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Abstract  
Title: Body image in female and male students at the university – A quantitative study. 
Background and objective: Each individual is exposed to role models and ideals every 
day and may compare him/herself to them. All that we have around us affect who we 
are and how we look at ourselves but also how we feel about ourselves. To strive for an 
ideal look and wanting to change one's own body image is a major risk to use the 
unhealthy methods. During childhood and the different phases of life a person goes 
through, the body image varies over time. In this regard, it is important to explore the 
area and explore how adult students perceive their body, and if there is any desire to 
change their appearance. The aims of the study were to investigate how common a 
distorted body image is among university students, if there is a different body 
perception between men and women, and if there is any association between body 
image and body mass index. Methods: The study had a cross-sectional design. The 
participants were male (22) and female (43) students (aged 19-45 years old) at a 
university in central Sweden. The data were collected via questionnaire and the body 
attitude test (BAT) and figures rating scale (FRS) were used. A total of 100 
questionnaires were distributed and 67 were collected (response rate 67%). Results: 
Women (27.8%) compared to men (4.5%) had more distorted body image (p = 0.046). 
Mean BAT for women was 33.09 ± 15.75 compared to 16.68 ± 12.99 for men (p 
<0.001). Of the 63 students, 62% were dissatisfied with their body, women being more 
dissatisfied than men (29 vs. 10). Results showed that only women with higher body 
mass index were dissatisfied with their body (p=0.003) and had worse body image 
(p=0.004).  
Conclusion: Most of female and male students had a normal body image, even though 
they were unsatisfied with their body. Body mass index was associated with body image 
and body satisfaction only among women. Larger sample with more number of male 
participants are warranted for future.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Body attitude test, Body image, Body mass index, Body satisfaction, Figure 
rating scale, Gender, Self-image.  
 
 



 

 
 

Sammanfattning  
Många förebilder och ideal som varje individ exponeras för i vardagen jämför 
människan sig ständigt med. Genom att sträva efter ett idealt utseende och att vilja 
förändra den egna kroppsbilden blir risken stor att bruka icke hälsosamma metoder. 
Under uppväxten och de olika faserna i livet en människa genomgår så varierar även 
kroppsuppfattningen över tid. Med detta i bakgrunden känns det viktigt att undersöka 
området och undersöka hur vuxna studenter uppfattar den egna kroppen. Allt som vi har 
runt oss påverkar vem vi blir och hur vi ser på oss själva men även hur vi mår. Vilken 
bild eller uppfattning har unga vuxna och vuxna för sina kroppar i dag och finns det 
någon strävan efter att förändra sitt utseende?  
Syftet var att undersöka och jämföra kroppsuppfattningen hos kvinnliga och manliga 
högskolestudenter. 
Frågeställningar som har besvarats: Hur vanligt är det med en förvrängd 
kroppsuppfattning? Skiljer sig kroppsuppfattningen mellan män och kvinnor? Finns det 
någon association mellan kroppsuppfattning och BMI?  
Metod: En kvantitativ metod har valts med en tvärsnittsdesign för att mäta 
kroppsuppfattningen. För att mäta kroppsuppfattning användes Body attitude test (BAT) 
som mäter individens attityd till den egna kroppen och figuring rating scale (FRS) som 
mäter den subjektiva upplevelsen av den egna kroppen. 
Modell: Albert Banduras Social cognitive theory (SCT) och hans self-efficacy är en del 
av teorin där han anser att den egna självtilliten lika med tilltron på den egna förmågan, 
kan vara stark eller svag. Målgruppen vid undersökningen var manliga och kvinnliga 
studenter vid en högskola i mellersta Sverige. Deltagare i antal var 22 män och 43 
kvinnor i åldrarna 19 till 45. Totalt 100 enkäter delades ut och 67samlades in, efter 
bortfall återstod ett totalt urval av 65 med en svars frekvens på 65 procent. Resultat: 
Fördelningen mellan könen visade att 12 kvinnor (27.8%) hade en förvrängd eller 
mycket förvrängd kroppsuppfattning, jämfört med endast 1 man (4.5%), skillnaden var 
signifikant (p=0,023). Medelvärde av BAT för kvinnor var 33.09±15.75 jämfört med 
16.68±12.99 för män (p<0,001). Ett högt BMI och en förvrängd/mycket förvrängd 
kroppsuppfattning var signifikant för kvinnor (p=0.004) men inte för män.   
Av 63 studenter (2 bortfall), visade det sig att 39 stycken (62 %) vara missnöjd med sin 
kropp. Antalet kvinnor (n=29) som var missnöjd med kroppen var fler än män (n=10).  
Slutsats: Studenterna i undersökningsgruppen hade i stor utsträckning en normal 
kroppsuppfattning. Förhållandet mellan ett högt BMI och att vara missnöjd med 
självbilden var signifikant för kvinnor men inte för män. Större urval med fler antal 
manliga deltagare är att föredra i framtida studier. 
 

