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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns någon 
association mellan ett visst kroppsideal och valet av träningsform, 
samt att undersöka om det fanns en skillnad mellan män och kvinnor 
gällande kroppsideal och valet av träningsform. Syftet var även att 
undersöka om det finns en variation i viljan att framstå som perfekt 
(perfektionistisk självpresentation) mellan olika träningsformer samt 
mellan de olika könen. För att undersöka detta utfördes en 
tvärsnittsstudie med enkäter med sammanlagt 82 deltagare, varav 42 
var män. Deltagarnas ålder varierade mellan 18 och 42 år med en 
medelålder av 25.6 år. Resultatet visade att det fanns ett tydligt 
kroppsideal för männen respektive kvinnorna. Den mest valda 
träningsformen bland båda könen var styrketräning, men det var 
något vanligare bland männen. För män som valt ett muskulöst ideal 
var det vanligast att träna styrketräning. För kvinnor som valt ett 
kurvigt ideal var det också mest vanligt med styrketräning, men det 
var mer vanligt att träna konditionsträning än för männen. I viljan att 
framstå som perfekt fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika 
träningsformerna, men det fanns en signifikant skillnad mellan de 
olika könen. Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att kroppsideal 
till viss del är kopplat till vad man väljer för träningsform samt att 
kvinnorna i studien tenderade att ligga högre i viljan att framstå som 
perfekt. 
 
Nyckelord: self-presentation, kroppsideal, träning, perfektionism, 
träningsval 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to examine whether there was an 
association between a certain body-image and the choice of exercise, 
and to examine whether there was a difference between men and 
women. The second aim was also to examine whether there was any 
variation in the tendency to display a perfect self in front of others 
between the different exercise types and whether there were any 
gender differences. To investigate this we performed a cross-sectional 
study with questionnaires with 82 participants. There were 42 men 
and 40 women in the study and their ages ranged between 18 and 42 
years old. The results showed that there was a clear ideal-body for 
both men and women. The mostly chosen exercise form for both 
genders were weight-training, but it was somewhat more common for 
men. For men who chose a muscular ideal-body it was mostly 
common to choose weight-training. For women who chose a curvy 
ideal-body it was also most common with weight-training, although it 
was more common with aerobic exercise. In the tendency to display a 
perfect self, there was no significant difference between the different 
exercise types, but there was a significant difference between men and 
women. In conclusion, it seems that body-ideal is associated with the 
choice of exercise form in some manner. Women tend to display a 
perfect self in front of others somewhat more than men. 
 
Keywords: self-presentation, body-image, ideal-body exercise, 
exercise-choice, perfectionism 
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Relationen mellan kroppsideal och valet av träningsform 

 
Världen över strävar människor efter att uppnå sina mål och leva på det sätt som känns 

mest önskvärt för dem, vilket kan vara väldigt olika beroende på vad som upplevs idealt för 

en person eller för en kultur. Men vad är egentligen ett ideal? Ett ideal beskrivs, på ett 

ungefär, som något man önskar sig och som man ser upp till men som ofta kan vara svårt att 

leva upp till (Nationalencyklopedin, 2018). Ofta strävar alltså människor efter att leva på ett 

sätt eller att uppfylla önskningar som kanske inte ens går att uppfylla. 

Att vilja uppnå ett ideal kan påverka i många olika delar av livet, men inte sällan 

handlar om hur en individ vill se ut rent kroppsligt. Den bild man har av sin egen kropp och 

den kropp man vill upp brukar kallas för ett kroppsideal (Cash & Smolak, 2011). Hur man 

upplever sin kropp och hur nöjd man är med den har visat sig ha en betydande stor del i 

människors självförtroende, och har stor inverkan på hur människor mår rent generellt i livet 

(Cash & Smolak, 2011). Människan är således mycket påverkad av den kropp de lever i 

(Cash, 2004; Cash & Smolak, 2011). Det är därför förståeligt att många människor jobbar hårt 

för att försöka uppnå sitt ultimata kroppsideal, för att således kunna må så bra som möjligt 

och känna sig nöjda i övrigt i livet.  

Ett sätt att försöka uppnå sitt kroppsideal är att använda sig av olika former av träning. 

Det finns flera olika motiv och anledningar till varför människor väljer att träna och att vara 

fysiskt aktiva, förutom att det kan hjälpa till att hålla sig frisk och att må psykiskt bra. I en 

finsk studie (Aaltonen et al., 2012) undersöktes olika faktorer som motiverade kvinnor och 

män att träna, och resultatet visade att anledningar kunde vara just vikten av ett attraktivt 

utseende, men även upplevda förväntningar från andra. Även psykiskt mående och att 

förbättra sina färdigheter inom träning visade sig vara motiv för att träna. Det bekräftar 

således att vikten av att leva upp till sitt ideala utseende, men även att många lägger vikt vid 

vad de tror att andra tänker om deras fysik.  
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Vad man väljer att träna för att uppnå sitt kroppsideal ser olika ut för olika individer. I 

den mänskliga kroppen finns olika energisystem som används till olika typer av fysisk 

aktivitet (McArdle, Katch, & Katch, 2006). Det anaeroba systemet används när individer 

behöver mycket kraft i exempelvis ett maxlyft inom styrkeidrotter eller en maxlöpning i 

fotboll. Ett annat system som kroppen använder vid längre aktiviter är det aeroba systemet. 

