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Sammanfattning 
 

Problem kring den egna kroppen och dess utseende är något som historiskt sett varit 

något typiskt genuskodat kvinnligt. Under de senaste 20-30 åren har män i allt större 

utsträckning rapporterat liknande problematik, detta i samband med en allt högre grad 

exponering av mannens kropp. Syftet med studien var att belysa och problematisera hur 

män uppfattar kroppsuppfattningens påverkar kroppssjälvkänslan. Urvalet var 

biologiskt födda män. De valda informanterna var i åldern 22-32 år. Intervjuerna 

genomfördes i informanternas hem samt i ett biblioteks privata grupprum. Metoden för 

att undersöka detta var en semi-strukturerad intervju, som genomfördes med 

intervjuguide, samt ett kroppsschema för att mäta aktuell och ideal hos informanterna. 

Resultatet visar att kroppen är mer än något estetiskt eller praktiskt, utan är även en 

symbol för manlighet och en del av den egna identiteten. Vad det är som påverkar 

kroppsuppfattningen tycks vara skönhetsideal och internalisering av dessa samt 

kommentarer om den egna kroppens utseende. Slutsatsen blev att kroppsuppfattningen 

kan påverka självkänsla, självförtroende och säkerhet inför den egna identiteten. Om en 

uppfyller skönhetsidealen, de sociala konstruktionerna, när det kommer till kroppens 

utseende minskar risken för en negativ kroppsuppfattning.   
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Abstract 
 

Problems concerning the body and its appearance are difficulties more common 

occurring among women historically, even though it is more and more frequent among 

men since the past 20-30 years. The purpose of this study was to enlighten and 

problematize how men perceive that body image influences their body-esteem. The 

sample of the study was biological born men, and those participating were 22-32 years 

old. The method used was a semi-structured interview, containing an interview guide 

and a body scale. The body scale was used as a tool to measure actual and ideal body of 

the participants. The interviews took place at the participant’s homes of in private 

rooms of one library. The results indicate that the male body is more than its function 

and esthetics; it is also a symbol of manhood and a significant part of one’s identity. 

What may impact on one’s body image and body esteem seems to be body ideals, the 

internalizations of these and others commentary of one’s own body appearance. The 

conclusion was that body image may influence self-esteem, self-confidence and the 

security of one’s identity. If one’s body correlates with the body ideals, the social 

constructions, the risk of a negative body image decreases.   
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1. Inledning 
 

Under de senaste åren har hälsa hamnat allt mer i fokus överallt i samhället, när nya 

dieter, träningsformer och hälsotrender avlöser varandra med jämna mellanrum. 

Kvinnor förväntas fortfarande vara vältränade och smala, medan män ska vara 

muskulösa, vältränade och stora (Meurling, 2003). Det som förenar både män och 

kvinnor i kampen om kroppen är att man vill uppnå en hård, fettsnål, vältränad och 

muskulös kropp, även om den önskvärda volymen på mäns och kvinnors kroppar kan 

skilja sig både mellan och inom könen (Hertz & Johansson, 2011). Största delen av 

befintlig forskning som handlar om kroppsuppfattning och kroppssjälvkänsla är inriktad 

på kvinnor, vilket inte är konstigt då kvinnans kropp varit den som objektifierats till stor 

del genom historien (Johansson, 2000). Forskning på män och deras uppfattning av den 

egna kroppen har blivit allt mer aktuell på senaste tiden, eftersom det skett en 

förskjutning i synen på mannens kropp från något funktionellt till något estetiskt (Hertz 

& Johansson, 2011). Sedan 1990-talet förändrades synen på mannens kropp i samband 

med att fitness- och gymkulturen växte sig allt starkare i västvärlden (ibid.). Den ”nya 

mannen” gjorde entré med ett större fokus på den egna kroppen både gällande fysik och 

estetik, vilket också började synas i reklam från media (Bordo, 1999). Objektifiering av 

kvinnor har lett till en rad olika problem genom historien så som bland annat låg 

självkänsla, ätstörningar och missnöje över den egna kroppen. Dessa problem 

förekommer mer ofta hos kvinnor, men visar sig även hos män och det finns ingenting 

som tyder på att män inte ska komma att påverkas i samma utsträckning av denna 

objektifiering (ibid.). Något som kan indikerar att detta blivit vanligare är att det mer 

ofta skrivs om i dagspressen, exempelvis från tidigare i våras då en artikel publicerades 

som berättande om att ansökningar om vård för ätstörningar och ätstörda beteenden 

bland män tredubblats under de senaste 10 åren (TT, 2014, 12 mars).  
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1.1 Begreppsförklaring  
 

För att reda ut sådant som kan leda till funderingar har jag valt att definiera och förklara 

ett par begrepp och ord som frekvent förekommer i mitt arbete. 

 

Kroppssjälvkänsla – Ordet är en egen direktöversättning från det engelska begreppet 

”body-esteem” som ofta förekommer i mycket amerikansk forskning. Begreppet 

innefattar självkänslan kopplat till kroppens utseende. Även om begreppets klang, eller 

värde, kan avta i en översättning har jag ändå valt att använda mig av ordet 

kroppssjälvkänsla för att få ett enhetligt språk.   

 

En – Jag har valt att utesluta det generaliserande pronomenet ”man” och istället skrivit 

”en”. Det kan upplevas som aningen lekmannamässigt, som en dialektal miss och 

möjligen irriterande för en som är ovan att läsa texter skrivna på det sättet, men av 

principiella skäl och av funktionella skäl har det ändå gjorts. De principiella skälen 

tänker jag inte fördjupa, men det funktionella grundar sig i att ordet ”man” ofta används 

som benämning på det biologiska könet man, även förekommande i ”mannens” eller 

”manlig”. Ett användande av pronomenet ”man” skulle således kunna leda till förvirring 

och upprepningar.  

 

1.2 Problemformulering 
 

Det har skett en förskjutning i synen på mannens kropp från något funktionellt till något 

estetiskt under de senaste årtiondena, vilket lett till att män i allt större utsträckning 

uppvisar kroppskomplex (Johansson, 2000). Det en ofta vill uppnå, oavsett som man 

eller kvinna, är den hårda, fettsnåla, muskulösa, slimmade och starka kroppen (Hertz & 

Johansson, 2011). Eftersom många kvinnor påverkats av att kvinnans kropp 

objektifierats, kan en inte då ana att män också borde påverkas när även mannens kropp 

börjat göra det?  

  

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa och problematisera hur män uppfattar att deras 

kroppsuppfattning påverkar kroppssjälvkänslan.  
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2. Bakgrund 
 

I bakgrunden presenteras litteratur och tidigare forskning om bland annat mannens 

kropp, kroppen som social konstruktion, kroppens idéhistoria samt möjliga 

påverkansfaktorer till olika typer av kroppsuppfattning att tas upp som underlag för 

diskussionen.  

 

2.1 Kroppen som social konstruktion 

 

Det finns olika teorier om socialt förkroppsligande, där genusteori är ett av de mest 

framträdande (Carlson, 2001). Teorin om genus handlar framförallt om skillnader 

mellan individer av olika kön, men också likheter mellan individer av samma kön. Det 

är distinktionen mellan vad som ses som manligt och vad som ses som kvinnligt som 

intresserar, vilket ofta kommer i uttryck i mentala och beteendemässiga egenskaper 

snarare än kroppsliga. Genom att människan föds med biologiska kön som man eller 

kvinna1 föds vi också in i ett socialt kön, vårt genus. Män förväntas vara och bete sig på 

ett speciellt sätt, precis som kvinnor förväntas agera på ett speciellt sätt utifrån det 

biologiska kön han eller hon fötts till. Eftersom genusteori handlar om social 

konstruktion, är det något som existerar i samverkan mellan individer. Det innebär 

också att genus är något som skiljer sig mellan olika kulturer, då något som ses som 

manligt i en kultur kan vara något som upplevs kvinnligt i en annan (ibid.). Det som 

stereotypt sett anses var manliga egenskaper när det kommer till person är mod, 

handlingskraftighet, händighet, aktiv, tystnad, styrka, oräddhett med mera. Det är sällan, 

om ens någonsin, egenskaper som indikerar svaghet eller rädsla, då det mer ofta är 

egenskaper som ses som kvinnliga (Johansson, 2000).  

 

Det är inte enbart icke-kroppsliga egenskaper som tillskrivs ett specifikt kön, utan 

kroppens fysiska utseende är också något som är laddat manligt och kvinnligt (Carlson, 

2001). Kroppar världen över skiljer sig i oändliga kombinationer i både storlek, färg och 

form och skillnaderna är stora både mellan biologiska kön, men också inom 

kategorierna för biologiska kön (Connell, 2009). Två män födda i samma familj kan ha 

ofantliga skillnader i kroppsbyggnad, på samma sätt som en man född i Skåne och en 

man född i Stockholm kan se olika ut. Kroppen är inte bara materia, något som fysiskt 

existerar och som känner bl.a. hunger och smärta menar Connell (2009). Utöver det 

                                                 
1 Det förekommer även födsel av människor med båda biologiska könen 
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menar Connell om att kroppen och vad som kännetecknar en åtråvärd kropp är en social 

konstruktion. Det innebär att uppfattningen om kroppen, oavsett biologiskt kön, är 

något som människan skapat av sig själv och för sig själv, som individ eller i grupp. Hur 

vi förväntas att se ut, utifrån kroppsideal och normer, är något som är socialt konstruerat 

(ibid.). När en ska beskriva kroppar gör en ofta distinktionen mellan de biologiska 

könen, alltså manskroppar och kvinnokroppar. Utöver det finns det förväntningar inför 

beteende och utseende som tillskrivs maskulinitet eller femininet, alltså något för män 

och något för kvinnor. Vissa kvinnor tillskrivs maskulina utseenden, ofta på grund av 

uteblivna bröst och rumpa precis som män med små kroppar och smalt mellan axlarna 

ofta ses som mer feminina, vilket i båda fallen kan ses som ett exempel på social 

konstruktion av kroppen. 

 

2.2 Mannens kropp genom historien  
 

Kroppens funktion idag har på många sätt utvecklats och förändrats från var den var för 

ett par hundra år sedan, vilket kommer få uttryck i avsnittet nedan. Varför en historisk 

tillbakablick görs är för att skapa en bild av hur mannens kropp blivit sedd på tidigare 

fram till hur den ses på idag. Det finns olika typer av sociala konstruktioner under 

samma tidsperioder, men jag har genom litteraturen valt att lyfta fram de mest 

framstående ideal som funnits genom århundrandena.  

