd. 

Det visade sig dock vara en signifikant skillnad där Jokkmokkgruppen var kortare och vägde 

mindre än Luleågruppen. Vad detta beror på är svårt att säga och det är svårt att dra några 

slutsatser av resultatet. Resultatet kan bero på att studiepopulationen var liten eller är 

Jokkmokkbor genetiskt kortare än Luleåbor? 

 

Det är svårt att dra några slutsatser av resultatet vad gäller samvariation mellan BMI och 

kroppsuppfattning för hela studiepopulationen. Detta kan bero på att fördelningen i vikt-

grupperna var ojämnt representerade. Underviktsgruppen bestod av 1 deltagare, normalvikts-

gruppen bestod av 25 deltagare, överviktsgruppen bestod av 3 deltagare medan fetmagruppen 

inte bestod av någon deltagare alls. Tendensen var dock att det fanns en viss samvariation 

mellan BMI och kroppsuppfattning. Denna slutsats stöds av två andra studier. I en studie 

gjord på kvinnliga ekonomistudenter och sjukgymnaststudenter visade resultatet en tendens 

till att ett ökat BMI värde gav ett ökat medelvärde vad gäller kroppsuppfattning (28). I en 

annan studie gjord på en kvinnlig gymnasiepopulation kom författarna fram till samma 

tendens (29). Om denna slutsats stämmer borde det innebära att samvariationen skulle ha 

blivit tydligare om alla viktgrupper var jämnt representerade. En anledning till att deltagarna i 

studien hade en normal kroppsuppfattning kan bero på att de flesta låg inom värdena för 

normalvikt utifrån BMI. De kanske blir påverkade av medias exponering av den ideala 

kvinnokroppen, men ligger så pass nära kroppsidealet att deltagarna inte har anledning att 

vara missnöjda. 

 

Metoddiskussion 

Underlaget i studien var litet och därför är det svårt att dra några slutsatser av resultatet. I 

Jokkmokk är invånarantalet litet och det finns endast en gymnasieskola. Eftersom 

informationen om studien gavs via en informations-TV kan det ha medfört ett visst bortfall 

p.g.a. att en del inte nåddes av informationen. Vi tror dock att vi nådde ut till majoriteten av 

de unga kvinnor som studien riktades mot. För att studien skulle vara någorlunda jämförbar 

ville vi ha ungefär lika många deltagare från Luleå. Detta innebar att Luleås studiepopulation 
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enbart representerades av en liten del av de kvinnor som går på gymnasiet i Luleå. För att få 

ett större statistiskt underlag skulle det ha varit en fördel att utföra studien på fler mindre orter 

som motsvarar Jokkmokks storlek. Därigenom hade vi också kunnat öka antalet deltagare från 

Luleå. 

 

BAT är ett mätinstrument som riktar sig till personer med ätstörning vilket kan innebära att en 

del påståenden kan vara svåra att förstå för en person som inte är drabbad av detta. Några 

exempel på svårtolkade påståenden kan vara item 2 ”Jag upplever min kropp som ett 

känslolöst föremål”, item 11 ”Jag upplever min kropp som en belastning”, item 14 ”Min 

kropp är ett hot mot mig” och item 19 ”Det händer saker i min kropp som skrämmer mig”.  

Vi tror att om påståendena är svåra att förstå kan det medföra att individen inte svarar på 

påståendena eller svarar slumpmässigt. I vår studie var det två deltagare som inte fyllde i 

något alternativ på item 2, vilket kan ha berott på detta. Påståenden som vi tror kan ge 

missvisande medelvärde är item 15 ”Mitt utseende är mycket viktigt för mig” och item 20 

”Jag studerar hur jag ser ut i spegeln”. Om deltagaren ligger på gränsen för normal 

kroppsuppfattning, och skattar högt på dessa item, innebär det att medelvärdet ökar och 

därmed hamnar deltagaren över gränsen för vad som anses friskt enligt BAT (11; 19).  Det 

behöver inte innebära att deltagaren har en ätstörning även om deltagaren skattar högt på 

dessa item. I vår studie var det 9 deltagare som låg över gränsen för en normal 

kroppsuppfattning. Som vi tidigare påpekat behöver det inte innebära att dessa deltagare har 

en ätstörning. Det fanns dock de som fick en ganska hög poängsumma. En negativ inställning 

till den egna kroppen kan antas leda till ett stört ätbeteende (11). Enligt Lönning (1998) skulle 

BAT kunna användas som ett screeningsinstrument för att upptäcka riskindivider innan 

matbeteendet har förändrats. 