Kroppen använder delar av båda systemen men varierar beroende på aktivitet. Utifrån dessa 

energisystem behöver träningen se ut på olika sätt beroende på vad syftet är med träningen. 

Olika träningsformer medför olika anpassningar i kroppen. Styrketräning används oftast för 

att öka i muskelmassa eller styrka medan löpning, spinning och dylikt ökar hjärtats 

pumpförmåga som därmed förbättrar konditionen enligt McArdle et al. Man skulle därför 

kunna dela in dessa träningsformer i två kategorier. 

En viktig anledning att studera just kroppen och kroppsliga ideal har, förutom att ta reda 

på hur de påverkar människors träningsvanor, varit att dessa har visat sig kunna ha en 

påverkan på om någon utvecklar olika ångestsjukdomar som är kopplade till just kropp och 

utseende. Störningar i synen på sin kropp och strävan efter att förändra sin kropp till något 

annat kan kopplas till sjukdomar som anorexia nervosa, bulimia nervosa och till 

hetsätningssyndrom (Cash & Smolak, 2011). Detta är något som gör vikten av forskning 

kring detta område än mer viktigt, och en del i att denna studie är relevant. 

Något som de flesta människor idag är mer eller mindre exponerade för dagligen är 

internet och sociala medier, vilket kan påverka individers kroppsideal. Rodgers och Melioli, 

(2015) syftade till att sammanfatta forskning kring internetanvändningens påverkan på 

kroppsideal kom fram till slutsatsen att det finns en association mellan internet och 

människors kroppsideal. Framförallt verkar visuellt material, alltså bilder som handlar om 

utseende påverka. Något vi vet är att på sociala medier idag finns stor tillgång till bilder av 

människor som poserar med muskulösa kroppar och minimalt kroppsfett. Det skulle därför 
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vara förståeligt om detta kan skapa en press att uppnå ett visst kroppsideal hos individer idag, 

därför känns denna studie väldigt relevant. 

Något som också kan påverka ett kroppsideal kan vara tryck från vänner och familj. 

Forskning har nämligen visat på att föräldrar och kompisar kan ha en påverkan på hur en 

individ ser på den egna kroppen. Nowell och Ricciardelli (2008)  undersökte hur positiva och 

negativa kommentarer påverkade uppfattningen av den egna kroppen. Resultaten visade att 

positiva kommentarer ledde till mer positiva uppfattningar om kroppen medan negativa 

kommentarer ledde till större missnöje med den egna kroppen. Oavsett om deltagarna fått mer 

negativa eller positiva kommentarer så ville de träna mer och få mer muskler. I studien fanns 

det kommentarer som “du behöver gå på gymmet” vilket hörde till de negativa 

kommentarerna medan kommentarer som “du ser grov ut” ansågs som en positiv kommentar. 

Det tyder på att grupptryck och normer utifrån också påverkar hur en person upplever att den 

“bör” se ut rent kroppsligt. 

Hur ett kroppsideal ser ut, kan skilja sig bland manliga och kvinnliga ideal. De olika 

idealen kan jämföras genom att kolla på en Barbie för kvinnor, som framställer ett väldigt 

smalt ideal, medan mannens ideal kan jämföras med en actionfigur med extremt mycket 

muskler på kroppen (Cash, 2004). De två idealen har alltså tidigare gått åt två olika håll, men 

börjar de bli mer lika? 

Tidigare har det kvinnliga idealet, enligt Cash (2004), varit en kropp som 

utseendemässigt är så långt ifrån mannens kropp som möjligt. Men det kvinnliga idealet har 

enligt studier (Furnham, Badmin, & Sneade, 2002) börjat förändrats från att, förut ha varit att 

vilja vara smal till att gå mot en mer muskulös kropp. Tidigare har studier visat att kvinnor 

ska ha så lite former som möjligt, med smala höfter och lår samt en mindre rumpa. I en studie 

(Bozsik, Whisenhunt, Hudson, Bennett, & Lundgren, 2018) fick kvinnor välja mellan om de 

ville ha en enbart smal kropp eller en smal kropp med muskler, och resultatet visade att 
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kvinnor oftare valde den mer muskulösa kroppen. En liknande studie (Benton & Karazsia, 

2015) undersökte huruvida bilder på en smal kvinna, en smal kvinna med muskler och en 

smal kvinna med mycket muskler påverkade hur nöjda kvinnor kände sig med sin egen kropp. 

Denna studie visade att kvinnors kände större missnöje med den egna kroppen när de såg 

bilder på den smala kvinnan och den smala kvinnan med muskler. Något som författarna 

antyder är en förändring bland kvinnors kroppsideal. Det är därför intressant att undersöka 

vad kvinnors ideal är, samt hur det påverkar deras träningsval. 

Det manliga idealet handlar oftast om att ha en stark och muskulös kropp, och muskler 

är något som ligger högt i det manliga kroppsidealet. Enligt forskning (Hoyt & Kogan, 2001) 

verkar många män framförallt ha en önskan om muskler på överkroppen, exempelvis stora 

biceps, breda axlar och mycket magmuskler, gärna med magrutor. Cash (2004) menar att en 

manlig kropp, enligt önskan, gärna ska utstråla styrka och dominans, något som har ansetts 

maskulint genom tiderna. Vidare menar Cash att både de manliga och kvinnliga idealen som 

finns i samhället ofta är överdrivna och ouppnåeliga och att de därför kan vara ett hot mot att 

leva på ett hälsosamt sätt. 