 

 

 

Nyckelord: Body attityd test, kroppsuppfattning, BMI, kroppsuppfattning, figur rating 
skala, Genus, självbild. 
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Bakgrund 
På 1700 talet målades högadliga och kungliga porträtt utsmyckade med guld, glamour 
och storsinta utseenden. Porträtt där den avbildade hade stora ögon, hög panna, smal 
midja, stor överkropp, små fötter och ett sminkat ansikte (Brown 1994). Men inget av 
det som porträtten speglade överensstämde med verkligheten utan hade målats så som 
den porträtterade själv ville bli sedd utav andra eller såg sig själv som (ibid). I detta kan 
liknande paralleller dras med vårt nutida samhälle och våra kroppsfixerade ideal. 
Ideal är något vi strävar efter men inte alltid uppnår, en förebild eller en person med ett 
eftersträvansvärt utseende (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014). 
Bilder som indikerar på hur vi egentligen förväntas se ut. Kroppsuppfattning styrs sedan 
länge med utgångspunkt i olika mediala källor där kvinnor och män poserar med den 
perfekta och felfria kroppen. Det kan i stor utsträckning påverka synen på den egna 
kroppen men även vilken uppfattning en person har om sig själv. Den egna 
kroppsuppfattningen förändras ständigt då en jämförelse görs dagligen människor 
emellan (Bengs 2000). Kroppsuppfattning beskrivs av Frisén, Holmqvist Gattario & 
Lunde (2014) som den bild vi har av kroppen och hur vi uppfattar den.  
 

Ideal kvinnor och män	  
Många förebilder och ideal som varje individ exponeras för i vardagen jämför sig 
människan ständigt med. Att sträva efter ett idealt utseende och att vilja förändra den 
egna kroppsbilden gör att risken är stor för att bruka icke hälsosamma metoder. Både 
män och kvinnor visar ansatser till att ta till hälsoskadligt beteende för att uppnå målet 
(Field et atl. 2005). 
 
 
Ideal är något vi eftersträvar men inte alltid uppnår, en bild av hur vi själva vill se ut. 
Dem vi jämför oss med en kan vara en förebild eller en annan person (Frisén, 
Holmqvist Gattario & Lunde 2014).   
 
Idealen hos manliga collagestudenter i tidigare studier visar en v- formad kropp, 
storväxt, med magrutor och markerade muskler (Ridgeway & Tylka 2005). Olika 
kulturella bakgrunder visade sig inte ha någon betydelse i sammanhanget. Gruppens 
gemensamma idealbild av den manliga kroppens utseende var genomgående. Även de 
kvinnliga deltagarna hade en överensstämmande bild av det manliga kroppsidealet 
(Ridgeway & Tylka2005). Deltagarna visade egna kroppsmissnöjen och önskan om att 
förändra den egna kroppen. Förändringar av bestämda kroppsdelar och en önskan att 
minska fett på armarna, öka bukmusklerna ”sexpack magrutor” och önskade mindre fett 
på höfter (ibid).  
I en Svensk studie visade undersökningsgruppen en stor överskattning av storleken på 
olika delarna av kroppen. Ett stort antal överskattade sin kroppsstorlek med 95 procent 
av männen och 96 procent av kvinnorna. Att överskatta den egna kroppsstorleken är 
genomgående hos båda könen. Båda könen tenderade att överskatta storlek av midja och 
lår. Kvinnorna överskattade deras kroppar i större utsträckning än män. Svenska 
studenter har överskattat storleken på kroppen i stor utsträckning men var inte 
jämförbara med anorektiker (Bergström et al. 2000). 
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Kroppsuppfattning 
Kroppsuppfattningen kan variera i olika perioder av livet men även från en situation till 
en annan (Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde 2014). En felaktig kroppsuppfattning 
kan vara en riskfaktor för att utveckla ätstörningar och andra störda beteenden som 
tillexempel bulimi. Vad dessa sjukdomar har gemensamt är att de sjukas självbild blir 
förvrängd och ett sjukligt beteende kommer till följd av detta (ibid). 
Kvinnor visade ett sort missnöje med sina kroppar och det visade sig vara konstant över 
hela vuxenåldern 20 till 85 år . Kroppsvikten hos den studerade gruppen var 
normalviktig utifrån BMI och en liten del med undervikt. Det visade sig även att deras 
självbild hade betydelse för en eventuell utveckling av ätstörningar (Tiggemann & E 
Lynch 2001). 
 
Studier på män har inte gjorts i samma utsträckning som på kvinnor. Det har visat sig att 
kvinnor och män har olika uppfattning om sina kroppar. Med utgång från män och 
kvinnors egentliga vikt kontra den upplevda vikten så skiljer det sig mellan könen. En 
studie gjord i Kanada visade sig kvinnor känna sig mer överviktiga än vad de egentligen 
är och män tenderar att uppleva sin vikt mindre än den faktiska (McCreary & Sadava 
2001). I samma undersökning visade sig även vara en skillnad hur attraktiva män och 
kvinnor känner sig i relation till den egna kroppsvikten. Kvinnor med undervikt kände 
sig signifikant mer attraktiva än män med samma vikt. Män med övervikt kände sig mer 
attraktiva än kvinnor med samma vikt (McCreary & Sadava 2001). 
 