2.2.1 Mannens kropp under 1700- och 1800-talet 

 

1700-talets män var inte särskilt engagerade i hur den egna kroppen såg ut estetiskt, om 

en utgår från vad litteraturen säger (Ekenstam, 1993). Trots detta tjänade kroppen ett 

syfte av statussymbol hos borgerligheten, där den överviktiga kroppen stod för rikedom 

och välstånd. Det fanns en viss dualism i synen på mannens kropp under detta 

århundrade, där den å arbetarens vägnar skulle tjäna ett funktionellt syfte å adelns och 

borgarnas vägnar agerade statussymbol. Framställningen av kroppen och dess uttryck 

hade stor betydelse oavsett placering i den socioekonomiska ordningen, både gällande 

de fysiska krav mannens arbete ställde samt de vett och etikettsråd som fanns. Staten 

arbetade fram handböcker i hur en på bästa sätt uppförde sig och på så sätt framställde 

kroppen, med alltifrån gångstil till bordsskick. S.k. ”karaktärsskapande gymnastik” 

ingick även i dessa böcker och var till för att ge människan redskapen att tillgodogöra 

sig god fysik och god hållning (ibid.). 
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Under industrialismens 1800-tal kom borgerligheten att breda ut sig allt mer i Sverige, 

vilket också märktes i synen på kroppen (Nilsson, 2011). Den överviktiga kroppen som 

länge haft en status för rikedom och välstånd blev under detta århundrade definierat som 

ett problem, övervikten skapade ett ifrågasättande av vett och moral hos individen. En 

ställde sig frågande till vad den överviktiga mannen utgjorde för samhällsnytta och om 

hans hälsotillstånd inte kunde förbättras både för sin egen och samhällets bästa. Läkare 

under 1800-talet började föra hätska diskussioner kring fenomenet övervikt samtidigt 

som de lanserade bantningskurer för de överviktiga. De menade att den överviktiga var 

ointelligent, karaktärslös, slapp och viljelös vilket skulle åtgärdas (ibid.). Samtidigt som 

den överviktiga kroppen status dalade, bidrog även borgerligheten till att etikett och 

sedlighet blev allt med vedertaget bland befolkningen i stort (Ekenstam, 1993). De 

handböcker som under 1700-talet lärde folk ergonomi och hövlighet blandades med de 

lite finare traditionerna och sederna från borgerlighetens finrum. Tanken från statens 

sida var att individen skulle disciplinera sig själv till god moral, karaktär och hälsa och 

samtidigt öka den fysiska förmågan, något som nu också fick en sedlighetsstämpel tack 

vare borgerligheten (ibid.). Under 1800-talet utvecklade Pehr Henrik Ling, en svensk 

gymnastikpedagog, en ny form av gymnastikprogram kallat ”Swedish Gymnastics” 

(Rydström & Tjeder, 2009). Gymnastiken innehöll synkroniserade och graciösa 

kroppsrörelser och fokus låg på harmoni och balans med syfte att stärka kroppen 

fysiskt. Den här typen av idrott kan en säga gick hand i hand med statens försök att 

stärka individens karaktär, samtidigt som en ville understryka vikten av 

självbehärskning och impulskontroll. För att ytterligare styrka detta tog Ling bort 

tävlingsmomentet ur disciplinen för att ytterligare trycka på syftet (ibid.). 

2.2.3 Mannens kropp under 1900-talet 

 

Efter 1800-talets kroppsideal byggt på god karaktär, självbehärskning och 

impulskontroll skedde det runt sekelskiftet ett skifte i synen på kroppen (Rydström & 

Tjeder, 2009). Från karaktärsstärkande gymnastik och självbehärskning med stort fokus 

på funktionalitet, balans och rörlighet, introducerades ett råare ideal. En mer macho 

manlighet, med muskelstyrka och tävlingslystenhet växte fram vilket syntes i mannens 

kropp, något som forskare menar kan bero på ”manlighetens kris” (ibid.). Krisen sägs 

uppkommit från mannens rädsla för kvinnans ifrågasättande av den manliga makten 

under sekelskiftet (Johansson, 2000). Kvinnor ville ha ett mer jämställt samhälle vilket 
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krävde mer makt, mer rättigheter och mer inflytande i samhället från kvinnors sida 

(ibid.). Feminiseringen av samhället skapade stor oro för mannens status och makt och 

mannen blev rädd att förlora hela sin ”manlighet” på grund av detta. Mannens 

motreaktion blev alltså att försöka stärka manligheten genom att göra den mer ”macho”, 

något som bland annat sägs ha influerats av Darwins urvalsteori ”survival of the fittest” 

(Rydström & Tjeder, 2009). Bara de starkaste individerna överlever och den starka 

mannen skulle här övervinna de hinder som stod i vägen för den manliga makten 

(Johansson, 2000). Den vältränade, hårda och muskulösa kroppen blev inte bara ett nytt 

ideal för kroppen, utan också en symbol för den manliga makten i samhället (ibid.). De 

idealen som växte fram kring sekelskiftet växte sig starkare och internaliserades under 

1900-talets första årtionden. Mannens kropp skulle vara stark, fettfri och funktionell för 

att ses som dygdig och duglig, vilket också representerar synen på mannens kropp under 

större delen av 1900-talet (ibid.). 

 

Under 1970-talet började gymmen komma till Sverige. Det var från början mestadels 

kroppsbyggare som deltog i aktiviteter på gymmet, vilket också resulterade i en ny typ 

av kroppsideal (Johansson, 2000). De ideal för mannen som kommit under 1900-talet, 

med den önskvärda kroppen som stark, fettfri och funktionell fick här en helt ny 

innebörd. Medan den ”vanliga” mannen hade en ganska ordinär kroppshydda blev 

kroppsbyggarna en typ av Hulken, stora och muskulösa (ibid.). Vid sidan av 

kroppsbyggarna förekom det även kvinnor på gymmet, men de hade mer ofta målet att 

bli smala och vältränade. Gymkulturen tillhörde en ganska begränsad skara intresserade 

män och kvinnor, något som under senare delen av 1980-talet och framför allt i början 

av 1990-talet förändrades (ibid.).  

 

I och med fitness-och gymkulturens framfart under 1990-talet talar en om att män 

”upptäckt”, eller ”återupptäckt”, den egna kroppen (Johansson, 2000). Med detta menar 

Johansson (ibid.) att det skett en förskjutning i bilden av mannens kropp som tidigare 

setts som något enbart funktionellt, till att den i allt större utsträckning blev mer 

estetiserad. Den vältränade, hårda och muskulösa kroppen fick en annan dimension än 

den funktionella eller som en symbol på makt. Män började bry sig om sitt utseende för 

sin egen, för sin partner, eller potentiella partners, skull (ibid.). En annan bidragande 

faktor till mäns ”upptäckande” av den egna kroppen tros vara de förändringar i 

modeindustrin som skedde under 1990-talet (Bordo, 1999). Innan hade män nästan 
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uteslutande avbildats i arbete, genomförande någon form av aktivitet i reklamen 

(Johansson, 2000). Mannens kropp syntes för första gången naken i de stora 

modeskaparnas kampanjer och visade en bild av en nyare typ av manlig kropp. Dels så 

var det första gången mannens kropp framställdes som objekt, men det var också en mer 

intim, sensuell typ av man som porträtterades (Bordo, 1999). Istället för de stora 

kroppsbyggarmusklerna användes män med vältränade, fettsnåla kroppar som en fann 

mer åtråvärda som objekt för konsumtionsreklam (Johansson, 2000).  

2.2.4 Mannens kropp under 2000-talet 

 

In i 2000-talet har mannen tagit med sig det mer estetiserade idealen som uppkom under 

1990-talet, vilket synts i levnadsvanor för modifiering och förbättring av den egna 

kroppen (Hertz & Johansson, 2011). För att modifiera och förbättra kroppen har många 

män använt sig av gymmet, vilket en kan se i ökningen av intresset för gym och dess 

kultur under det senaste decenniet (ibid.). Det som under 1990-talet enbart var inriktat 

mot ”fitnesskroppen” har utöver utseende under 2000-talet fått mer fokus på kropp och 

hälsa (ibid.). Utseendefixering, i vissa fall narcissism, menar många forskare blivit 

vanligare hos män på grund av det som hände under 1990-talet beskrivet ovan 

(Johansson, 2000). De stereotypa attribut som förr enbart tillskrivits kvinnor och eller 

homosexuella män, så som skönhetsvård och utseendefixering, har under de senaste 10-

15 åren allt mer blivit accepterade och internaliserade utav heterosexuella män (ibid.).  

 

2.3 Sexualitet och kroppen  

Som den historiska genomgången ovan varit inne på, är kroppen och sexualitet något 

som ofta går hand i hand. Wiseman och Moradi (2010) visar att män med andra sexuella 

läggningar än heterosexualitet mer ofta uppvisar negativa kroppsuppfattningar. 

Upplevelser av utsatthet eller mobbing i barndomen på grund av genusöverskridande 

identiteter korrelerar med en negativ kroppsuppfattning, internalisering av kulturellt 

betingade kroppsideal och av kroppsskam samt ätstörda beteenden eller ätstörningar i 

vuxenlivet (ibid.). De föreslår en koppling mellan utsatthet och kroppskontroll som en 

form av försvarsmekanism, där kroppen blir ett verktyg för att undvika framtida 

våldsbrott (ibid.). En annan studie gjord på homosexuella amerikanska män visar också 

att internalisering av homofobi, olika stigma kopplade till sexualiteten, samt tidigare 

erfarenheter av fysiskt våld på grund av sexualitet kan vara bidragande faktorer till en 
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negativ kroppsuppfattning och låg självkänsla i relation till mannens skönhetsideal 

(Kimmel & Mahalik, 2005).  

Interpersonell och kulturell sexuell objektifiering verkar också ha inflytande på synen 

på den egna kroppen (Wiseman & Moradi, 2010). Studien visar på att individens 

attraktivitet, sett ur andras ögon, kan påverka individens förhållning till den egna 

kroppen (ibid.). Blir mannen bemött som fysiskt attraktiv stärker det självbilden och 

synen på den egna kroppen, medan samma man kan känna skam för den egna kroppen 

och också ifrågasätta det egna värdet om han blir bemött som fysiskt oattraktiv (ibid.). 

 

2.4 Manliga skönhetsideal och normen för mannens kropp 

Det finns många olika ideal när det kommer till kroppens utseende, färg och form och 

det skiftar beroende på bland annat vem man är, var man lever, vilka intressen man har 

och vilka man umgås med. I det här avsnittet kommer jag lyfta de skönhetsideal som jag 

upplever mest frekvent förekommande och mest inflytelserika i samhället idag.  

 

2.4.1 Muskulös eller smal – rädslan för den mjuka kroppen 

Som beskrivet ovan i ”2.2 Mannens kropp genom historien” har det funnits olika källor 

till skönhetsideal för män och ofta har det handlat om klassiska hjältar, krigare eller 

kroppsbyggare som utspelat sig i sagor eller på film (Johansson, 2000). Herkules, 

Rambo och Schwarzenegger är bara ett axplock av de som symboliserat mannens kropp 

och också stått modell för en typ av skönhetsideal, den falliska kroppen med stora 

svällande muskler och ofantlig fysisk styrka (ibid.). Dessa stereotypa bilder som 

symboler för manlighet har med tiden vattnas ur och bytts ut mot en ”nyare” typ av 

manlighet.  

 

Förändring av kroppen sker oftast med hjälp av kost och fysisk aktivitet, något som i de 

flesta fall innebär träning på gym (Johansson, 2000). De flesta män som börjar träna på 

gym har inte som mål att bli kroppsbyggare även om den hårda, muskulösa och 

vältränade kroppen finns som mål även bland män som inte vill uppnå ett 

kroppsbyggarideal (ibid.). Den smala midjan som tidigare varit direkt koppla till 

kvinnans kroppsideal, har även tagit en naturlig plats när det gäller mannens kroppsideal 

(ibid.). En annan kategori av män är de som inte upplever den stora, vältränade kroppen 

som ideal utan har ett smalare ideal, mer likt de kvinnliga (Hertz & Johansson, 2009). 
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Den taniga, smala, mannen har blivit en allt större del bland mannens kroppsideal och 

det som förenar det med det muskulösa, vältränade idealet är rädslan för den mjuka 

kroppen. Många hävdar att detta ideal också är sprunget ur 1990-talets introducerande 

av mannens kropp i modeindustrin (ibid.).   

 

2.5 Mäns kroppsuppfattning  
 

Definitionen på begreppet kroppsuppfattning i det här arbetet är ”den subjektiva 

uppfattningen om den egna kroppen” och nedan kommer både positiv och negativ 

kroppsuppfattning att belysas.  