De olika idealen mellan män och kvinnor kan enligt forskning till viss del påverka vad 

kvinnor och män väljer att träna. I en studie (Salvatore & Maracek, 2010) som utfördes på 

kvinnor i USA, framgick att de ofta undviker exempelvis att lyfta vikter och utföra, vad som 

kan upplevas som, manliga träningsövningar på grund av en rädsla för hur de ska bli 

utvärderade på gymmet. Vidare visade samma studie att kvinnor upplevde sig mer bekväma 

på den delen av gymmet där det fanns konditionsmaskiner än på den delen av gymmet där det 

fanns fria vikter. Normer och ideal kan orsaka ett undvikande av olika träningsformer av 

rädsla för vad andra ska tycka vilket tyder på att det påverkar valet av träning, vilket vi ämnar 

att undersöka mer om i denna studie. 
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Att vilja framställa sig på ett fördelaktigt sätt för andra är ännu en aspekt som skulle 

kunna förklara hur och varför människor tränar. Inom socialpsykologin finns ett begrepp som 

handlar om behovet att framställa sig som så bra som möjligt för att passa in i ett socialt 

sammanhang. Detta behov som kallas ”självpresentation”, är just människans tendens att vilja 

framställa sig på bästa möjliga sätt för att göra ett fördelaktigt intryck inför andra människor 

(Myers & Twenge, 2017). Det kan också handla om att vilja leva upp till sitt eget ideal för att 

kunna acceptera sig själv. Träning kan vara ett sätt att skapa och presentera ett så fördelaktigt 

yttre som möjligt.  

Ett område där självpresentation har visat sig kunna påverka, är inom området av fysisk 

träning. Forskning (Hausenblas, Brewer, & Raalte, 2004) har visat att självpresentation kan 

vara en stark motivationsfaktor till att somliga tränar eftersom det till stora delar handlar om 

att framställa en perfekt fysik och kropp, i enlighet med det ideal någon strävar efter. Det kan 

leda till att en person tränar mer på grund av att personen vill ha en så perfekt figur som 

möjligt. Det kan också leda till att en person tränar mindre på grund av att den är rädd för att 

bli fysiskt utvärderad av personer runt omkring (Hausenblas et al., 2004). Det har också visat 

sig att de som tränar på grund av självpresentation ibland tränar på ett mer riskfyllt sätt än 

andra då de exempelvis kan ta en tyngre vikt än vad de egentligen fysiskt klarar av, med 

motivet att imponera på andra. Att självpresentation kan leda till att individen undviker 

träning och att individen tränar på ett riskfyllt sätt anser vi vara en viktig anledning till att 

undersöka inom vilken träningsform denna risk skulle kunna vara högst. 

Kopplat till självpresentation finns ett begrepp som kallas för perfektionistisk 

självpresentation men som handlar mer om när säjlvpresentation utvecklas till ett icke-

funktionellt beteende på grund av att man utåt försöker framstå som perfekt (Hewitt et al., 

2003). Perfektionistisk självpresentation har visat sig ha tre dimensioner varav en kallas för 

perfektionistisk självpromotion. Det innebär att man försöker framställa sig och framhäva sig 
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på ett sätt som verkar så perfekt som möjligt inför andra, och kan yttra sig i att man försöker 

se perfekt ut eller uppföra sig på ett perfekt sätt. Detta kan gälla rent allmänt på olika plan i 

livet, men verkar också kunna yttra sig rent kroppsligt, vilket var en anledning till att forskare 

även utvecklade ett sätt att mäta detta personlighetsdrag relaterat till enbart kroppen (Ferreira 

et al., 2016). Att perfektionistisk självpresentation är ett icke-funktionellt beteende som kan 

yttra sig kroppsligt är en anledning till varför vi vill undersöka huruvida det är mer associerat 

med en viss typ av träningsform. 

Perfektionistisk självpresentation har visat sig vara relaterat till olika typer av dåligt 

mående. En person som visar ett högt behov av att framställa sig på detta perfekta sätt har ofta 

också en negativ bild av sig själv och kan ha en känsla av att vara falsk. Det har även visat sig 

finnas en nära relation till depression och social ångest (Hewitt et al., 2003). En studie 

(Stoeber, Madigan, Damian, Esposito, & Lombardo, 2016) som har gjorts på unga kvinnor 

har också visat att perfektionistisk självpresentation kan associeras till ätstörningar, 

exempelvis bulimi medan en annan studie (Hill, Robson, & Stamp, 2015) som gjordes på 

gym-medlemmar har sett att det kan relateras till träningsberoende. Även detta stärker 

relevansen i att undersöka självpresentation kopplat till träningsform i den aktuella studien. 