I en kohortstudie där amerikanska pojkar följts under ca 13 års tid upplevde individen 
sig mer överviktig eller underviktig än vad de egentligen var (Blashill & Wilhelm 
2013). Studien visade att ett missnöje med den egna kroppsbilden kan vara en riskfaktor 
för att utveckla depression. Störst är risken hos pojkar med extremt skev 
kroppsuppfattning. Dessa pojkar visade en hög grad av symptom på depression, 
symptom som följde individerna upp till vuxen ålder.(Blashill & Wilhelm 2013). 
 

Träning och kroppsuppfattning 
I en tidigare studie fick undersökningsgruppen genomföra ett styrketräningsprogram för 
hela kroppen i tolv veckor, fem dagar i veckan för att se om styrketräning kunde 
förändra deras kroppsbild och kroppsuppfattning (Ginis et al. 2005). 
Undersökningsgruppen var män och kvinnor i åldrarna 19-29 och var fysiskt aktiva 
mindre än två dagar i veckan. Den ökade fysiska aktivitetsfrekvensen visade sig ha en 
positiv effekt på kroppsuppfattningen hos både män och kvinnor. Kroppsbilden hos 
båda könen förbättrades efter dessa veckor. Männen visade en ökning och förbättring av 
den subjektiva bilden av sin kropp. Kvinnor visade samma subjektiva förbättringar på 
fysiken men även en ökning i muskelstyrka (Ginis et al. 2005). 
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Hälsans bestämningsfaktorer  
Hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren & Whitehead (1991) beskriver hur och vilka 
faktorer i livet påverkar en individ. En del är ålder, kön och det som ärvs från våra 
föräldrar. Sedan finns det individuella livsfaktorer som kost, motion, sexualitet och 
individuella val. Människan påverkas av allt runtomkring men även av andra människor 
som är nära under olika perioder i livet. Den sociala miljön och stödet från tillexempel 
en vuxen i unga år och/eller genom idrott, skola eller annat socialt nätverk. Vart 
någonstans människor arbetar och hur de lever sina liv i samhället har en stor påverkan 
på hur de mår, vem de är och hur individen ser på sig själv. Även de kulturella 
faktorerna har en påverkan genom föräldrar, vilket land vi är födda i men även den 
kulturella synen på de ideala förebilder som vi får under vår uppväxt. Allt som existerar 
runt om oss påverkar vem vi blir och hur vi ser på oss själva men även hur vi mår och 
hur bra/dålig hälsa vi har.  
 

 

Social cognitive theory   
Albert Banduras teori Social cognitive theory (SCT) utvecklades ur hans första teori 
Social learning theory. Teorin grundar sig i att vi lär och tar efter ett beteende eller ett 
sätt att bete oss på genom observation av andra vi kan jämställa oss med (Bandura 
2004). Lika så kan omgivningen runt oss påverka hur vi ser eller tänker om oss själva. 
Detta förstärks med en positiv uppmuntran från andra eller genom bestraffning. Self- 
efficacy är en del i Banduras teori där han anser att den egna självtilliten lika med 
tilltron på den egna förmågan vilket kan vara stark eller svag (ibid). Social cognitive 
theory (SCT) i relation till kroppsuppfattning skulle kunna ses som en faktor till varför 
en individ väljer att se på sig själv på ett visst sätt, utifrån de ramar som finns i 
samhället kring den ideala kroppsbilden som finns idag.  Även en påverkan av 
förebilder i media som kan liknas med någon en individ ser upp till och eller vill 
identifiera sig med 
 
Problemformulering   
Hur vi uppfattar oss själva och våra kroppar har stor betydelse för hur vi mår fysiskt och 
psykiskt. Många vill förändra sin kropp då det finns ett missnöje i och med den 
kroppsfixerade kulturen i samhället idag. Många metoder och medel som finns att följa 
som tillexempel bantningsmetoder eller överdriven träning, allt detta för att förändra sitt 
utseende av den egna kroppen. Under uppväxten och i de olika faserna i livet en 
människa genomgår så varierar även kroppsuppfattning över tid. Med detta i 
bakgrunden känns det viktigt att undersöka området och undersöka hur vuxna studenter 
uppfattar sin kropp. Gruppen studenter är särskilt intressant att studera på grund av att 
de representerar ett brett spektra av människor. Alla intryck som finns i livet påverkar 
och formar oss och hur vi ser på oss själva men även hur vi mår. Vilken bild eller 
uppfattning har unga vuxna och vuxna av sina kroppar i dag och finns det någon strävan 
efter att förändra sitt utseende. 
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Syfte 
Att undersöka och jämföra kroppsuppfattningen hos kvinnliga och manliga 
högskolestudenter. 
 
Frågeställningar 

1. Hur vanligt är det med en förvrängd kroppsuppfattning?  
2. Skiljer sig kroppsuppfattningen mellan män och kvinnor? 
3. Finns det någon association mellan BMI och kroppsuppfattning?   