 

Under studiens gång har vi blivit lite skeptiska till att använda mätmetoden FRS i en enkät-

studie. För det första kan det vara svårt för deltagaren att tolka bilderna eftersom figurerna 

inte är proportionerliga. Första bilden har exempelvis olika storlekar på benen. För det andra 

var det svårt att tolka värdet på kroppsmissnöjet som räknades ut från FRS. Om en deltagare 

anser sig vara som figur 2, men vill se ut som figur 1 kommer värdet på kroppsmissnöjet bli 

lågt. Trots det låga värdet betyder det inte att personen har en positiv inställning till kroppen 

eftersom personen inte har ett hälsosamt kroppsideal. I motsatts behöver inte ett högt värde 

betyda att personen har en negativ inställning till kroppen. Om deltagaren anser sig vara som 

figur 7, men vill se ut som figur 4 kommer värdet bli högt. Detta kan i själva verket betyda att 
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personen vill gå ner i vikt av hälsoskäl. Utifrån vår studie har vi dock sett att FRS och BAT 

kommit fram till samma resultat. Har BAT haft ett lågt medelvärde har även kroppsmissnöjet, 

uträknat ur FRS, haft ett lågt medelvärde. 

 

Eftersom vår studie riktades mot ”friska” unga kvinnor kunde det ha varit en fördel om vi 

frågat, i de kompletterande uppgifterna, om deltagarna led av någon ätstörning. Vi ställer oss 

dock frågande till om deltagarna skulle ha svarat ärligt på frågan. Det kan ju även vara så att 

den som led av ätstörning inte var medveten om det. 

 

Ett förslag till fortsatta studier skulle kunna vara att jämföra flera mindre orter i Jokkmokks 

storlek med en storstad. Det skulle även vara intressant att jämföra kroppsuppfattningen hos 

friska kvinnor som är överviktiga med friska kvinnor som är normalviktiga. Eftersom det har 

gjorts en hel del studier på individer med ätstörningar tycker vi det vore viktigt att göra fler 

studier om kroppsuppfattning på friska individer. För att avgöra vad som är sjukt behövs 

kunskap om vad som är friskt.   

 

Konklusion 

 

Resultatet visade att deltagarna i vår studie har en tendens till normal kroppsuppfattning. 

Kroppsuppfattningen i Luleå- respektive Jokkmokkgruppen visade ingen signifikant skillnad, 

dock skattade Jokkmokkgruppen något högre i majoriteten av påståendena. Resultatet visade 

även att det fanns en tendens till samvariation mellan BMI och kroppsuppfattning. 

 

Tillkännagivande 

 

Vi vill tacka: Deltagarna som medverkade i studien samt rektorerna och lärarna på de berörda 

skolorna. Utan er hjälp hade inte studien gått att genomföra. 

 

Ett speciellt tack till: Vår handledare Tommy Calner, universitetsadjunkt vid Institutionen för 

Hälsovetenskap, för uppmuntrande handledning och alltid ett gott humör.  
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Bilaga 1 

Information till deltagare i studien 

 
Vi är två sjukgymnaststudenter som studerar på Institutionen för hälsovetenskap i Boden. Just 
nu skriver vi en C-uppsats om kroppsuppfattning. Med den här enkätstudien vill vi undersöka 
kroppsuppfattningen hos kvinnor på gymnasiet. Studien kommer att utföras i en större 
respektive mindre stad. 
 
Studien innefattar kvinnors kroppsuppfattning och vi har valt att använda oss av enkäterna 
Body Attitude Test (BAT) och Figure Rating Scale (FRS). BAT innefattar 20 frågor och varje 
fråga har 6 svarsalternativ. FRS består av 3 frågor. Fyll i det svarsalternativ som du tycker 
passar bäst in på dig. Som tillägg till dessa enkäter finns ett blad med frågor berörande ålder, 
vikt, längd och hur länge du har bott i kommunen.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt och du kan när du vill avbryta ditt deltagande. För att du 
skall kunna delta i studien skall du ha fyllt 18 år. Du måste dessutom ha bott i kommunen i 
minst 10 år. Om du är gravid eller har fött barn kan du inte delta i studien. 
 
Din medverkan i studien är anonym och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
Enbart författarna till studien har tillgång till enkäterna och efter sammanställning av studien 
kommer enkäterna att förstöras.  
 
Studien planeras vara färdig juni 2004 och kommer att finnas tillgänglig på www.hv.luth.se 
under länken ”Examensarbeten”. 
 
 
Anna-Karin Johansson  Ulrika Allberg 
Sergeantgatan 2D  Landstingsvägen 3A 
961 77  BODEN  961 76  BODEN 
Tel: 0921-182 80  Tel: 0921-540 15 
 
 
 
Handledare:  Tommy Calner  
 Leg.sjukgymnast 
 Universitetsadjunkt  
 Luleå Tekniska Universitet 
 Institutionen för hälsovetenskap, Boden 
 0921-758 00 
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      Bilaga 2 
Kompletterande uppgifter 
 
 
 
 
Din ålder: KKK 
 
Din längd (m): KKK 
 
Din vikt (kg): KKK 
 
 
Hur länge har du bott i kommunen? KKK 
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