2.6.1 Positiv kroppsuppfattning  

 

De unga vuxna, både män och kvinnor, som upplevde en positiv kroppsuppfattning 

levde ett aktivt liv och såg på fysisk aktivitet som något kul och hälsofrämjande 

(Holmqvist Gattario, 2013). Kroppens syfte är att vara något funktionellt, ett redskap att 

klara av vardagen, fysiska utmaningar och idrottsliga prestationer hellre än något 

estetiskt eller objekt. Samma unga vuxna som hade en positiv kroppsuppfattning hade 

även större frekvens av kritisk inställning mot rådande skönhetsideal och gentemot 

framställande kroppen i media och reklam (ibid.). Holmqvist Gattario (ibid.) menar på 

att en kan arbeta preventivt mot negativa kroppsuppfattningar genom att utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot medias bild av skönhetsideal. 

 

Män med god självkänsla, som är säkra på sin egen identitet och som uppger ha goda 

relationer till partners, vänner och familj, sitt kön och sin sexualitet upplever oftare en 

positiv kroppsuppfattning (Wangqvist & Frisén, 2013). Studien är gjord på svenska 18-

åringar som alltså är i slutet av tonåren, den period där en vanligen utforskar och 

upptäcker sin identitet (ibid.). De män som inte upplevde en positiv kroppsuppfattning, 

upplevdes samtidigt ha en sämre självkänsla än de som gjorde det samt engagerade sig 

mindre ofta i relationer till vänner och partners (ibid.). Studien visar även att de som 

värderade kroppens utseende negativt alltså komma att påverkas i mellanmänskliga 

relationer till den grad att en avstår från dem helt och hållet, samtidigt som de 

relationerna kan vara ett stöd eller en friskfaktor för en positiv självbild (ibid.).  
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En studie gjord på kvinnor och män, indelade i ålderskategorier ”unga” och ”äldre”, 

ville ta reda på vilken påverkan fysisk aktivitet har på individens kroppssjälvkänsla 

utifrån ett ålders- och könsperspektiv (Tiggemann & Williamson, 2000). Anledningarna 

till utövning av fysisk aktivitet skiljde sig beroende på både ålder och kön, där kvinnor i 

större utsträckning använde fysisk aktivitet för viktminskning medan män använde det 

för kroppstoning och attraktionsvärde (ibid.). Det visade sig att fysisk aktivitet visade 

sig ha en positiv inverkan på kroppssjälvkänslan för båda kategorierna män samt äldre 

kvinnor (ibid.). De unga kvinnorna var de som utövade mest fysisk aktivitet, men också 

de som hade sämst kroppsjälvkänsla. Även om män upplevde sig mer ofta ha en bättre 

kroppssjälvkänsla och positiv kroppsuppfattning, innebär det inte att det inte finns män 

som hade en dålig kroppssjälvkänsla (ibid.).  

 

2.5.2 Negativ kroppsuppfattning  

 

Feta och överviktiga män uppvisar mer negativa kroppsuppfattningar än normal- och 

underviktiga män, enligt en amerikansk studie gjord på collegestudenter (Watkins, 

Christie & Chally 2008). De feta eller överviktiga männen rapporterade en sämre 

självkänsla när det gällde den egna kroppen gällande utseende, vikt och form (ibid.). 

Samtliga informanter uppger kroppstyper av muskulösa och vältränade som önskvärda 

kroppar och frånvaron av de kroppstyperna är starkt relaterat till låg kroppssjälvkänsla 

och negativ kroppsuppfattning (ibid.). I Watkins et al. (ibid.) studie fann en även att 

underviktiga män med ett BMI under 20 uppvisar en negativ kroppsuppfattning, med en 

önskan om att bli större. Den smala, taniga kroppen kan upplevas som en brist på 

manlighet, vilket skulle åtgärdas om kroppen var större (ibid.). Det här går att jämföra 

med en studie på amerikanska collegestuderande män med kliniska ätstörningar eller 

ätstörda beteenden (Ousley, Coredo & White, 2008). Deras kroppsuppfattning står mer 

ofta i relation till kroppens form och storlek än till vikt föreslår studien (ibid.). Det är 

inte sifforna på vågen som stör utan det är frånvaron av en muskulös och tonad kropp 

som ger upphov till en negativ kroppsuppfattning (ibid). En annan studie, även den 

gjord på amerikanska studenter, pekar på att män mer ofta vill genomföra en förändring 

av kroppens utseende, en s.k. kroppstransformation, hellre än att gå ned i vikt (McCabe 

& Ricciardelli, 2001). Den del av mannens kropp som skapar mest komplex och som 

skiljer sig mellan ideal och aktuell kroppsform är överkroppen enligt Ata, Bryant Lullen 

och Lally (2007). Kroppsidealets påverkan är även något som studerats på svenska 
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elever (Holmqvist Gattario, 2013). De fann att svenska unga vuxna upplever att 

kroppsideal och internalisering av dessa är den största bidragande faktorn till negativ 

kroppsuppfattning (ibid.). Andra faktorer som förekom, men inte i samma utsträckning 

som internalisering av kroppsideal, var pubertetens tidpunkt, kommentarer från vänner 

och aktiva viktminskningsförsök (ibid.). De andra faktorerna förekom oftare hos 

kvinnor än hos män, men internalisering av kroppsideal var den gemensamt starkaste 

faktorn för en negativ kroppsuppfattning (ibid.).   

 

En amerikansk studie gjord på unga män och kvinnor visar att män oftare upplever att 

påverkan på kroppsuppfattning till stor del kom från familj och vänner att bli stora och 

muskulösa (Ata et al. 2007). De vänner som kommenterar och har åsikter om kroppen 

är ofta samma vänner som själva håller på med kroppsbyggning eller andra typer av 

kroppstransformationer (ibid.). De kan alltså ses som både en riskfaktor för uppkomsten 

av negativ kroppsuppfattning, men även en friskfaktor när gällande självkänsla. Detta är 

dock förutsatt att individerna som förändrar kroppens utseende också nöjer sig med den 

förändringen och med det får en bättre självkänsla (ibid.).  

 

Forbes, Adams-Curtis, Rade & Jaberg (2001) har studerat kroppen ur ett 

genustillhörighetsperspektiv och kommit fram till att kroppar med upplevda feminina 

drag, oavsett om individen var biologiskt kvinna eller man, var en riskfaktor i uppkomst 

av negativ kroppsuppfattning. De som själv upplevde sig ha en maskulin kropp 

uppvisade mindre bekymmer över den egna kroppen, samt hade en större självkänsla 

och kroppssjälvkänsla (ibid.).  

 

2.6 Kroppsuppfattningens relation till ät- och träningsstörningar  
 

Ätstörningar och dess historia har en tydlig genuskodad kvinnlig förankring, men detta 

innebär naturligtvis inte att ätstörningar och ätstörda beteenden inte förekommer hos 

män (Meurling, 2003). I Sverige finns det idag ca 100 000 drabbade utav någon form av 

ätstörning, samtidigt som mörkertalet tros vara stort och öka hela tiden (Clinton & 

Norring, 2009). Av de drabbade räknar en med att ungefär 10 % är män (ibid.).  

Ät- och träningsstörningar är något som ofta går att koppla samman med en negativ 

kroppsuppfattning, även om det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget 

(Meurling, 2003). Det är även en komplex uppgift att förklara de olika ätstörningarna 
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vilket jag ska försöka mig på, detta för att ge en bild av hur uppkomst och förlopp kan 

se ut för de människor som drabbas. Det fyller även en funktion att dela upp 

ätstörningarna för att ge möjligheter att jämföra prevalens ur ett genusperspektiv. 

Differentieringen mellan män och kvinnor i sammanfattningarna av ätstörningar nedan 

är enbart mellan biologiska kön.  

2.6.1 Anorexia nervosa och megarexi 

 

Ätstörningen anorexia nervosa är nog en av de mest välkända ätstörningarna som finns. 

Sjukdomen innebär att den drabbade självsvälter till undervikt, ofta med hjälp av 

kompensationsbeteenden som kräkningar och eller fysisk aktivitet (Clinton & Norring, 

2009). Den som är drabbad har ofta en skev bild av den egna kroppen och upplever sig 

som stor och tjock, medan hen i själva verket är normalviktig och i många fall 

underviktig (ibid.). Mat och fysisk aktivitet används som verktyg för att bli av med den 

upplevda övervikten. Enligt DSM-IV är kriterierna för sjukdomen; viktminskning till 

under 15 % av normalvikt, rädsla för viktuppgång, skev kroppsuppfattning och 

amenorré (ibid.). Som motsats till anorexia nervosa, där rädslan för viktuppgång och 

bilden av den egna kroppen som för stor upplevs, finns ett begrepp som ännu inte fått 

någon diagnostisk benämning men är vanlig inom gymkulturen kallat megarexia 

nervosa (Johansson, 2001). Det innebär att den drabbade upplever sig för liten, att 

kroppen är mindre än vad den borde vara (ibid.) Fenomenet är vanligt bland 

kroppsbyggare som arbetar för att ständigt få större muskulatur, vilket leder till 

överdriven fysisk aktivitet i form av gym samt noga övervägande av mat för att få 

maximal storlek (ibid.).  

2.6.2 Ortorexi 

 

Ortorexi är inte någon vedertagen, vetenskaplig benämning på problematiken i den 

kliniska vården men används ofta i vardagstal (Lin & Grigorenko, 2014). Till skillnad 

från de ätstörningar beskrivna i avsnitten ovan brukar ortorexi kallas för 

träningsstörning, eftersom fysisk aktivitet och kost har lika värde i den drabbades 

världsbild. Sjukdomen innebär att individen som drabbats genom alla medel försöker 

uppnå statusen som den hälsosamma människan, det genom mat och fysisk aktivitet 

(ibid.). Kroppen uppfattas utifrån en hälsostatus, alltså ofta hur vältränad den ser ut då 

det är ses som det mest hälsosamma. För att möjligen ge en ytterligare förståelse för hur 



 

13 

 

en uppfattar kroppen brukar även ortorexi kallas för träningsanorexi (ibid.). En brukar 

säga att där drabbade av anorexi eller bulimi fokuserar på kvantiteten av mat, mängd 

och volym, medan en drabbad utav ortorexi fokuserar på kvaliteten (ibid.). Det finns 

även en överdriven konsumtion utav fysisk aktivitet för att bidra till bilden av en själv 

som hälsosam (ibid.).  

2.6.3 Stigma kring ätstörningar   

 

Att vara drabbad av en ätstörning innebär ofta skuld och skam, både när det gäller den 

egna kroppen, ätandet och graden av fysisk aktivitet (Clinton & Norring, 2009). 

Förekomsten av ätstörningar hos män brukar ibland kallas för en ”dubbel sjukdom”, där 

själva ätstörningen är en del och skammen för att vara drabbad en sjukdom som är 

typiskt genuskodat kvinnlig är en annan del (ibid.). Det tar ofta längre tid för 

omgivningen att upptäcka om en man drabbas av en ätstörning, för att det är vanligare 

hos kvinnor och en ofta tänker att det är exklusivt en ”kvinnosjukdom” (ibid.). 

3. Metod 
 
Avsnittet inleds med metoden som använts i studien. Sedan förklaras urvalsprocessen, hur 

informanterna kontaktades, valdes och slutligen hur intervjun genomfördes. Metodavsnittet 

innehåller även tillvägagångssätt, bearbetning av data och vilka etiska aspekter som 

vidtagits i arbetets gång.  