 
Metod 

Studiedesign 
En kvantitativ metod har valts med en tvärsnittsdesign för att mäta kroppsuppfattningen 
(Fangen & Sellerberg 2011). Val gjordes även för att få en möjlighet till en stor 
svarsfrekvens med så många svarande som möjligt vid den begränsade tiden för 
insamling av data (ibid).    
 

Undersökningsgrupp 
Målgruppen vid undersökningen var manliga och kvinnliga studenter vid en högskola i 
mellersta Sverige. Deltagare i antal var 22 män och 43 kvinnor i åldrarna 19 till 45. 
Totalt 100 enkäter delades ut och 67samlades in, efter bortfall återstod ett totalt urval av 
65, med en svarsfrekvens på 65 procent. Bortfallet var enkäter med ofullständiga svar 
eller utelämnade svar på viktiga frågor. 

Datainsamling 
Data har samlats in vid en högskola i mellan Sverige. Två studieinriktningar användes 
för att få ett bredare urval. 
Kontakt togs med berörd lärare för att få godkännande att besöka ett lektionstillfälle för 
att genomföra undersökningen. Information kring deltagande och hur enkäten besvaras 
informerades muntligt innan lektionstillfället och skriftligt via ett informationsbrev som 
medföljde enkäten.  
Enkäterna delades ut i klassrummet före lektionen och de fick tid att svara under rasten 
och lunchen. Jag fanns tillgänglig under inlämningstillfället utanför klassrummet för 
eventuella frågor.  Enkäterna delades ut vid olika tillfällen i tre klasser. Två grupper från 
idrott och hälsa och en grupp från arbetsliv och ekonomi.  

Mätmetod  
En metod för att mäta kroppsuppfattning är body attitude test (BAT) som mäter 
individens attityd till den egna kroppen utifrån en subjektiv upplevelse av sin kropp. 
Personen uppskattar själv hur denne upplever sin kropp (Lönning 1998). Enkäten Body 
attitude test har tjugo frågor och en sexradig svarsskala. Svaret ”Alltid” ger 5 och 
”Aldrig” ger 0. Max poäng är 100 på testet, högre poäng innebär högre grad av 
kroppsmissnöje. Gränsen för normal uppfattning ligger på 36 poäng. (Lönning 1998). 
Figure rating scale (FRS) är ett bra komplement och kan användas parallellt med BAT. 
Figure rating scale har nio stycken illustrerade helkroppsfigurer. (Lynch et al., 2009).  
Den efterfrågar även hur nöjd individen är med formen eller om de önskar att se ut som 
en annan figur. De tillfrågade får uppskatta utifrån illustrationerna av kroppsformerna 
vilken som upplevs mest överensstämma med deras kroppstyp, samt vilken kroppstyp 
som de oftast känner sig som och sedan vilken kroppstyp som skulle vara den perfekta 
(Lynch et al., 2009).  
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Både BAT och FRS har använts tidigare (Smith, Thompson, Raczynski, & Hilner, 
1999) i början för ätstörningar men de fungerar även i andra sammanhang. I den här 
studien har den svenska översättningen av enkäten använts (Lönning 1998). Enkäten är 
testad samt har en hög validitet och reliabilitet (Probst, Pieters & Vanderlinden 2008; 
Smith, Thompson, Raczynski & Hilner 1999). 
 
Body Mass Index (BMI) är ett mått som används för att räkna ut hur hälsosam eller 
ohälsosam vikten är hos en individ. Genom att dividera vikten i kilo med längden i 
kvadratmeter blir resultatet antal kilo per kvadratmeter. Body mass index gränsvärden 
för undervikt är ca 18.49, normal 18.50 till 24.99, övervikt 25 till 29.99, och fetma 30 
(Kallings 2002). 
Socio-demografiska variabler bestod av kön (man, kvinna), ålder, utbildningsinriktning, 
arbete, inkomst, även frågor om frekvens och typer av fysisk aktivitet.  

 

Dataanalys 
Resultatet i studien representeras av 65 manliga och kvinnliga studenter.  
Analysen av insamlad data har bearbetas och analyserats med IBM SPSS statistik paket 
22.0 (IBM/SPSS Inc,. Chicago, IL). Bestämda kategoriska variabler (t.ex. kön, nöjd 
eller missnöjd med kroppen) rapporterades i absolut frekvens och procentdel. 
Jämförelser gjordes med hjälp av chi-Square test och Fisher exakt test (när det 
behövdes). Kontinuerliga variabler (t.ex. ålder, total BMI och total BAT) rapporterades 
i medelvärde och standard avvikelser. Jämförelser gjordes med hjälp av Student’s t-test, 
Patired t-test eller One-way analys av varians. Signifikansnivå sattes vid p-värde < 0.05 
för samtliga analyser.   