Det är tydligt om man sammanfattar tidigare forskning, att kroppsideal och önskan om 

en perfekt kropp är nära relaterat till flera olika negativa aspekter. Ett exempel är olika typer 

av dåligt mående och sjukdomar (Cash & Smolak, 2011; Hewitt et al., 2003; Stoeber et al., 

2016). Att vilja vara perfekt är också kopplat till träningsbeteenden som kan vara farliga då 

man utför övningar som man eventuellt inte har kontroll över (Hausenblas et al., 2004). Ännu 

en aspekt som är intressant är att kroppsideal och olika träningsnormer visat sig kunna bidra 

till en rädsla för att träna det man kanske egentligen vill och att uppleva att man inte vågar 

prova på alla typer av träning (Salvatore & Maracek, 2010). Därför anser vi att det behövs en 

studie kring hur kroppsideal eventuellt är kopplat till just vad man väljer att träna, något vi 
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inte sett i tidigare forskning. Utifrån att manliga och kvinnliga kroppsideal skiljer sig åt har vi 

även ett intresse av att undersöka om det finns skillnader mellan könen i vad de väljer att 

träna. Vi vill även undersöka om viljan att framstå som perfekt eventuellt är vanligare inom 

någon speciell träningsform eftersom vi sett att denna strävan också kan komma med negativa 

konsekvenser. Vi anser att dessa olika aspekter skulle kunna bidra till kunskap om var man 

eventuellt behöver vara mer uppmärksam på beteenden som kan leda till dåligt mående, och 

var människor eventuellt känner sig begränsade i sin träning. 

Syftet med denna studie är därför att undersöka om en viss typ av kroppsideal kan 

associeras med en viss typ av träningsform och om det finns könsskillnader i valet av 

träningsform. Slutligen vill vi även undersöka om det finns variation i önskan att framställa 

sig på ett perfekt sätt mellan olika träningsformer och mellan könen. Våra frågeställningar är 

därför; 1) Kan en viss typ av kroppsideal associeras med en viss typ av träningsform? 2) Finns 

det skillnader mellan män och kvinnor i valet av kroppsideal och träningsform? 3) Varierar 

viljan att framstå på ett perfekt sätt mellan de olika träningsformerna och könen? Våra 

hypoteser är: 1) Individens kroppsideal kommer att påverka valet av träningsform. 2) Män i 

större utsträckning kommer att välja gym-träning baserat på kroppsideal, och att kvinnor 

kommer att ha en större variation i valet av träningsform baserat på kroppsideal. 3) Vi har 

ingen direkt hypotes baserat på forskning om hur viljan att framstå som perfekt kommer se ut 

mellan träningsformerna och könen men vill undersöka om det finns några sådana skillnader.  

Metod 

Deltagare 

För att hitta medverkande till vår studie beslutade vi oss för att använda sociala 

medier. Vi lade således ut vår enkät (se bilaga 1) på en facebookgrupp för studenter vid namn 

”Dom kallar oss studenter”, där medlemmarna består av såväl studenter som före detta 

studenter och icke-studenter, i många olika åldrar. Vi publicerade även vår enkät på våra egna 
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facebook-konton för att försöka få in så många olika typer av individer som möjligt i så 

många olika åldrar som möjligt. I vår studie deltog slutligen sammanlagt 82 personer varav 40 

(48.8 %) var kvinnor. I enkäten kunde man välja annan könsidentitet än kvinna eller man, 

men ingen deltagare valde detta alternativ. Deltagarnas ålder varierade mellan 18 till 42 år 

och medelåldern var M = 25.60 (SD = 4.38). Kvinnornas medelålder var M = 24.23 (SD = 

3.83), och männens var M = 26.90 (SD = 4.51). Till följd av våra exklusionskriterier för 

deltagande som var att man skulle träna minst två gånger per vecka fick vi exkludera 

sammanlagt fyra deltagare som tränade färre gånger. 

Vi utförde en frekvensanalys för att se vilka olika ideal deltagarna hade. Det var 

tydligt att det fanns ett kroppsideal som var mest eftersträvansvärt bland männen. De fanns 

två mer muskulösa ideal att välja mellan och sammanlagt valde 83.7% någon av dessa ideal. 

De flesta hade valt den mest muskulösa kroppen (67.4%) och de som hade valt den kroppen 

som var något mindre muskulös var 16.3%. I den muskulösa kategorin var den mest valda 

träningsformen gymträning (69.4%) före konditionsträning som valdes av 30.6%. De som 

hade valt något av de smalare idealen var sammanlagt 16.3% varav 4.7% hade valt det 

smalaste idealet, och 11.6% hade valt det ideal som var smalt men med något mer muskler. 

Totalt av dessa hade 57.1% valt gymträning och 42.9% någon form av konditionsträning. 

Kvinnorna uppgav att de helst ville ha en kropp som gick åt det kurviga hållet och 

sammanlagt valde 71.8% någon av de kurviga bilderna. Det fanns tre kurviga bilder att välja 

mellan, en som var lite mer kurvig (38.5%) och en som också var kurvig med lite smalare 

midja (25.6%). Det fanns även en något kraftigare kropp som också tillhörde den kurviga 

kategorin som 7.7% av kvinnorna valde. Bland de som valde de kurvigare idealen tränade 

sammanlagt 57.1% mest gymträning, följt av konditionsträning på 42.9%. Bland de smalare 

idealen fanns också tre bilder att välja mellan (se bilaga 1) och sammanlagt valde 28.2% 

någon av dessa bilder. De som valde det smalaste idealet var sammanlagt 10.3% medan 7.7% 
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valde det mellansmala idealet. Det fanns även en kropp som var smal men med synliga 

muskler som valdes av 10.3%. Sammanlagt i den smalare kategorin valde 45.5% att träna 

styrketräning medan 54.5% valde någon form av konditionsträning. 