 

3.1 Metodval 
 

Syftet med min forskning var att undersöka hur män upplever att kroppsuppfattning 

påverkar dem, vilket innebar att jag inte var ute efter att få fram någon universalregel 

som gäller för alla. Jag ville få fram det unika i varje informants upplevelse, för att 

senare kunna se tänkbara likheter och skillnader i deras berättelser. För att göra det 

använde jag mig av semi-strukturerade intervjuer, för att försöka ta reda på det jag inte 

redan visste. Detta kan även kallas för explorativa intervjuer, som ämnar undersöka just 

det man ännu inte vet, någon som kan vara fördelaktigt när intervjun kommer behandla, 

eller kan leda till, känsliga frågor och svar för informanten (Cohen, Manion & 

Morrison, 2007). Här låg ett stort ansvar hos mig som författare att sköta intervjun bra 

för studiens bästa och ge informanten de bästa möjligheterna att tala öppensinnat och 

fritt om frågorna som berörs, detta för att ge djup, fyllighet och mer sanningsenliga svar 

från informanten (ibid.). Det kan vara enklare att använda intervju som metodval när 
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man kommer forska om, diskutera och prata om djupare och svårare ämnen, förutsatt att 

upplägget för intervjun är bra samt att informanten känner tilltro till forskaren och 

mening med forskningen, menar Cohen et al. (2007). Själva ordet ”inter-view”, betyder 

en utväxling av syn mellan två eller fler individer och som forskare får man genom 

intervjun ta del av informantens världsbild, så hen tänker, känner och uppfattar 

omvärlden (ibid.). Eftersom jag ville ta reda på hur män upplever att de påverkas, alltså 

hur de tänker, känner och uppfattar den egna kroppen, kan således intervju med fördel 

användas som datainsamlingsmetod. Under intervjuerna användes ett så kallat 

kroppsschema (bilaga 3) för att ge informanterna möjligheten att peka ut deras upplevda 

kropp och idealkroppen, detta för att på något sätt kunna jämföra de två olika med 

varandra och även jämföra informanternas svar med varandra. Eftersom jag var ute efter 

att undersöka informanternas upplevelser kring den egna kroppen, som är något 

abstrakt, gav detta schema en möjlighet att till viss utsträckning konkretisera deras 

upplevelser.   

 

3.2 Urval 
 

Eftersom studien syftar till att studera män och hur de deras kroppssjälvkänsla kan 

påverkas utav kroppsuppfattning, var det enda kriteriet för urvalet att informanterna 

skulle vara biologiskt födda män. Utöver det har jag använt mig utav ett slumpmässigt 

urval beroende på intresse från informanternas håll. Jag använde mig utav en annons i 

missivform som jag la ut på det sociala mediet Facebook. Dels så delade jag annonsen 

på min privata sida, men också i grupper och föreningssidor med öppna forum. En kan 

här tala om en form av snöbollseffekt på sociala medier, där informanter kunde hittas 

var som helst beroende på vilka som ”gillar” sidan och vilka som ”gillar” mitt inlägg. 

Efter att fått in ett 10-tal intresseanmälningar valdes informanter beroende på hur väl jag 

kände de som anmält intresse, detta för att sålla bort vänner och bekanta i största 

möjliga mån. De som slutligen valdes för deltagande i studien var 5 stycken biologiskt 

födda män i åldersspannet 22-32 år.  

 

3.3 Tillvägagångssätt  
 

När jag väl bestämt mig för vad jag skulle undersöka och vilken metod som skulle 

användas började arbetet med utformning av intervjuguiden. När en använder sig av 

semi-strukturerade intervjuer som metod är det fördelaktigt om intervjuguiden är 

levande, alltså ingen lista med frågor att strikt förhålla sig till (Trost, 2005). Däremot 
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kan en använda olika teman och, utifrån dessa, relevanta frågor för att hålla någon form 

av ordning i intervjuns styrning (ibid.). Det som är viktigt under en intervju är att den 

som intervjuar är väl påläst i ämnet samt frågeställningarna, vilket kan öka 

möjligheterna att låta informanterna gå utanför intervjuguidens ramar utan att för den 

delen ge irrelevanta svar. Genom att jag var just påläst kunde jag vid ett par tillfällen 

låta mina informanter sväva ut, men ändå få tag i intressanta och relevanta svar för 

studiens syfte. Som ett komplement till min intervjuguide utformande jag även ett 

kroppschema med bilder på olika typer av mäns kroppar. Eftersom kroppsuppfattning är 

något subjektivt är det svårt för mig som intervjuare att förstå hur informanterna ser på 

den egna kroppen och den ideala kroppen, något som kroppsschemat kunde underlätta.  

 

Efter att intervjuguiden skrivits genomfördes en pilotintervju på en kurskamrat för att 

testa frågorna i praktiken, vilket dels testade frågornas relevans och vilket syfte de 

tjänade och dels gav det övning i intervjumetodik inför studiens riktiga intervjuer. 

Intervjuguiden modifierades något efter detta för att ytterligare tjäna studiens syfte, 

genom omformulering av ett par frågor som lett till ja/nej-svar samt en fråga jag 

upplevde som ledande.   

 

Vid intervjuernas början fick informanterna ta del av missivet ytterligare en gång, för att 

försäkra de om vad intervjuns syfte var och på vilket sätt materialet skulle behandlas. 

Innan själva intervjun började inledde jag med ett kortare samtal för att skapa någon 

form av relation med informanten, något som kan vara till fördel om en har frågor som 

informanterna kan uppleva svåra eller jobbiga att svara på (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuerna spelades in med diktafon, något som informanterna blev varse om i 

missivet och i samtalet som fördes innan intervjuerna, för att försöka ta bort eventuell 

nervositet eller spänning inför själva diktafonen (Trost, 2005). Intervjuerna pågick 

mellan 22 och 39 minuter och en del av intervjuerna genomfördes i avskilda salar i ett 

bibliotek och en del av intervjuerna genomfördes i informanternas hem. 

 

3.4 Databearbetning  
 

Efter det att samtliga 5 intervjuer genomförts började arbetet med att bearbeta 

intervjumaterialet. När det kommer till detta arbete finns inga konkreta mallar för 

samtliga att följa, utan ligger hos mig som författare att genomföra samtidigt som jag 

förhåller mig till de forskningsetiska principerna (Trost, 2005). Jag använde mig av 
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transkribering utav inspelningarna från diktafonen som skrevs in i datorn, något som 

gjorde för att kunna läsa genom materialet flera gånger. I detta skrevs inte bara det 

talade med, utan även skratt, in- och utandningar, pauser etc. för att försöka kunna 

utläsa vad informanten menade med det som sades. Om det utlämnas kan skrivna 

meningar få annan betydelse än när de sades, vilket kan vara problematiskt och påverka 

materialet (ibid.). Det är av fördel att använda transkribering om en, precis som jag 

gjorde, försöker se mönster i de olika informanternas svar samt för att jämföra och se 

likheter och skillnader de olika berättelserna emellan (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

I analysen och tematiseringen av den data som samlats in inspirerades jag utav en 

fenomenografisk ansats, en ansats som är till för att åskådliggöra människans 

uppfattningar av fenomen (Uljens, 1989). Den fenomenografiska ansatsens syfte är att 

försöka synliggöra likheter och gemensamheter utifrån grupper av individers 

uppfattningar (ibid). För att praktiskt tillämpa en fenomenografisk ansats i 

databearbetning av studier eller forskning som handlar om fenomen, eller uppfattningar, 

skriver Sjöström och Dahlgren om en 7-stegsmodell (2002): 

 

1. Göra sig bekant med intervjumaterialet genom att läsa och se över 

transkriberingarna.   

2. En sammanställer intervjumaterialet genom att informanternas svar på de olika 

frågorna sammanställs, detta för att försöka belysa de mest relevanta delarna i de 

enskildes svar.  

3. Reducering av materialet för att försöka utläsa det mest relevanta i hela 

intervjumaterialets sammanställning.  

4. Liknande svar, eller svar som hör samman, delas in i olika teman eller 

kategorier.  

5. Jämförelse av kategorierna och avgränsning mellan dem. 

6. Namnge kategorierna och betona det centrala i varje kategori. 

7. Försöka klargöra varje kategoris relevans och försöka beskriva likheterna mellan 

de olika kategorierna. 

 

Eftersom syftet med min studie var att undersöka kroppsuppfattningars påverkan på 

kroppssjälvkänsla, kändes inspirationen av den fenomenografiska ansatsen relevant. 

Under tiden som materialet lästes igenom kunde jag föra kortare anteckningar om varje 
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informants uppfattningar, samtidigt som jag använde mig av överstrykningspennor av 

olika färger för att markera de olika teman jag kunde utläsa. Efter att gått igenom allt 

intervjumaterial gick det nästan att se hur mönstren lade sig själva, utifrån anteckningar 

och överstrykningspennornas färgteman, det var bara för mig att koppla ihop de olika 

informanternas uppfattningar om fenomenet kroppsuppfattning och ge dem 

gemensamma rubriker. Utifrån de mönster som jag plockade fram ur intervjumaterialet 

kunde jag sedan bygga min diskussion, som gjordes mellan studiens resultat och dess 

bakgrund.  

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Vid genomförandet av studier inom samhällsvetenskaplig och humanistiska fält måste 

man ta hänsyn till både forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 

2002). Det första innebär att samhället och vi som samhällsmedborgare måste 

genomföra studier och forskning för vår utveckling (ibid.). De studier som genomförs 

måste vara av samhällsnytta och inneha hög kvalitet för att bidra till denna utveckling. 

När studier på människor genomförs måste man som författare eller forskare även 

förhålla sig till individskyddskravet, för att skydda informanten från fysisk eller psykisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning (ibid.). Det handlar alltså om en balansgång 

mellan samhällsintresse och det individens intresse vilket jag försökt ta hänsyn till 

genom att använda mig utav Vetenskapsrådets 4 etiska aspekter, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

3.5.1 Forskningsetiska principer  

 

Med informationskravet vill man att informanterna får ta del av studiens syfte, vilka 

eventuella risker och fördelar det kan finnas vid deltagande samt på vilket sätt 

materialet kommer att hanteras (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är inte bara 

fördelaktigt ur ett etiskt perspektiv, utan också för att locka informanten till att använda 

sin tid till att delta i studien (Rosenqvist & Andrén, 2006). För att på smidigast sätt 

tillgodose informanterna med information kring studien skrevs ett missiv (bilaga 1). Där 

har jag beskrivit studiens syfte, varför jag ville genomföra studien, vem jag är och var 

jag studerar, att informanten innan, under och även viss tid efteråt har rätt att utan 

uppbackning dra sig ur deltaganden i studien samt på vilket sätt materialet kommer 

hanteras och lagras. Intervjumaterialet sparas av mig som författare i minst 1 år samt 
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finns tillgängligt på DIVA-portal, som är en publikationsportal där vem som helst kan 

söka och läsa uppsatser och examensarbeten. Samtyckeskravet syftar till att ge ett 

godkännande från informantens sida, utifrån informationskravets riktlinjer 

(Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom min studie innehöll frågor som kan tänkas vara 

känsliga för informanterna valde jag därför en rad åtgärder för att behålla 

konfidentialiteten (ibid.). För att inte avslöja informanternas identitet valde jag att inte 

alls skriva om individerna eftersom detta inte ses som relevant för studiens syfte, då jag 

undersökte uppfattningar och inte enskilda individers berättelser. 