 

Forskningsetiska överväganden 
Samtliga deltagare i studien har tagit del av informationen kring bearbetning och 
hantering av insamlad data samt frivillighet till att delta i studien. Anonymitet och 
konfidentialitet har tydliggjorts. Data presenteras så ingen enskild individ går att 
identifiera. Samtliga etiska överväganden har uppfyllts genom information muntligt och 
skriftligt kring dessa. (Vetenskapsrådet 2002). 
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Resultat 
Av 65 deltagare, 22 stycken var män (33.8%) och 43 stycken kvinnor (66.2%). 
Medelåldern i gruppen var 26.97 ± 6.74 år (n=64) och medelvärde för BMI 24,07± 3,30. 
Tabell 1 jämför de manliga och kvinnliga deltagarna i BMI, Socio-demografiska och 
fysiska aktivitets variabler.   
 
 
Tabell 1. Demografisk bild kvinnliga och manliga studenter resultat av chi-squre och 
Studen’s t-test. 
Variabler Kvinna 

n (%) 
Man 
n (%) 

p-värde 

Ålder (år, medelvärde ± SD) 27.65± 7.33 25.57± 4.90 0.005 
    
Utbildningsinriktning   0.000 
   Idrott 9 (20.9) 16 (72.7)  
   Personalvetare 34 (79.1) 6 (27.3)  
    
Arbetar   IS 
   Ja 26 (60.5) 10 (45.5)  
   Nej 17 (39.5) 12 (54.5)  
    
Inkomst /Månada    IS 
   <5000  3 (7.7) 3(14.3)  
   5000-9999 17 (43.6)  13(61.9)  
   >10000 19(48.7) 5 (23.8)  
    
BMI (medelvärde ± SD)  24.07± 3.38 24.38± 2.92 IS 
   Normal   28 (68.3) 13 (59.1)  
   Övervikt/fetma 13 (31.7) 9 (40.9)  
    
Frekvens av fysisk aktivitet   0.026 
   ≤3 gånger per vecka 19 (50.0) 4 (19.0)  
   ≥4 gånger per vecka 19 (50.0) 17 (81.0)  
    
Typ av fysisk aktivitet   0.002 
   Gym 14 (37.8)  16 (76.2)  
   Kondition 21 (56.8) 2 (9.5)  
   Annat b 2 (5.4)   3 (14.3)  
SD: standardavvikelser. 
IS: icke signifikant. 
ͣ Inkomst i Svenska kronor SEK 
bTillexempel thaiboxning   
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Kroppsuppfattning  
Resultatet visade att 11 (17 %) av studenterna hade en förvrängd uppfattning 
 och 2 (3 %) mycket förvrängd, medan 30 studenter (80 %) visade låg till normal 
uppfattning om kroppen enligt BAT. Figur 1 visar att 12 kvinnor (27,9%) hade en 
förvrängd eller mycket förvrängd kroppsuppfattning, jämfört med 1 män (4.5%), 
skillnaden var signifikant (p=0.046). 
Medelvärdet av BAT var 33.09 ±15.75 för kvinnor och 16.68±12.99 för män (p<0.001) 

 

 
Figur 1. Fördelning inom kön och kroppsuppfattning (n=64)   

 
Body mass index i förhållande till kroppsuppfattning visade att 9 (40,9 %) med 
övervikt/fetma hade en förvrängd/mycket förvrängd kroppsuppfattning, jämfört med 4 
(9.5%) studenter som hade normalviktig (p=0.007). Medelvärde av BAT i deltagarna 
medövervikt/fetma var 34.86±19.82 och i deltagarna med normala BMI var 
23.39±13.88 (p=0.009). Ett högt BMI och en förvrängd/mycket förvrängd 
kroppsuppfattning var signifikant för kvinnor (p=0.004) men inte för män.   
 
Det fanns ingen association mellan att vara fysiskt aktiv, typ av aktivitet eller aktivitets 
frekvens och kroppsuppfattning. Resultatet visade ingen skillnad mellan 
studieinriktningar relaterad till kroppsuppfattning. Det fanns ingen signifikans mellan 
ålder, inkomst och studieinriktning relaterad till kroppsuppfattning.    
 
Kroppsnöjdhet   
Av 63 studenter (2 bortfall), visade det sig att 39 stycken (62 %) vara missnöjd med sin 
kropp.  Antalet kvinnor (n=29) som var missnöjd med kroppen var flera än män (n=10) 
men skillnaden var inte signifikant. 
  
Body mass index i förhållande till självbild visade att 17 stycken (81 %) med 
övervikt/fetma var missnöjda med självbilden jämfört med 21 stycken (50 %) med 
normalt BMI (p=0.019). Medelvärdet för BMI hos dem som var nöjd med självbilden 
18,83± 9,65 och för missnöjd 33,05± 18,25 (p=0.007). 
Förhållandet mellan ett högt BMI och att vara missnöjd med självbilden var signifikant 
för kvinnor (p=0.003) men inte för män.  
 