Mer detaljerat visade en beskrivande data att inom konditionskategorin fanns en 

variation i vad deltagarna valde att träna. Konditionsträning, exempelvis spinning eller 

löpning var det som valdes mest (19.5%), där männen stod för 16.7% medan kvinnorna 

22.5%. Grupp-pass, som exempelvis body-pump eller cirkelfys, valdes av totalt 7.3% och var 

tydligt mer populärt bland kvinnorna (15%) än vad det var för männen där ingen valde detta 

alternativ. Däremot valde fler män (14.3%) en träningsform inom sportkategorin, som 

exempelvis fotboll, crossfit eller hockey, jämfört med kvinnorna (10%). Totalt valde 12.2% 

en träningsform som hörde till sport. 

På frågan om varför deltagarna valde att träna fanns några svar som var vanligare än 

andra. Det framkom att de vanligaste orsakerna var för att få energi och leva hälsosamt 

(75.6%), viljan att se bra ut (58.5%) samt att det är kul (35.4%). Mindre vanliga orsaker var 

att man ville förbättra sina färdigheter inom träning (14.6%) eller att det var ett bra sätt att 

umgås med andra (3.7%). Det var vanligast för de som tränade mest sport, exempelvis fotboll, 

crossfit eller hockey att också välja att de tränade för att det var kul (34.5%), för att det var 

socialt (66.7%) eller för att förbättra sina färdigheter (41.7%). 

Mätinstrument 

För att mäta deltagarnas träningsvanor, kroppsideal samt tendens till att vilja framstå 

som kroppsligt perfekta utformade vi en elektronisk enkät med hjälp av ”Google forms”, som 

bestod av sammanlagt 13 frågor. Frågorna delades upp på tre olika avsnitt där det första 

avsnittet bestod av några demografiska frågor, exempelvis ålder eller kön. Där fanns även 

frågor om hur ofta man tränade, vad man tränade samt varför man tränade. Det andra avsnittet 

bestod av sex bilder på kvinnor och sex bilder på män, med olika kroppstyper som man kunde 
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välja mellan. Det tredje avsnittet innehöll skalan som mätte perfektionistisk självpresentation 

för kroppsideal. 

Träningsvanor. Under frågan om vad man tränade mest fanns fem olika alternativ, 

exempelvis ”gymträning” eller ”konditionsträning”, samt en rad där man själv kunde skriva 

sitt svar om man upplevde att inget av alternativen passade. Dessa olika alternativ delades sen 

in i två kategorier beroende på om de var träning som ökade konditionen eller styrka. 

Gymträning tillhör kategorin styrketräning medan konditionsträning, gruppass och sport 

tillhör konditonsträning. Under frågan om varför man tränade kunde deltagaren välja mellan 

fem olika påståenden, bland annat ”Det är kul” eller ”Jag vill se bra ut”. För svarsalternativen 

på denna fråga hämtade vi inspiration från en redan konstruerad skala (Ryan, Frederick, 

Lepes, Rubio, & Sheldon, 1997) vid namn “Motivation for Physical Activities Measure 

(MPA-R)”. Skalan består i sitt original av fem subskalor som handlar om motiv till varför 

man väljer att träna, de olika subskalorna var enjoyment, apperance, social, fitness/health och 

competence/challenge. Inom varje subskala fanns fem till sju olika påståenden om varför man 

tränar. Cronbachs alfa på subskalorna låg mellan .78 till .92. Vi valde ett påstående från varje 

kategori för att vi ville få med så blandade alternativ som möjligt men samtidigt hålla vår 

enkät så kort som möjligt. De påståenden vi valde var de som hade högst factor loading för 

respektive subskala. Vi översatte sedan dessa påståenden till svenska. 

Kroppsideal. För att mäta deltagarnas kroppsideal hade vi sex olika bilder på 

kvinnokroppar och sex olika bilder på manskroppar, alla med olika kroppstyper. Bilderna 

sökte vi själva upp på nätet med inspiration av tidigare studier där man använt bilder på 

kroppar som deltagarna fått välja mellan för att beskriva sina kroppsideal. Vi bad deltagaren 

välja den kropp som de ansåg mest önskvärd och som de strävade mest efter att ha.  

Perfektionistisk självpresentation - kroppsideal. För att mäta deltagarnas tendens 

till att vilja framhäva en perfekt kropp, så kallad kroppslig perfektionistisk självpresentation, 
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använde vi en subskala från redan konstruerad skala vid namn ”Perfectionistic Self-

presentation Scale – Body Image (PSPS-BI)” (Ferreira, Duarte, Pinto-Gouveia, & Lopes, 

2016). Denna skala härstammar från en skala som heter ”Perfectionistic Self-presentation 

Scale (PSPS), som skapades för att mäta tendenserna till att vilja framstå som perfekt i alla 

delar av livet (Hewitt et al., 2003). PSPS-BI mäter samma tendens, men när den påverkar just 

kroppsidealet hos människan. Subskalan vi valde att använda kallades ”Display of body 

perfection” och mäter viljan att framhäva sin kropp på ett perfekt sätt. Cronbachs alfa för den 

totala skalan var .93, och för subskalan vi valde att använda .94 (Ferreira et al., 2016). 