Konfidentialitetskravet finns som etiskt övervägande för att skydda informantens 

privata data, för även om man godkänner och vill delta i studien kanske man inte vill att 

de som läser studien ska kunna identifiera informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Detta krav kan skilja sig beroende på var man genomför studien och på vilka, då s.k. 

känslig information kan innebära olika för olika individer (Vetenskapsrådet, 2002). 

Nyttjandekravet beaktades genom att informera informanterna genom missivet och vid 

intervjuns genomförande om att materialet enbart kommer att användas i studiens syfte 

(ibid.).  

3.5.2 Känsliga frågor 

 

När en gör forskning med människor måste en förhålla sig till individskyddskravet, som 

syftar till att skydda individen från fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Det gäller innan, under och även efter 

genomförandet av studien, vilket innebär att jag som författare inte har rätt att ställa den 

typ av frågor som skulle kunna leda till något av ovanstående problem. När det kommer 

till intervjuns genomförande var jag medveten innan de genomfördes att vissa frågor 

skulle kunna upplevas som känsliga, eller jobbiga, att svara på. För att minimera risken 

att utsätta informanterna för detta försökte jag, i den mån det var möjligt, upprätta en 

god kontakt innan själva intervjun genomfördes. Ett annat knep jag försökte använda 

mig av var att försöka vara så rak och direkt som möjligt, något som enligt Trost (2005) 

kan vara till fördel vid frågor som kan upplevas känsliga eller jobbiga. Min 

intervjuguide i sin grund upplever inte jag vara av känslig art, men de följdfrågor som 

ställdes utifrån informanternas svar kunde vara det. Exempel på det är när en informant 

berättade om att han inte upplevt intimt umgänge med en annan människa på väldigt 

länge på grund av kroppens utseende, eller en annan som berättade om sin historik av 

ätstörningar. Genom att ställa direkta frågor, hellre än indirekta, blir det oftast inget 
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konstigt för informanten att svara på (ibid.). Trost (2005) menar på att det mer ofta är 

intervjuaren som tycker att det är jobbigt att ställa en känslig fråga, än för en informant 

att svara på den. Eftersom informanten anmält intresset, läst missivet samt fått övrig 

information är denne mest troligt förberedd på att få vissa typer av frågor som rör det 

aktuella ämnet.    

3.5.3 Valet av annonsering 

 

För att få tag på informanter valde jag att använda mig av det sociala mediet Facebook. 

Jag lade ut annonsen på min privata sida samt på två, till högskolan tillhörande, 

gruppsidor för att öka spridningen av annonsen. Eftersom inlägget skickades från min 

privata användare var risken stor att vänner och bekanta skulle anmäla intresse för 

deltagande, något som jag i största utsträckning ville undvika. Om en intervjuar 

människor en känner ökar risken för att informanten svarar på ett sen den tror kan vara 

fördelaktigt för mig som intervjuar, hellre än det mest uppriktiga svaret. Fördelen med 

att använda Facebook som plattform för annonsering är den så kallade snöbollseffekten 

av att andra människor gillar mitt inlägg, vilket tillåter människor jag inte är ”vän” med 

att uppmärksamma annonsen. Det gav även mina vänner möjlighet att tipsa om studien 

utifrån till deras vänner eller bekanta som de kan tänka vara intresserade att ställa upp, 

vilket faktiskt också hände. För att få människor jag inte känner att vilja ställa upp tror 

jag att det krävs ett visst intresse hos dessa i ämnet studien, i detta fall 

kroppsuppfattning. En annan fördel med att annonsera på Facebook var att 

informanterna kan meddela mig privat genom att skicka ett meddelande, vilket gav de 

möjligheten att ställa frågor och för oss att bestämma tid och datum för intervjuns 

genomförande utan att någon annan fysiskt sett oss tala med varandra. Detta kan vara 

till fördel för konfidentialitetskravet beskrivet ovan, om min skyldighet att hålla 

informanternas deltagande i studien så konfidentiellt som möjligt.  

 

4. Resultat 

 
Syftet med den här studien är att belysa och problematisera mäns uppfattning om 

kroppsuppfattningens påverkan på kroppssjälvkänslan. Här kommer resultatet från 

intervjuerna att presenteras utifrån olika mönster bland uppfattningarna som jag plockat 

ut ur intervjumaterialet. 
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4.1 Önskan om att bli stor eller större  
 

Informanterna upplever en önskan om att bli stor eller större, oavsett vilken kroppstyp 

de upplever sig ha och oavsett vilka åtgärder de utför för att nå dit. Exakt vad det är som 

utlöser denna önskan om en större storlek är svårt att säga utifrån resultatet av denna 

studies intervjuer, men några möjliga orsaker går ändå att utläsa. Informanterna talar om 

den större kroppen som något estetiskt fördelaktigt, både av de som upplever sig stora 

och de som upplever sig små. De talar inte om kroppen som något vackert, attraktivt 

eller bildskönt utan beskriver den enhälligt utifrån storlek och att storleken i sig är det 

åtråvärda.  

 

De som ser en stor och muskulös kropp som önskvärt är också de som har mer specifika 

bekymmer över den egna kroppens utseende, som innebär att de kan peka på en speciell 

kroppsdel som de anser behövs åtgärdas. Vilken kroppsdel det handlar om skiljer sig 

från armar, mage, rumpa, ben etc. Något som är gemensamt för bekymren över 

kroppens utseende är dock att kroppsdelarna ska öka i storlek, förutom när det kommer 

till magens utseende som gärna får minska i storlek. De som redan upplever kroppen 

som stor och muskulös, säger sig vara nöjda med hur kroppen ser ut i sin helhet. Trots 

detta finns fortfarande önskan om en ännu större siluett, större muskler och fler synliga 

blodådror. Bland dem visar sig detta i uttalad ångest och oroskänslor när träningen av 

någon anledning uteblir, exempelvis på grund av sjukdom. De har kämpat länge och 

hårt för att uppnå den kropp de idag har och vill inte tappa det de ”byggt upp”. Här 

nedan följer ett citat från en av de informanter som utövar kroppsbygge på gymmet och 

hur han upplever förhållanden mellan synen på den egna kroppen om just sin fysiska 

aktivitet.  

 

Så tror jag att det är, den dag man sätter foten på gymmet och börjar 

träna för att bli större så är man liten för alltid (Informant E) 

 

När det kommer till tiden som läggs på att bli större visar det sig att det inte är de som 

upplever kroppen som stor och muskulös som tränar mest, utan att det är de som 

drömmer om en stor och muskulös kropp, men som upplever den egna kroppen som 

smal och liten. På frågan om vad som skulle bli bättre om han skulle växa sig större, 

svarar en av informanterna att han tror att han skulle bli bättre, att han skulle må bättre 
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och att andra skulle tycka att han var bättre, även om han understryker insikten i att det 

mest troligt rör sig om en vanföreställning.  

 

Den informant som menar att storleken är det enda som betyder något, oavsett om 

ökningen sker genom muskler eller fett, upplever inga specifika bekymmer över 

kroppens olika delar utan talar enbart om kroppens totala storlek som något fördelaktigt. 

När det kommer till åtgärder för att nå den stora kroppen skiljer sig han från de som vill 

uppnå en stor och muskulös kropp, i att han inte är lika aktiv i arbetet för att uppnå 

någon form av drömkropp.  

 

4.2 Kroppen och dess förhållande till fysisk aktivitet  
 

För att nå sina mål när det kommer till den egna kroppen använder sig informanterna 

utav fysiskt aktivitet som hjälpmedel, i form av gym i kombination med någon form av 

konditionsträning. De uppger att träningen har positiva effekter på hälsan, vilket är en 

starkt bidragande faktor till att en orkar utöva så pass mycket fysisk aktivitet som de 

gör. Det finns fler anledningar till varför informanterna tränar än de rena hälsovinsterna 

de önskar få ut av träningen. Fysisk aktivitet verkar vara en viktig komponent för 

självförtroendet, dels för känslan av att blir större och starkare, därmed reducering av 

bekymmer över kroppens utseende, dels för kommentarer och positiv återkoppling av 

vänner och bekanta som befinner sig inom träningsvärlden. Kroppens praktiska funktion 

och utvecklingen av denna fyller ett syfte för informanterna, även om det ligger i 

bakgrunden i jämförelse med andra aspekter av den egna kroppen. Fysisk aktivitet ses 

som viktigt genom känslan av att den ger energi att orka med andra delar av vardagen. 

Genom att vara stark i kroppen orkar en med mer tunga lyft, har ork till andra aktiviteter 

och den stressreducering som informanterna upplever ser de på fysisk aktivitet som 

något positivt. Det finns en idé om att upprätthålla en stark kropp, lindra tidigare skador 

och förhindra fysiska problem i framtiden.  

 

När det kommer till fysisk aktivitet skiljer sig uppfattningarna huruvida det är roligt 

eller inte. De som upplever drömkroppen som muskulär och vältränad talar i större 

utsträckning om träning som en del av vardagen, något som måste göras även om en 

inte alltid vill det. En av informanterna för ett resonemang huruvida det ens var värt att 

lägga ned så pass mycket tid och energi på något som inte alltid var roligt, men menar 
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på att han aldrig skulle kunna sluta med det heller. De ser det mer som ett arbete, 

drömkroppen är målet och den fysiska aktiviteten är verktyget för att nå dit.  

I slutändan återkommer vi till det som redovisats i avsnitt 4.1, att informanterna utövar 

fysisk aktivitet för att bli stor eller större, oavsett kroppsuppfattning. Den anledningen 

är den mest uttalade och mest drivande av de alla för informanterna att utöva fysisk 

aktivitet. 

 

4.3 Kroppen och dess förhållande till kost  
 

Fysisk aktivitet och kost brukar gå hand i hand när en talar om kroppstransformationer, 

oavsett om det handlar om kroppsbygge eller viktminskning. Så är även fallet bland 

informanterna till denna studie, även om deras vardagliga kost liknar den klassiska 

tallriksmodellen på många vis. Kosten ses som ett verktyg att uppnå drömkroppen och 

öka prestationen i träningen. I vissa perioder används kosten mer intensivt för 

kroppstransformation, inom gymkulturen kallad ”bulk” eller ”deff”. När en bulkar äter 

en mer än vanligt för att ladda kolhydratslagren och på så viss bygga upp mer muskler. 

Under deffning stryps kaloriintaget för att ligga på ett underskott och på så sätt minska i 

fettprocent och få mer synliga muskler, som är det slutgiltiga målet med hela processen. 

De som talar om detta gör det med en hatkärlek, då det inte ses som särskilt roligt att 

genomföra men att det är värt det i slutändan. Värst verkar det vara att ligga på ett 

underskott, som innebär att en ofta går hungrig under längre perioder. De som sysslar är 

väl insatta i gymkulturen, vilket skulle kunna indikera på att det är en del av en diskurs 

som kan tänkas finnas inom gymkulturen.   