Det fanns ingen association mellan att vara fysiskt aktiv, typ av aktivitet eller aktivitets 
frekvens och att vara missnöjd med självbilden.  Att vara nöjd med kroppen visade inte 
sig vara relaterat till ålder, kön, inkomst eller utbildning.  
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Diskussion 
Sammanfattningsvis visade resultatet att en stor del av studenterna hade en normal 
kroppsuppfattning och en liten del av studenterna hade en förvrängd kroppsuppfattning. 
Jämförelse mellan könen visade att kvinnor tenderade till att i högre grad har en 
förvrängd syn på kroppen än män. Anmärkningsvärt var att en stor del av studenterna 
visade ansatser till att vara missnöjda med sin kropp. Inom kön tenderade fler kvinnor 
var missnöjda jämfört med antalet män. Ett högt BMI i förhållande till att vara missnöjd 
med självbilden visade sig ha en betydelse endast för kvinnor.     
 

Resultatdiskussion	  	  
Kroppsuppfattningen hos manliga och kvinnliga studenter visade att majoriteten av 
studenterna hade en normal uppfattning om kroppen. Det avvikande var endast ett tiotal. 
Att kvinnor och män har olika uppfattningar om kroppen har tidigare studier visat och 
det stämmer även i gruppen hos de undersökta studenterna. Kvinnor har en mer 
förvrängd kroppsuppfattning än män (Tiggerman & E Lynch 2001).  
 
Det har påvisats i en av McCreary & Sadava (2001) studien att kvinnor tenderar att 
uppleva sig mer överviktiga än vad dem egentligen är. Tvärt om för män, de tenderar att 
uppleva vikten mindre än deras egentliga (ibid). Detta stämmer överens för kvinnorna i 
den här undersökningen. Kvinnor och män har stora krav på utseende och många 
förebilder och ideal finns i omlopp som individen ständigt exponeras för (Field et al. 
2005) 
Enligt Albert Banduras teori där han beskriver omgivningens påverkan på individen, 
menar han att omgivningen och andra människor kan påverka hur vi ser eller upplever 
oss själva (Bandura 2004). Det kan tillexempel vara att vi lär oss att vi är tjock eller för 
smal, att individen skapar sig en felaktig bild av kroppen. Den egna tilliten till oss själv 
Self-efficacy och hur stark den är, så påverkas vi mer eller mindre av påtryckningar 
utifrån (ibid). Många andra faktorer kan påverka detta. Att ha en bra inkomst eller 
utbildning kan påverka individen och relationen till sin kropp (Dahlgren & Whitehead 
1991). Hälsans bestämningsfaktorer visar att många faktorer som sociala nätverk, 
personliga egenskaper, relationer och samhället spelar en stor roll och påverkar hur 
individen formar sig en uppfattning utifrån dessa (Dahlgren & Whitehead 1991). 
I undersökningen visade resultatet från FRS att många av studenterna var missnöjd med 
sin kroppsfigur. Detta kan ha påverkats av att hälsansbestämningsfaktorer. 
   
Kroppsnöjdheten testades med (FRS) och visade att en majoritet av studenterna var 
missnöjda med den egna kroppsbilden. Undersökningen visar att individen har en vilja 
att vara smalare. Trettio stycken kvinnor var missnöjda med sin kropp jämfört med 10 
stycken män. En svaghet med detta test kan vara att en figur som ser mindre ut även kan 
upplevas som mindre muskulös. Många studenter var mycket fysiskt aktiva. En större 
kroppsbild enligt FRS väljs om det finns en önskan hos individen till en mer muskulös 
kropp. Fysisk aktivitet visade sig ha en effekt på individens självbild och att de som inte 
tränat tidigare fick en ökad positiv bild av kroppen vid styrketräning (Ginis et al., 2005). 
Detta går inte att jämföra med resultatet i denna undersökning då ingen association 
fanns mellan fysiskt aktiva, typ av aktivitet eller aktivitets frekvens och att vara 
missnöjd med självbilden.  
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Antalet studenter i den här undersökningen som uppgav att det tränade på gym var cirka 
30 stycken och för kondition 23 stycken (n=58). Många styrketränade och visade trots 
detta en missnöjdhet med självbilden. Möjligtvis kan idealen och kraven hos dem som 
styrketränar vara större än hos dem som utövar annan fysisk aktivitet. College studenter 
togs upp i det tidigare avsnittet bakgrunden där ideal för mäns var muskulösa kroppar 
med synliga magrutor (Ridgeway & Tylka 2005). I studien kom det även fram att 
många studenter var missnöjda med delar av sin kropp (Ridgeway & Tylka 2005). Detta 
stämmer med den här undersökningen då övervägande många var missnöjda med 
kroppsbilden. 
Tidigare studier visar även att män och kvinnor har tendenser att överskatta sin 
kroppsstorlek, män i mindre utsträckning än kvinnor. Män tenderar att underskatta sin 
kroppsstorlek (Bergström et al. 2000; McCreary & Sadava 2001). Det går inte att säga 
om det stämmer i denna studie då ingen jämförelse till den uppskattade kroppsstorleken 
gjorts jämfört med den egentliga. Body mass index hos studenterna visade att många 
var normalviktiga och endast ett 20 tal hade övervikt. Body mass index är inte 
tillförlitligt i alla undersökningar då en hög muskelmassa väger mycket. BMI kan vara 
missvisade för individer med hög muskelmassa. För att få en mer rättvis bild av BMI 
eller kroppsstorlek i förhållande till muskler och vikt hade det varit en fördel att väga 
och mäta midjemått på samtliga deltagare.  
 