Subskalan bestod av sex påståenden som vi översatte till svenska. Exempel på påståenden 

kunde vara ”Det är viktigt att vara fysiskt attraktiv” och ”Att ha ett attraktivt fysiskt utseende 

gör att jag känner mig bekväm runt andra”. På varje fråga så gick det att välja sex alternativ 

där alternativ 1 stod för “stämmer inte alls” medan alternativ 6 stod för “stämmer helt”. Som 

lägst kunde deltagarna få sex poäng och som mest kunde de få 36 poäng på skalan. 

Procedur 

Vi samlade in forskningsdata under ett enda tillfälle, i en så kallad tvärsnittsstudie med 

enkät. Innan vi lämnade ut vår enkät för insamling så valde vi att testa den först som en 

pilotstudie för att se om någon del av den var svår att förstå samt ungefär hur lång tid den 

skulle ta att utföra. Vi utförde pilotstudien på tre personer som vi kände tillit till och därför 

hoppades på att få ärlig och konstruktiv kritik ifrån. Efter pilotstudien gjorde vi små ändringar 

på några frågor som hade upplevts som svåra att förstå. Tillsammans med enkäten publicerade 

vi en presentation av vad studien handlade om, samt information om att deltagarna var helt 

anonyma, att de kunde avbryta studien när de ville samt att de genom att skicka in enkäten 

också godkände sin medverkan i studien. Detta skrev vi med för att uppfylla de etiska 

forskningsprinciper som Vetenskapsrådet tagit fram (Vetenskapsrådet, 2015). Dessa fyra 

principer är informationskravet, som handlar om att delge information som anses viktigt för 
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deltagande i studien. Det kan dels handla om vad deltagarens uppgifter kommer vara under 

undersökningen men också rättigheter kring studien. Konfidentialitetskravet och 

samtyckeskravet meddelades i samband med information om studien och innebär att 

individen kommer vara konfidentiell samt att deltagande är frivilligt och att det är möjligt att 

avbryta medverkan när som helst. Nyttjandekravet handlar om att information om deltagarna 

kommer användas i det syfte som beskrivits. 

Statistisk analysmetod 

För att analysera våra olika variabler och hur de förhöll sig till varandra använde viss 

av statistikprogrammet Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS). För att undersöka 

den eventuella associationen mellan kroppsideal och vilken träningsform man utövade 

använde vi oss av en Pearsons chi-två test. Det användes även för att undersöka skillnaden 

mellan könen i valet av träningsform kopplat till kroppsideal. För att undersöka om 

perfektionistisk självpresentation var högre inom någon av träningsformerna och även mellan 

könen, använde vi en envägs ANOVA. För att kunna utföra analyserna på ett bra sätt delade 

vi in de olika träningsformerna i två kategorier som var styrketräning och konditionsträning. 

Under styrketräningskategorin hamnade de som tränade gymträning och under 

konditionskategorin hamnade övriga (konditionsträning, grupp-pass och sport). Vi delade 

även in kroppsidealen för både män och kvinnor i två kategorier för respektive kön. För 

männen var kategorierna antingen muskulös eller smal utifrån kropparnas utseende, dvs. en 

kategori med mer muskler och en kategori med mindre muskler. För kvinnorna delades 

kropparna in i kategorierna kurvig eller smal utifrån deras utseende, dvs. en kategori med de 

kurviga kropparna och en med de smala (se bilaga 1 för bilder på de olika kropparna). 
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Resultat 

För att undersöka om det fanns en signifikant association mellan ett visst kroppsideal 

och en viss träningsform valde vi att utföra två chi-två tester, en för männen och en för 

kvinnorna. I dessa två analyser var kroppsideal för respektive grupp den oberoende variabeln 

och träningsformen sågs som den beroende variabeln. Resultatet visade att det inte fanns 

någon signifikant skillnad för männen, x2 (1) = .40, p =.525 och inte heller för kvinnorna, x2 

(1) = .43, p =.510. 

För att undersöka om det fanns någon skillnad mellan män och kvinnor i valet av 

träningsform använde vi oss av en chi-två test. I den här analysen var kön den oberoende 

variabeln och träningsform den beroende variabeln. Totalt, mellan båda grupperna valde de 

allra flesta styrketräning (61%), men männen valde det i något större utsträckning (69%) 

jämfört med kvinnorna (52.5%). Vidare visade resultatet de som valde en träningsform inom 

konditionskategorin totalt var 39% varav 31% var män och 47.5% var kvinnor. Resultatet 

visade dock att det inte fanns en signifikant skillnad mellan de olika könen i vad de valde att 

träna, x2 (1) = .2,36, p =.125. 