 

En annan aspekt av kosten och dess förhållande till kroppen är det som jag kommit att 

kalla för synden. Det finns tankar om att kosten går att dela in i hälsosamma och 

ohälsosamma delar, där det förstnämnda är mer fördelaktigt. När de talar den 

ohälsosamma maten som informanterna menar är bland annat snabbmat, godis och läsk, 

är det med en känsla av skam och skuld. Det är något som en ”syndar med” när helgen 

kommer, eller gör sig förtjänt av genom fysisk aktivitet eller en för övrigt strikt 

kosthållning. Vid frågan om hur det kommer sig tror informanterna själva att det är 

kopplat till rädslan för att bli överviktig och att det kan komma att påverka prestationen 

när det gäller den fysiska aktiviteten.  
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4.4 Bekymmer eller missnöje över den egna kroppens utseende 
 

När informanterna bads beskriva den egna kroppen utifrån kroppsschemat som 

användes i intervjun (bilaga 3) hur den egna drömkroppen skulle se ut samt vilken 

kropp de anser spegla dagens skönhetsideal för män, pekade alla på kroppstyperna åt 

vänster, på dem mer vältränade och muskulösa kropparna. Oavsett om de upplever den 

egna kroppen som nära den ideala kroppen eller inte, upplever informanterna kroppens 

utseende som mer eller mindre önskvärd. Känslan av att vara obekväm med den egna 

kroppen, eller delar av den, finns oavsett en positiv eller negativ kroppsuppfattning. Det 

påverkar de genom att exempelvis välja eller undvika en viss typ av kläder, undvika 

avklädda situationer, undvika intima relationer eller avstå att inleda relationer, korrigera 

kosthållningen samt att korrigera graden av fysisk aktivitet.  

 

De som någon gång upplevt sig själv som överviktiga tidigare i livet, har genomgått en 

viktminskning och uppbyggnad av en mer vältränad kropp. Oberoende av hur de ser ut 

idag och hur de själva upplever att de ser ut, förenas de i en uttryckt rädsla för att bli 

överviktiga, eller som de själva benämner det, tjocka, igen. En överviktig kropp ses som 

något negativt och ett misslyckande, utifrån informanternas uppfattningar. De som en 

gång upplevt kroppen som överviktig talar om en rädsla att hamna där igen, medan den 

informant som enbart upplevt den egna kroppen som smal och tunn gärna skulle se sin 

egen kropp som stor, även om det skulle innebära att orsaken till storleken skulle vara 

övervikt. Detta motiveras med att det skulle innebära en ökad grad av manlighet, något 

som saknas i dagsläget.  

 

En negativ kroppsuppfattning och en känsla av att vara obekväm med den egna 

kroppens utseende kan låta som ganska självklart att de ofta går hand i hand. Det är 

också så att de upplever bekymmer över kroppens utseende i högre utsträckning än de 

med en positiv kroppsuppfattning, även om inte upplevelser går att mäta och jämföra. 

Trots det är det också så att de informanter som upplever sig nöjda med den egna 

kroppens utseende uppvisar bekymmer över kroppens utseende, ofta direkt 

sammankopplat med den muskelgrupp som de inte tränat på gymmet på ett tag.   
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4.5 Manligheten i kroppen 
 

De som upplever sig ha en smal kroppsform, är också de som talar om sina kroppar som 

något omanligt och att de känner sig omanliga i sina kroppar. Den smala och tunna 

kroppen beskrivs som feminin och mindre önskvärd än den större, mer muskulösa 

kroppen.  De uttrycker också att längden är något som är sammansvetsat med 

manlighet, även om det skiljer sig då den ena upplever sig själv som kort medan den 

andra kan tänka sig att kortheten kan vara ett problem. 

Hur det kommer sig om uppfattningen om den smala kroppen som något omanligt 

skiljer mellan informanterna, om den kommer från omgivningen eller från informanten 

själv. Den informant som upplever att omgivningen är den som påverkar honom i synen 

på sin kropp som något omanligt, tror att en större kroppshydda skulle leda till mindre 

kommentarer och kritik gällande den egna kroppens utseende. För honom är inte 

utseendet i övrigt något viktigt, utan enbart storleken. Han menar att även en överviktig 

man är mer socialt accepterat än en smal man, vilken är den kroppstyp som står lägst i 

rang när det kommer till kroppsformer enligt honom själv. Den andra, han som menar 

att känslan av omanlighet är något han skapat själv, tror på att en stor och muskulös 

kropp skulle leda till att interaktion med andra människor skulle fungera bättre, att han 

skulle trivas mer med sig själv och att han skulle känna sig mer manlig. Även om deras 

bilder av kroppens funktion som symbol för manlighet skiljer sig, delar de bilden av att 

en stor kropp är detsamma som en manlig kropp och det de saknar är just känslan av att 

känna sig manlig, något de tror skulle infinna sig om de fick en större kropp.  

 

De informanterna som upplever sig som stora och vältränade, talar inte om kroppen som 

något manligt eller kvinnligt, vilket kan vara av vilka anledningar som helst. En möjlig 

anledning kan vara att de själva ser sina kroppar som annat än just smala och korta, 

vilket alltså kan bidra till att de inte reflekterar, eller tvingas reflektera, över det.  

 

4.6 Kommentarernas påverkan  
 

När det kommer till kommentarer från familj, vänner och övriga i den sociala 

omgivningen visade det sig att informanterna upplevt sig påverkade av dessa, oavsett 

om de varit positiva eller negativa.  
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4.6.1 Positiva kommentarer 

 

De som upplever sig som stora och vältränade, menar på att de positiva kommentarerna 

är en viktig motivator när det kommer till kroppens fysiska utveckling, något som i sin 

tur också kan komma att påverka självförtroendet. När någon ger en kommentar eller 

komplimang om att de vuxit eller ser större ut, ökar självförtroende och 

träningsmotivationen. En av informanterna menar att alla människor, inklusive han 

själv, söker bekräftelse i det mesta en gör och då även träning. Han säger också att han 

enbart tränar för att påverka sitt utseende, vilket gör att positiva kommentarer sporrar 

honom i det han ämnar göra, att bygga muskler och att bli större. Här följer ett exempel 

på hur positiva kommentarer upplevs bland dessa informanter.  

 

Ja, det är väl i snitt varannan dag nu med tanke på vad jag har 

uppnått, så även fast jag går ner så säger folk att jag blivit 

större så att det, så känns det jävligt bra. (Informant A) 

 

När informanterna med en negativ kroppsuppfattning får ta emot positiva kommentarer 

om den egna kroppens utseende, visar mina informanter upp ett intressant fenomen. De 

positiva kommentarerna tolkas som något i grunden negativt, att avsändaren av 

kommentaren har ett annat syfte än vad kommentaren kan tänkas säga. Antingen menar 

informanterna att det är sarkasm som ligger bakom kommentarerna, eller att de vänner 

som ger positiva kommentarer enbart säger de för att ”tjäna poäng” i relationen och 

egentligen inte menar det de säger.  

4.6.2 Negativa kommentarer 

 

Negativa kommentarer om den egna kroppens utseende påverkar informanterna i olika 

utsträckning. Bland de informanter som någon gång upplevt den egna kroppen som 

överviktig menar de att kommentarer som skulle indikera en viktuppgång i form av fett, 

hellre än muskler, skulle påverka självförtroendet och inställningen till den egna 

kroppens utseende. Det mest påtagliga exemplet på negativa kommentarers påverkan 

bland informanter är när en kompis kommenterat informantens utseende som ”blött”, 

alltså vätskefyllt vilket indikerar på för högt kolhydratsintag samt ett högt intag av 

kreatin. Efter kommentaren skyndade sig informanten hem, drack en kanna kaffe och 

tog en lång, varm dusch för att bli av med vätska. Efter händelsen ska han också ha 
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slutat med kolhydrater och kreatinet för att ytterligare minska vattenmängden i kroppen. 

Negativa kommentarer kan alltså komma att påverka, vilket han själv menar grundar sig 

i hans självkänsla. För de som upplever kroppen som smal och tunn är negativt laddade 

kommentarer något som de upplever har stor påverkan. Kommentarerna får en större 

innebörd och är inte enbart riktad mot den egna kroppens fysik och estetik, utan också 

självförtroendet och inför den egna identiteten som man. De som någon gång fått 

kommentarer om en smal kropp, menar att det är mer socialt accepterat att skämta om 

eller kommentera en smal kropp till skillnad från en överviktig, med följden att 

människor i allmänhet inte är medvetna om att det ens kan komma att påverka i samma 

utsträckning.  

 

De som redan upplever en stor och vältränad kropp menar att de inte får några negativa 

kommentarer men beskriver en annan problematik när det kommer till återkoppling, 

nämligen tystnaden.  För en som är van att få positiva kommentarer om den egna 

kroppen med jämna mellanrum, kan ett upphörande av detta ha stor betydelse. De 

upplever då att träningen inte gett de fysiska resultat som den borde eller att träningen 

inte varit tillräcklig under senaste tiden.  

 

4.7 Förhållandet till medias framställning av manskroppen 
 

De flesta informanter ställer sig kritiska till medias framställning av mannens kropp och 

menar att den bilden många gånger är orealistisk. Mäns kroppars framställning i media 

ses på olika sätt, dels utifrån risker som det skulle kunna medföra och dels utifrån de 

möjligheter som framställningen kan ge. Riskerna, menar informanterna, är att bilden av 

mannens kropp är alldeles för orealistisk för ”vanlig folk”. De som läser tidningar, ser 

bilder på sociala medier och på gymmet kan missa det faktum att de som poserar på 

bilderna inte går runt och ser ut som de gör under alla årets dagar. De ligger i 

hårdträning inför en fotografering, eller någon form av evenemang och ligger i den 

formen 2-3 veckor om året, menar informanterna.  En del av detta som människor ofta 

glömmer att tänka på är att de som syns i media ofta har kroppsbygge som arbete, alltså 

är det något som de kan satsa på som heltidsarbete. En annan risk som syns är att 

medias framställning av mannens kropp leder till en skev uppfattning om hur ”riktiga” 

män faktiskt ser ut idag, något som upplevs problematiskt. När det kommer till kvinnor 

pratas det om skeva ideal, vilket också är nödvändigt, men informanterna menar att det 
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är lika viktigt att tala om kroppsidealen för män. De upplever att det aldrig talas om 

riskerna eller effekterna av att ha en skev bild av mannens kropp. 

  

De möjligheter som medias framställning av män kroppar ger är att det är bra att media 

visar en bild av hur en kan leva och ha det i sitt liv och då refereras de vältränade och 

”hälsosamma” männen som syns i media, sociala medier och reklam. För människor 

som har en mindre hälsosam kroppsbyggnad, enligt informanternas mening, kan bilder 

på andra användas som inspiration till att träna och på så vis förändra den egna 

hälsostatusen och kroppsformen. En av informanterna skiljer sig från de övriga i och 

med att han inte anser att framställningen av den manliga kroppen är orealistisk, utan 

menar att det faktiskt går att uppnå dessa kroppsideal om man verkligen vill. Det 

handlar om hur motiverad och dedikerad en är, om en lyckas eller inte. 

 

5. Diskussion  
 

I följande stycke kommer jag att föra en diskussion utifrån de resultat som framkommit 

från intervjuerna. Efter resultatdiskussionen följer metoddiskussion och det hela 

avslutats med studiens slutsats samt förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion  
 

Resultatdiskussionen bygger på studiens bakgrund och intervjumaterialets relevanta 

delar. De teman och mönster som plockats ur intervjuerna bygger på infomanternas 

uppfattningar om fenomenet kroppsuppfattning och hur det kan tänkas påverka 

kroppssjälvkänslan.  