Styrkor och svagheter 
En kvantitativ undersökning lämpade sig bra för insamling av så mycket data som 
möjligt under en tidsbegränsad period. Totalt lämnades 100 enkäter ut och 65 stycken 
samlades in med en förhållandevis bra svarsfrekvens (65 %). Två tidigare använda 
mätskalor BAT och FRS har använts i studien. Vid liknande syfte att undersöka 
tendenser eller uppkommande av ätstörning eller som i det här fallet kroppsuppfattning 
hos studenter. Både BAT(bilaga 2) och FRS (bilaga 3) är tidigare använda och har hög 
reliabilitet och validitet (Probst, Pieters & Vanderlinden 2008; Smith, Thompson, 
Raczynski & Hilner 1999).  
Studien genomfördes under endast 10 veckors då endast ett mindre urval var möjligt 
och därmed kan ses som en svaghet för studien. Det finns en möjlighet till att ett urvals 
fel har skett och att gruppen som undersökts inte representativ för studiens syfte. En 
svaghet med att samla in data via enkäten med figurskalan kan misstolkas på grund av 
olika individuella förutsättningar. Detta kan tillexempel vara på grund av att en 
muskulös ser sig som större kroppligt än den egentligen är. Då det är ett känsligt ämne 
som har undersökts och att svara på frågorna i ett klassrum eller på rasten kan 
naturligtvis haft en viss inverkan på hur respondenterna svarat.   
Gruppen kvinnor var större än män och därmed var fördelningen ojämn vilket kan vara 
missvisade. Ett större urval hade kunnat visa en mer rättvis bild för resultat. 
 
 
Slutsats 
Studenterna i undersökningsgruppen hade i stor utsträckning en normal 
kroppsuppfattning. Fler kvinnor än män hade en förvrängd eller mycket för 
kroppsuppfattning. Ett högt BMI och en förvrängd/mycket förvrängd kroppsuppfattning 
var signifikant för kvinnor men inte för män. Majoriteten av studenterna visade sig vara 
missnöjd med sin självbild. Det var skillnad mellan könen då fler kvinnor visade 
missnöjdhet med kroppsbilden. Förhållandet mellan ett högt BMI och att vara missnöjd 
med självbilden var signifikant för kvinnor men inte för män. Större urval med fler antal 
manliga deltagare är att föredra i framtida studier 
 



 

10 
 

      
Referenser  
Adami, F., Schlickmann Frainer, D. E., de Souza Almeida, F., de Abreu, L. C., Valenti, 
V. E., Piva Demarzo, M. M.& de Oliveira, F. R. (2012). Construct validity of a figure 
rating scale for Brazilian adolescents. Nutr J, 11(1), 24. 
 
Bandura, A. (2004). Health promotion by social cognitive means. Health education & 
behavior. Vol 31 (2): 143-164. 
 
Bengs, C. (2000). Looking good. A study of genered body ideals among young people 
(Doctoral thesis at the Department of Sociology). Umeå: Sociologiska institutionen 
  
Bergström, E., Stenlund, H., & Svedjehäll, B. (2000). Assessment of 
body perception among Swedish adolescents and young adults. Journal 
of Adolescent Health, 26(1), 70-75. 

   
Blashill, A, & Wilhelm, S (2014) 'Body image distortions, weight, and depression in 
adolescent boys: Longitudinal trajectories into adulthood', Psychology Of Men & 
Masculinity, 15, 4, pp. 445-451. 
 
Brown, C. 1994. Skönhetens mask ur den kroppsliga skönhetens historia. 
Stockholm : Carlsson 1994 
 
Dahlgren G, Whitehead M (1991). Policies and strategies to promote social equity in 
health. Stockholm: institute of Future studies.    
 
Fangen, K, & Sellerberg A-M. 2011. Många möjliga metoder. Studentlitteratur  
 
Field, A. E., Austin, S. B., Camargo, C. A., Taylor, C. B., Striegel-Moore, R. H., Loud, 
K. J., & Colditz, G. A. (2005). Exposure to the mass media, body shape concerns, and 
use of supplements to improve weight and shape among male and female 
adolescents. Pediatrics, 116(2), e214-e220 
 
 
Frisén, A., Holmqvist Gattario, K. & Lunde, C. (2014). Projekt perfekt: om 
utseendekultur och kroppsuppfattning. (1. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 
 
Lynch, E., Liu, K., Wei, G. S., Spring, B., Kiefe, C., & Greenland, P. (2009). The 
Relation Between Body Size Perception and Change in Body Mass Index Over 13 
Years The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study. 
American journal of epidemiology, kwn412 
 
Lönning, H. (1998). Kroppsuppfattning hos patienter med ätstörningar: Body Attitude 
Test i en svensk version. Linköping: Enheten för kurser och uppdragsutbildning, 
Hälsouniv. 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/11966/fetma_1_inlaga.pdf 

Kallings. V. (2002)  Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av 
pågåendestudier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt 
och fetma [Elektronisk] Hämtat 2015-01-21 

 



 

11 
 

 
Martin Ginis, K. A., Eng, J. J., Arbour, K. P., Hartman, J. W., & Phillips, S. M. (2005). 
Mind over muscle?: Sex differences in the relationship between body image change and 
subjective and objective physical changes following a 12-week strength-training 
program. Body image, 2(4), 363-372. 
 