För att jämföra huruvida det var mest vanligt att vilja framställa sig som perfekt inom 

styrketräning eller konditionsträning användes en envägs ANOVA-analys. I analysen var 

viljan att framställa sig som perfekt den beroende variabeln medan de olika träningsformerna 

var den oberoende variabeln. Medelvärdet visade att det inte var någon större skillnad mellan 

styrketräning (N = 50, M = 3.40, SD = 1.07) och konditionsträning (N = 32, M = 3.55, SD = 

1.09). Resultatet visade ingen statistisk signifikant skillnad mellan de olika träningsformerna i 

viljan att framstå som perfekt, F (1,80) = .38, p = .539. Det fanns en liten skillnad i viljan att 

framstå som perfekt mellan de manliga deltagarna (M = 3.21, SD = 0.89) och de kvinnliga 

deltagarna (M = 3.73, SD = 1.19). Skillnaden var signifikant, F (1, 80) = 4.93, p < .05. 
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Diskussion 

Syfte med denna studie var att undersöka om ett specifikt kroppsideal skulle vara 

associerat till en viss typ av träningsform och om det skiljde sig mellan män och kvinnor i 

valet av träningsform. För att svara på den frågan undersökte vi vilket kroppsideal som var 

mest önskvärt för våra deltagare. Tidigare forskning (Cash, 2004; Hoyt & Kogan 2001) 

visade på ett tydligt ideal för männen, där en muskulös kropp var det kroppsideal som de 

flesta män ville uppnå. Gällande de kvinnliga idealen visade tidigare forskning (Benton & 

Karazsia, 2015; Bozsik et al., 2018) på att ett smalt ideal hade varit rådande för kvinnor 

traditionellt men att det höll på att förändras till ett ideal med mer muskler.  

Från vårt resultat kunde vi se att det fanns tydliga kroppsideal som var mest 

eftersträvade bland både män och kvinnor. Männens valda ideal stämde överens med det som 

Cash (2004) forskning visat då de allra flesta valt något av de muskulösa kroppsidealen. Vårt 

resultat visade dock inte på att kvinnor ville vara mer muskulösa, utan snarare på att kvinnor 

ville ha mer kurvor, vilket inte stämmer överens med forskningen på samma sätt som för 

männen. Att kvinnor till störst del valde det kurviga idealet var något som vi fann 

överraskande i vår studie då vi ser till hur kvinnors ideal tidigare sett ut. 

Vårt resultat visade att styrketräning var den mest valda träningsformen bland alla 

deltagare. Bland männen var de muskulösa idealen vanligare än de smalare, men båda dessa 

grupper valde styrketräning i störst utsträckning. Dock var det större variation i valet av 

träning bland de män som valt det smalare idealet. Vilket ger ett visst stöd för vår första 

hypotes om att individens kroppsideal skulle kunna påverka valet av träning på det sätt att de 

som vill bygga mer muskler borde välja styrketräning medan de som vill uppnå ett mer smalt 

ideal skulle vara mer varierade i valet av träningsform. För att bygga muskler så bör en 

individ träna styrketräning, medan konditionsträning inte har samma effekt på 

muskelbyggande utan främst förbättrar hjärtats förmåga (McArdle et al., 2006).  
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Bland kvinnorna valdes de kurviga idealen oftare än de smala och bland dem var 

styrketräning vanligare än konditionsträning överlag. Dock var styrketräning vanligare för de 

som valt ett kurvigt ideal, medan konditionsträning var vanligare för de som valt de smalare 

idealen. Det är svårare att tolka hur kvinnornas resultat ställer sig mot vår hypotes om att de 

som vill ha mer muskler skulle träna mer styrketräning och de som vill vara smalare skulle 

variera mer. Att vilja vara mer kurvig skulle kunna innebära att en individ vill bli mer 

muskulös och därför väljer styrketräning vilket i så fall skulle innebära att vår hypotes 

stämmer även för kvinnorna. Det fanns även en muskulös kropp i den smalare kategorin i den 

skala vi använde, vilket innebär att de som valt den kroppen ändå valt mest konditionsträning 

vilket i så fall skulle säga emot vår första hypotes. 

Vår andra hypotes var att männen i större utsträckning skulle välja styrketräning 

baserat på sitt muskulösa kroppsideal och att kvinnorna skulle vara mer varierade i sitt val av 

träning, eftersom tidigare forskning (Benton & Karazsia, 2015; Bozsik et al., 2018) visat på 

att kvinnors ideal varit mer varierat. Våra manliga deltagare valde i större utsträckning 

styrketräning än kvinnorna, medan kvinnorna var mer varierade i sitt träningsval än männen 

vilket ger stöd för vår andra hypotes. 

Vidare var det tydligt för både manliga och kvinnliga gruppen i vår studie att det fanns 

ett mer önskvärt ideal för respektive grupp, vilket vi anser också stämmer överens med de 

ideal som framhävs på sociala medier. Från tidigare studier (Roger & Melioli, 2016) kunde vi 

se att internetanvändning och då framförallt visuellt material tydligt kan kopplas till 

människors kroppsideal. För män framhävs till stora delar muskulösa kroppar vilket skulle 

kunna ha bidragit till att detta är deras mest valda ideal i vår studie. För kvinnor upplever vi 

att det förekommer kurviga ideal mer än förut, även om det verkar mer varierat, men detta 

skulle eventuellt kunna bidra till att det är det mest valda idealet för kvinnor i vår studie. 
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Av den tidigare forskning (Benton & Karazsia, 2015; Bozsik et al., 2018; Hoyt & 

Kogan, 2001) som vi tagit del av har vi inte sett någon studie som använt kurviga 

idealkroppar bland kvinnor för att undersöka vilket kroppsideal som är mest önskvärt, vilket 