5.1.1 Kroppsuppfattningen som ett kontinuum  

 

Kroppsuppfattningen verkar gå att se utifrån ett kontinuum hellre än något antingen 

enbart positivt eller något enbart negativt. Att ha en positiv kroppsuppfattning innebär 

inte att negativa tankar eller bekymmer över kroppens utseende inte förekommer, 

samtidigt som en negativ kroppsuppfattning går att kombinera med positiva tankar om 

den egna kroppens utseende. Hur kroppssjälvkänslan påverkas visar sig beroende på 

den egna kroppsuppfattningens position på detta kontinuum. En mer negativ 

kroppsfattning verkar leda till osäkerhet inför den egna kroppens utseende och på så vis 
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påverka till en mer negativ kroppssjälvkänsla. Det i sin tur resulterar i olika former av 

interventioner för att förändra kroppens utseende, exempelvis att öka graden och 

mängden fysisk aktivitet och att hålla en kosthållning en egentligen inte vill men känner 

att en borde på grund av de tänkta kroppsliga vinsterna. En negativ kroppssjälvkänsla 

tycks påverka individen genom bland annat tanken om att vara en mindre bra variant av 

sig själv, olustkänslor i avklädda situationer, avståndstagande från intima relationer och 

bekymmer över hela eller delar av den egna kroppens utseende. Om en har en mer 

positiv kroppsuppfattning tycks en inte påverkas negativt i lika stor utsträckning, då en 

positiv kroppsuppfattning verkar fungera som ett typ av skydd emot exemplen av yttre 

negativ påverkan. Att en mer positiv kroppsuppfattning skulle påverka individen i en 

mer positiv riktning går inte att säga utifrån mina resultat, men att det möjligen är så att 

tankar om kroppens utseende och känslor kring detta inte får fullt lika betydelse i 

individens liv som hos en med en mer negativ kroppsuppfattning. Det i sin tur borde 

kunna vara en friskfaktor i och med att de risker som kan komma med ett för stort fokus 

på kroppens utseende minskas, som ät- eller träningsstörningar, lågt självförtroende och 

låg självkänsla (Meurling, 2003; Johansson, 2000). Däremot är de med positiv 

kroppsuppfattning och positiv kroppssjälvkänsla beroende av ett par faktorer, som 

gymträningens fysiska utkomst och bekräftelse av fysisk utveckling för att behålla och 

stärka kroppsuppfattningen och kroppssjälvkänslan.  

5.1.2 Kroppen som symbol för manlighet 

 

Resultatet i min studie antyder att kroppen står för mer än bara ren estetik och fysik, 

utan är även en symbol för manlighet. Forbes et al. (2001) har studerat kroppen utifrån 

ett genustillhörighetsperspektiv och kom fram till kroppar med upplevda feminina drag 

kan vara en riskfaktor för uppkomst av negativ kroppsuppfattning. De kom också fram 

till att kroppar med upplevda maskulina drag mer ofta hade gott självförtroende och en 

hög självkänsla (ibid). De informanter som upplever den egna kroppen som smal och 

tunn i min studie uppvisar samma fenomen, att tanken om kroppen som omanlig också 

går hand i hand med ett lägre självförtroende och en lägre självkänsla än de som inte 

upplever kroppen som omanlig. De som gör det faller således utanför de sociala 

konstruktioner, skönhetsideal, som finns för män när det kommer till kroppens 

utseende, vilket tycks vara en riskfaktor i sig. Känslan av att vara omanlig kan tänkas 

påverka individen i stor utsträckning, förutsatt att vara man är något som är en del av 

ens identitet och genustillhörighet. Wangqvists och Friséns (2013) studie visade att män 
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som är säkra på den egna identiteten och det egna könet mer ofta uppvisar en positiv 

kroppsuppfattning. Även fast informanterna i min studie inte tar upp något om huruvida 

de upplever sig själva som män, tolkar jag det utifrån hur de talar om dem själva och sin 

egen kropp. När de då upplever den egna kroppen som omanlig, skulle det kunna skapa 

en skarv mellan den egna identiteten och hur de själva och hur andra uppfattar deras 

kroppar. Det i sin tur verkar korrelera med sämre självkänsla, mer bekymmer över den 

egna kroppens utseende och en negativ kroppsuppfattning.  

5.1.3 Att vara obekväm med sin kropp  

 

Att någon av mina informanter är drabbade av någon ät- eller träningsstörning är 

omöjligt för mig att säga något om, för det krävs expertis inom det området. Det jag 

däremot kan säga är att den eviga jakten på en perfekt kropp, den höga graden av fokus 

på kroppens utseende och volym samt den tid och energi som de verkar lägga ned på 

den egna kroppens utseende åtminstone liknar de diagnoskriterier som finns för bland 

annat megarexi (Johansson, 2000). Den träningsstörningen kallas även ibland för 

omvänd anorexi och innebär att kroppen upplevs som mindre än vad den egentligen är, 

vilket resulterar till överdriven konsumtion av fysisk aktivitet genom styrketräning 

(ibid.) Män som upplever sig stora och muskulösa uppvisar bekymmer över kroppens 

utseende i mindre utsträckning än de med en negativ kroppsuppfattning och en större 

självkänsla än de som ser den egna kroppen som smal eller underviktig. En positiv 

kroppsuppfattning och känslan över att vara nöjd med sig själv och sin kropp minimerar 

riskerna för bland annat ät- och träningsstörningar, låg självkänsla och lågt 

självförtroende (Meurling, 2003). Något att anmärka är dock att även de med en positiv 

kroppsuppfattning i vissa situationer blir osäkra på den egna kroppens utseende, bland 

annat beroende på om den fysiska aktiviteten uteblivit av någon anledning, eller om 

resultaten av den fysiska aktiviteten inte blivit så som de önskat. Ett exempel på detta är 

den ena informanten, som menar på att det kan vara problematiskt för honom att bära 

korta byxor om han inte tränat ben på gymmet under en period, då han anser dem vara 

för små. Det skulle kunna tyda på att när en riskerar att hamna utanför de sociala 

konstruktionerna för kroppens utseende, upplevs en större osäkerhet kring kroppens 

utseende. De sociala konstruktionerna verkar alltså vara både begränsande och 

utvecklande, beroende på om en uppfyller kraven för de eller inte.  
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Bland informanterna i min studie finns det två kroppsformer som i större utsträckning 

verkar leda till en känsla av obekvämhet och negativa tankar kring den egna kroppen, 

nämligen den överviktiga eller den smala. Båda dessa kroppstyper, som i sig inte går att 

beskriva mer ingående än just upplevelsen av att vara för stor eller att vara för liten, är 

riskfaktorer för uppkomst av låg självkänsla, lågt självförtroende och en negativ 

kroppsuppfattning (Watkins et al. 2008; Meurling, 2003). Upplevelsen av den egna 

kroppen som smal verka hänga samman med en större utsträckning av bekymmer över 

den egna kroppens utseende och missnöje med den egna kroppen, men även mellan de 

som upplever detta finns det skillnader. Att uppleva kroppen som smal och fortfarande 

vara nöjd med den egna kroppens utseende, verkar leda till mindre missnöje än om 

skillnaden mellan aktuell och ideal kropp är stor. Det kan generera i en större 

investering när det kommer till förändring av den egna kroppens utseende. Det i sin tur 

kan möjligen bidra till en ökad mängd fysisk aktivitet i tron om att kroppens storlek 

skulle öka, generera i mer bekymmer över kroppens utseende och mer 

kompensationsbeteenden.  

 

Att vara överviktig ses som ett misslyckande bland de som en gång upplevt sig själva 

som just det, även om ingen av informanterna i min studie ser sig själva som 

överviktiga idag. När det kommer till den egna kroppens utseende beskriver många det 

som ”det värsta som kan hända” vid frågan om hur de skulle må vid en viktuppgång på 

grund av ökad fettprocent. På samma sätt ser de som någon gång i livet upplevt den 

egna kroppen som underviktig eller smal, att den kroppsformen är något enbart negativt. 

Den som inte levt med en viss kroppsform verkar ha svårt att identifiera sig med 

nackdelarna den negativa kroppsuppfattning som just den kroppsformen kan medföra. 

Den som aldrig upplevt sig själv som överviktig, ser enbart fördelarna i att vara det 

medan de som redan upplevt det enbart ser nackdelarna. En skulle här kunna tala om ett 

fenomen om ”gräset är grönare på andra sidan”, även om min studie och även annan 

forskning så som Watkins et al. (2008) tyder på att det inte är det när det kommer till 

kroppsformerna överviktig kontra smal eller underviktig. Det verkar också som om 

kroppsjälvkänsla är långsint, att en negativ kroppssjälvkänsla ”sitter kvar” under en 

längre period. De som under uppväxten någon gång upplevt sig som antingen 

överviktiga eller underviktiga, men som idag genomgått en kroppstransformation, har 

fortfarande en kroppsuppfattning som speglar den de haft under tiden som överviktig 

eller underviktig. En kan tro att efter ha ”lämnat” den oönskade kroppsformen så växer 
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självkänslan om den egna kroppen, men det syns snarare vara så att en negativ 

kroppssjälvkänsla sitter i under en längre tid.  

5.1.4 Kommentarers påverkan på kroppsuppfattningen  

 

Negativa kommentarer kring kroppens utseende är en bidragande faktor till en negativ 

kroppsuppfattning (Holmqvist Gattario, 2013). Det visar sig också bland informanterna 

i min studie, där det mest extrema exemplet finns beskrivet i resultatdelen av den här 

studien, när en informant fick höra att han såg ”blöt” ut. Enligt min studie verkar 

kommentarens natur spela stor roll för kroppsuppfattningen, oavsett om de är negativa 

eller positiva. De som får positiva kommentarer är de som upplever kroppen som stor 

och muskulös, de som alltså ingår i normen för hur en mans kropp bör se ut idag. När 

positiva kommentarer däremot uteblir för dessa individer kan en stress inför undran om 

varför uppkomma. Så länge en befinner sig inom det åtråvärda mår en bra, men när 

kommentarerna som bekräftar att en positiv utveckling avtar, börjar en ifrågasätta den 

egna kroppens utseende. Annan forskning visar att om en blir bemött som en med ett 

fördelaktigt utseende ökar chanserna för en ökad självkänsla och en positiv 

kroppsuppfattning (Wiseman & Moradi, 2010). Om då den positiva återkopplingen 

kring den egna kroppens utseende uteblir, verkar tystanden påverka genom en känsla av 

att vara fysiskt otillräckliga. Utifrån informanternas beskrivning om detta har jag en 

föreställning om att de i dessa situationer nästan går att jämföra med de informanter 

som får höra negativa kommentarer och deras upplevelser kring det. Känslan av att vara 

otillräcklig eller onormal, utifrån de sociala konstruktionerna, tycks öka förekomsten av 

att kompensera sin otillräcklighet genom att öka den fysiska aktiviteten och skärpa sin 

relation till kosten. Det visar sig ibland annat under perioder av ”bulkning” och 

”deffning”, där en hög dos av fysisk aktivitet kombineras med överätning som följs av 

en form av svält. När en lägger för stort fokus på fysisk aktivitet, utseende och kost ökar 

i sin tur riskerna för lågt självförtroende, låg självkänsla och diverse ät- och 

träningsstörningar (Meurling, 2003).  

5.1.5 Medias framställning av mannens kropp  

 

Ett kritiskt förhållningssätt till medias framställning av mannens kropp är något som 

ökar chanserna för en positiv kroppsuppfattning (Holmqvist Gattario, 2013). Om media, 

sociala medier och reklam är de som speglar de sociala konstruktioner som finns 
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gällande kroppens utseende eller om det är dessa som skapar dem går inte att svara på 

utifrån min studie. Däremot finns det indikationer på att framställningen av mäns 

kroppar kan komma att påverka individen i sin kroppsuppfattning.  De som har en 

positiv kroppsuppfattning menar att det finns både risker och möjligheter med medias 

framställning av mannens kropp, risker i form av uppkomst med en skev bild av 

mannens kropp och möjligheter i att exempelvis bli inspirerad att själv genomföra 

kroppstransformationer. Att ha en positiv syn på medias framställning av mäns kroppar 

och att den bilden inte alls är någon orimligt för vem som helst att uppnå, korrelerar 

med en låg självkänsla och en negativ kroppsuppfattning. Det skulle kunna tyda på en 

för stor distans mellan aktuell kropp och ideal kropp och att en vidmakthåller sociala 

konstruktioner spridda genom media som det normala. Stämmer inte den egna kroppen 

överrens med detta blir en då, per individens egen definition, onormal.   