McCreary, D. R., & Sadava, S. W. (2001). Gender differences in relationships 
among perceived attractiveness, life satisfaction, and health in 
adults as a function of body mass index and perceived weight. Psychology 
of Men & Masculinity, 2, 108–116. 
 
 
Probst, M., Vandereycken, W., Coppenolle, H. V., & Vanderlinden, J. (1995). The 
Body Attitude Test for patients with an eating disorder: Psychometric characteristics of 
a new questionnaire. Eating disorders, 3(2), 133-144. 
 
Probst, M., Pieters, G., & Vanderlinden, J. (2008). Evaluation of body experience 
questionnaires in eating disorders in female patients (AN/BN) and nonclinical 
participants. International Journal of Eating Disorders, 41(7), 657-665. 
 
 
Ridgeway, R. T., & Tylka, T. L. (2005). College Men's Perceptions of Ideal Body 
Composition and Shape. Psychology of Men & Masculinity, 6(3), 209. 
Riva, G., Melis, L. & Bolzoni, M. (1997) Treating Body-Image Disturbance, 
Communication of the amc, 40, 8, 69-71. 
 
Smith, D. E., Thompson, J. K., Raczynski, J. M., & Hilner, J. E. (1999). Body image 
among men and women in a biracial cohort: the CARDIA Study.International Journal 
of Eating Disorders, 25(1), 71-82. 
 
 Tiggemann, M., & Lynch, J. E. (2001). Body image across the life span 
in adult women: the role of self-objectification. Developmental 
psychology, 37(2), 243. 
 
Vetenskapsliga rådet (2002). Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ISBN:91-7307-008-4 
 

  
 



 

 

Förfrågan och information   Bilaga1.  
 
Jag är hälsopedagogsstudent och skriver C-uppsats inom det folkhälsovetenskapliga 
området.  
Med studien vill jag undersöka kroppsuppfattningen hos manliga och kvinnliga 
studenter. Syftet är att se om män och kvinnors kroppsuppfattning skiljer sig åt.  
 
Enkäten består av tre delar och tar ca 15 min att fylla i. Den första delen innefattar 
tilläggsfrågor berörande längd, vikt, ålder och utbildningsnivå med flera. Del två och tre 
är enkäten Body Attitude Test och Figur Rating Scale som innefattar 20 frågor där varje 
fråga har 6 svarsalternativ. Den sista delen har tre frågor.                 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Du som deltar är 
anonym och insamlad information kommer endast att användas till att besvara studiens 
syfte. All data analyseras och sammanställs endast statistiskt och på så vis kommer 
ingen enskild person gå att särskilja. Insamlad data kommer att förstöras då analysen är 
färdigställd.  
 
Uppsatsen planeras vara färdig våren 2015 och kommer att publiceras i Diva, en portal 
för uppsatser http://www.diva-portal.org.  
 
 
 
Vid frågor eller eventuella funderingar kontakta mig på zhannah26L9@gmail.com 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
Zhannah Lindkvist  
zhannah26L9@gmail.com 
Hälsopedagogstudent Termin 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Enkät frågor    Bilaga 2.  
 
1. Kön  
 
Kvinna □   Man □  Annan □ (Känner mig inte som 
    något av de tidigare nämnda) 
2. Ålder_____ 
 
3. Din totala inkomst per månad? ________kr  
 
4. Vilken typ av studielån tar du? 
 
Halvt □  Fullt □     Tilläggslån □ Lånar 
inte □   
5. Jobbar du på sidan om dina studier? 
 
Ja □ 
Nej □ 
 
Om svaret är ja, vad jobbar du med? __________________________ 
 
6. Din Längd_____cm        Vikt _____kg 
 
7. Utövar du någon fysisk aktivitet? 
(Till fysisk aktivitet räknas trädgårdsarbete, fritidsaktiviteter som friluftsliv, motion, 
pulshöjande träning/motion och idrott, aktiv transport cykling eller promenader, aktiviteter i 
arbetet som kräver fysisk ansträngning) 
 
Ja   □ 
Nej □ 
 
Om svaret är ja, vilken eller vilka aktiviteter utför du? 
 
________________________________________________________________ 

 
8. Hur många gånger i veckan utför du din fysiska aktivitet? 
 
En gång i månaden   □ 
1-2 gånger i veckan   □ 
2-3 gånger i veckan  □ 
4-6 gånger i veckan □ 
Varje dag  □ 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