 

5.2 Metoddiskussion 
 

Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är av yttersta vikt när en gör studier. Enligt Trost (ibid.) 

bygger reliabilitet på 4 olika steg, nämligen 1) kongruens, som syftar på att 

intervjufrågornas natur bör leda till samma typ av mätning vid varje intervjutillfälle. 

Detta har jag tagit hänsyn till genom att använda samma intervjuguide vid samtliga 

intervjuer. En kan då tänka att informanternas svar inte blir exakt samma, men att deras 

svar rör samma ämne. Steg 2) precision, innebär att jag som intervjuare registrerar svar 

på liknande vis vid varje intervjutillfälle (ibid.). Genom att använda samma typ av 

inspelningsapparat och samma typ av transkriberingsmetod för var och en av 

intervjuerna, menar jag att detta steg uppfyllts i min studie. Eftersom jag använde mig 

utav överstrykningspennor i tematiseringen av intervjumaterialet, menar Trost (ibid.) att 

det finns risker med att ”bli blind” för sitt egna material. Efter att ha strukit över första 

gången blir det svårt att återkomma till materialet och se med ”nya ögon”, då det som 

redan blivit överstruket blir det som syns mest. Jag tror och hoppas att jag med mina 

kritiska ögon sett igenom överstrykningsfärgen för att ändå plocka ut det som är av mest 

relevans för min studie. 3) objektivitet, om en studie genomförs av olika författare vill 

en veta om intervjuerna genomförs på liknande sätt (ibid.). Eftersom jag är ensam 

författare till denna studie, behövs inte detta steg tas i hänsyn. 4), konstans, vilket tar 

hänsyn till huruvida svaren på frågorna inte förändras över tid (ibid.). Huruvida 

informanternas upplevelser, attityder och tankar aldrig någonsin kommer förändras är 

fel att tro, mest troligt förändras de konstant. Detta är något som skulle kunna påverka 
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reliabiliteten negativt förutsatt att informanterna inte kan identifiera sig med svaren de 

angivit, något en får förlita sig på att de gör eller åtminstone att de minns upplevelserna 

de talat om vid intervjutillfällena. 

 

När en talar om studiers validitet, eller giltighet, menar en huruvida intervjuguiden 

svarar på det den är menad att svara på (Trost, 2005). I mitt fall hade intervjuguiden 

stora spelrum då mina avgränsningar inte var alltför snäva, då den skulle svara på 

huruvida män uppfattar att kroppsuppfattningen påverkar deras kroppssjälvkänsla. 

Vanligtvis brukar validitet delas in i 2 olika delar, nämligen intern och extern validitet 

(Svensson, 1996). Intern validitet rör själva intervjutillfället, huruvida de slutsatser jag 

dragit utifrån tillfället är trovärdiga och om är fritt från yttre påverkande faktorer (ibid.). 

Intervjuerna skedde på olika platser, utan störningsmoment eller andra faktorer som 

påverkat. Varför jag tror det är samtalens natur och stämningen innan, under och efter 

intervjuerna något som förhoppningsvis visar sig i informanternas öppna och ärliga 

svar, även på frågor som kan upplevas jobbiga att svara på. Den andra delen av validitet, 

extern validitet, menar på att studiens resultat ska kunna generaliseras och tillämpas på 

andra personer och situationer (ibid.). Studiens syfte är att belysa och problematisera 

hur män uppfattar att kroppsuppfattning påverkar kroppssjälvkänslan, vilket borde 

betyda att resultatet går att överföra på andra män. Men eftersom jag använt mig av 

intervju som metod med få informanter med ett slumpmässigt urval kan det bli 

problematiskt att generalisera studiens resultat till andra män. Hade jag däremot använt 

mig av en enkätstudie med ett representativt urval hade det varit lättare, något som jag 

alltså inte har gjort.  

 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att min studie håller hög reliabilitet, om en utgår från 

det jag beskrivit ovan. En studies genomförande kan alltid varit bättre och mer 

tillförlitlig, men utifrån mina förutsättningar och mina val menar jag att reliabiliteten 

ändå är hög. När det kommer till validiteten har studiens genomförande gjort att 

studiens syfte blivit besvarat, vilket leder till en ökad validitet. Dock, som med de allra 

flesta intervjustudier, ligger en problematik i generaliserbarheten från enbart ett fåtal 

människors upplevelser vilket leder till att studiens validitet möjligen inte är så pass hög 

en kan önska.  
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5.3 Slutsats 
 

Syftet med den här studien var att belysa och problematisera om män uppfattar att 

kroppsuppfattning påverkar kroppssjälvkänslan. Mitt resultat indikerar att 

kroppsuppfattningen går att se utifrån ett kontinuum, hellre än något enbart positivt eller 

något enbart negativt. Beroende på var på detta kontinuum en ligger påverkan 

kroppssjälvkänslan i olika utsträckning, exempelvis att en med negativ 

kroppsuppfattning och negativ kroppssjälvkänsla mer ofta utför sanktioner för att ändra 

den egna kroppens utseende, som ökad fysisk aktivitet och stränga kosthållningar. En 

mer positiv kroppsuppfattning och kroppssjälvkänsla tycks fungera som ett typ av skydd 

mot riskfaktorerna som en mer negativ kroppsuppfattning och kroppssjälvkänsla kan 

leda till. Kroppssjälvkänslan tycks också påverka kroppsuppfattningen retroaktivt, då en 

som haft en negativ kroppsuppfattning tidigare i livet ofta har en mer negativ bild av 

kroppen trots en genomförd kroppstransformation. De som däremot har en positiv 

kroppsuppfattning och en positiv kroppssjälvkänsla verkar lägga mindre tid på tankar 

och känslor kring den egna kroppens utseende, även om negativa tankar förekommer. 

Den absolut största påverkan på kroppsuppfattningen som jag ser det är de sociala 

konstruktioner som finns gällande mannens utseende och internaliseringen av dem. De 

skönhetsideal, sociala konstruktioner, som finns utmålar den stora och muskulösa 

kroppen som ideal, den överviktiga kroppen som något skamfullt och den smala eller 

underviktiga kroppen som något omanligt. Det finns en önskan om att vara normal, att 

tillhöra det som ses som mest åtråvärt, oavsett om en har en positiv eller en negativ 

kroppsuppfattning. Sociala konstruktioner begränsar de som faller utanför det ideala, 

åtråvärda, men kan också vara utvecklande och ge trygghet för de som uppnår dessa 

krav. Min slutsats lyder att kroppsuppfattningen ofta påverkar mäns kroppssjälvkänsla 

och att den i sin tur kan påverka självförtroende, självkänsla och säkerhet inför den egna 

identiteten.  

 

5.4 Vidare forskning  
 

Eftersom min studie enbart var inriktad på män finns det en nyfikenhet inför att göra 

samma studie på kvinnor, för att kunna se och jämföra likheter och skillnader. För 

vidare forskning skulle jag också rekommendera att begränsa urvalet än mer, för att 

fokusera på en specifik grupp män. Genom att göra det skulle generaliserbarheten 

möjligen öka och studiens resultat få ett mer konkret användningsområde. 
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7. Bilagor 
 

Här nedan följer alla bilagor till studien.  

 

7.1 Bilaga 1 - Missiv  

 

 

Hej! 

Jag studerar min sista termin vid Hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle 

och ska nu genomföra mitt examensarbete i pedagogik. 

Syftet med mitt examensarbete är att försöka se om och hur kroppsuppfattning påverkar 

män i deras vardag. Vi kommer prata om kroppsuppfattning, kroppsideal, fysisk 

aktivitet och kost. Jag vill genomföra en intervju med dig som deltagare, som beräknas 

ta från 30 upp till 60 minuter och kommer att spelas in med diktafon.  

Deltagandet är helt frivilligt och du som deltagare har rätt att innan och under intervjuns 

genomförande välja att avbryta deltagande, vilket innebär att din data inte kommer att 

tas med i studien. Det material som kommer samlas in via intervjuerna kommer enbart 

att användas i detta arbete och materialet kommer lagras på Högskolan i 1 år. Din 

personliga information kommer ej skrivas fram i arbetet, på något sätt delges obehöriga 

eller skrivas med i den slutgiltiga uppsatsen. Det färdiga examensarbetet kommer att 

publiceras i DIVA, som är en publikationsportal för uppsatser och examensarbeten fritt 

för alla att läsa.  

 

Med vänliga hälsningar,   

Andreas Johansson    

Hhp11ajo@student.hig.se     
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7.2 Bilaga 2 - Intervjuguide  
 

Namn:  Ålder:  Sysselsättning:   

Kroppsuppfattning 

- Hur skulle du beskriva din egen kropp? 

- Vilka skulle du säga är dina främsta företräden, fysiskt sett, alltså vad är bäst 

med din kropp, vad gillar du? Vad skulle du säga är det du gillar minst med din 

kropp? 

- I vilka situationer/tillfällen där du är stolt över din kropp och dess utseende? 

- I vilka situationer/tillfällen där du är obekväm med din kropps utseende? 

- Hur ser du på din egen vikt och din kroppsform?  

Skönhetsideal (Visa bilder/skalor på olika typer av manskroppar) 

- Vilken av de här bilderna tycker du överensstämmer med din kropp?  

- Hur kommer det sig att du väljer den bilden? 

- Vilken bild anser du spegla dagens skönhetsideal för män överlag?  

- Hur kommer det sig att du väljer den bilden?  

- Har du någon förebild/er gällande kroppsform? Vem? Varför just hen?  

- Hur skulle du önska att din kropp såg ut? 

- Hur tror du att du skulle må om du uppnådde drömkroppen? 

Fysisk aktivitet  

- Berätta om ditt förhållande till fysisk aktivitet?  

- Hur mycket? Hur mycket tid lägger du ner på din träning? 

- Av vilka anledningar tränar du/tränar du inte? 

- Tränar du för att påverka ditt utseende? På vilket sätt? 

Kost 

- Berätta om ditt förhållande till mat?  

- Håller du någon specifik kosthållning? Av vilka anledningar äter du på det 

viset? 

- Har du några regler för maten gällande innehåll, mängd etc.? 

- Äter du någon form av kosttillskott? Av vilka anledningar?  

- Äter du för att påverka ditt kroppsliga utseende? På vilket sätt?  

Familj, vänner, partners 



 

 

 

- Ibland händer det att man kommenterar andra utseende. Har det hänt att f, v eller 

p kommenterat ditt utseende? Hur kan det låta? På vilket sätt påverkar de här 

specifika händelserna dig? 

- Hur upplever du att din omgivning tycker om din fysiska aktivitet? 

- Hur upplever du att din omgivning tycker om din kosthållning? 

- Påverkar din fysiska aktivitet ditt sociala liv på något sätt? Hur? 

- Påverkar din kosthållning ditt sociala liv på något sätt? Hur?  

Media och reklam 

- Hur ser du på framställningen av mäns kroppar i media/reklam/sociala medier? 

Vad tycker du om hur mäns kroppar framställs i m/r/s?  

- Upplever du att m/r/s påverkar din syn på din kropp? På vilket sätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.3 Bilaga 3 - Kroppsschema för intervju  
 

 

Illustration av Aby Purpleheart (2013). Från: 

http://www.misspurpleheart.com/2013/01/body-typewhats-yours-guys.html 
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