är en styrka i denna studie. Tidigare studier har bara jämfört mellan smala eller muskulösa 

kroppar eller så har man undersökt vilka kroppsdelar män och kvinnor känner mest missnöje 

för. Eftersom de kvinnliga deltagarna i vår studie till störst del valt det kurviga idealet, anser 

vi att vår studie bidragit till att visa på att många kvinnor ändå önskar ett kurvigt ideal, till 

skillnad från vad tidigare forskning (Cash, 2004) visat om att kvinnor oftare strävat efter en 

smalare kropp. I en studie (Hoyt & Kogan, 2001) framkom att kvinnor kände mest missnöje 

med sina ben och höfter vilket kan innebära både att dessa kvinnor vill bli smalare eller 

kurvigare kring dessa kroppsdelar.  

Vi hade ingen specifik hypotes om huruvida det fanns några skillnader i önskan att 

framstå som perfekt, alltså i perfektionistisk självpresentation, mellan de som tränade mest 

styrketräning och mest konditionsträning samt mellan könen. Det fanns en viss skillnad 

mellan träningskategorierna i önskan att framställa sig som perfekt, och den visade på att 

konditionsgruppen skattade sig något högre än styrketräningsgruppen. Skillnaden mellan 

grupperna var dock inte statistiskt signifikant. Däremot fanns det en signifikant skillnad när vi 

jämförde mellan könen, där kvinnorna skattade sig något högre än männen i önskan att 

framstå som perfekt. Med tanke på att vårt urval är relativt litet och att skillnaden trots det var 

signifikant kan detta tyda på att kvinnor har en önskan om att framstå som perfekta i större 

utsträckning än män. Det finns visst stöd i forskning (Haferkamp, Eimler, Papadakis, Kruck, 

2012) som tyder på att kvinnor oftare skattar sig högre än män i denna önskan men har 

däremot inte fått något svar på vad det kan bero i tidigare forskning.  

Vår data visade att många av deltagarna tränade för att de ville se bra ut, vilket säger 

emot vad de svarade i mätningen av perfektionistisk självpresentation. Med tanke att de flesta 
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låg runt mitten i denna mätning anser vi att färre borde ha valt utseende som en viktig faktor 

till varför de tränar. Dock skulle det också kunna bero på att vi mätte perfektionistisk 

självpresentation som är en ganska extrem mätning av att vilja framstå som perfekt. Därför 

behöver inte viljan se bra ut och att skatta sig högt på perfektionistisk självpresentation 

nödvändigtvis alltid vara nära relaterade med varandra. Något som var intressant i kontrast till 

att många valde att de tränade för att se bra ut, var att de som valt att någon sport som 

träningsform, exempelvis fotboll eller crossfit, oftast valde att de tränar för att det är kul och 

för att förbättra sina färdigheter. 

Att så få mätte sig högt inom perfektionistisk självpresentation skulle kunna bero på 

brister i mätinstrumenten eftersom vi översatte skalan från engelska till svenska. Vi valde då 

att göra den något mildare än vad den var på engelska, där frågorna skulle kunna upplevts 

som laddade eller stötande. Detta kan ha gjort att vår skala mätte självpresentation på ett mer 

generellt sätt än på ett perfektionistiskt sätt då vi ändrade eller tog bort vissa mer extrema ord 

som exempelvis “very” eller “extremely”. I efterhand kan vi spekulera kring om det hade 

varit bättre att behålla den mer som den var från början. Flera deltagare hade svarat 

annorlunda på frågan som löd “även om jag inte har den ideala kroppen, försöker jag framstå 

för andra som att jag är så perfekt som möjligt”, jämfört med vad de hade svarat på resten av 

frågorna. Detta kan bero på att denna fråga var svår att översätta till svenska på ett bra sätt 

och därför blev bristfällig. Att frågan såg ut som den gjorde kan ha påverkat resultatet på 

perfektionistisk självpresentation eftersom vi såg att många hade svarat lågt på den jämfört 

med resten av frågorna på skalan. Eventuellt skulle vi ha kunnat översätta frågan på ett 

annorlunda för att få ett mer sanningsenligt resultat. Vi skulle även ha kunnat validera skalan 

efter att den översatts till svenska. 

Något som kan ha påverkat resultatet i vår studie och som därför kan anses vara en 

brist i den var att vi enbart hade sex bilder på kvinnor respektive män när vi mätte 



KROPPSIDEAL OCH TRÄNING 18

kroppsideal, och att det därför inte fanns ett tillräckligt stort utbud av olika kroppar att välja 

mellan. Det kan ha gjort att deltagarna kände sig tvungna att välja en bild som de kanske 

egentligen inte såg som sitt ideal. Ett större utbud med bilder hade eventuellt gjort att valet av 

önskvärd kropp hade varit mer spritt. Vårt mätinstrument för kroppsideal var inte heller 

validerat sedan tidigare, utan var bara inspirerad av hur tidigare studier försökt mäta 

kroppsideal, vilket skulle kunna vara en brist med vårt mätinstrument. För att förbättra denna 

mätning skulle vi eventuellt kunna haft med frågor om kroppsideal, utöver bilderna, där 

deltagarna får beskriva sitt eget kroppsideal genom en mer öppen frågeställning. 

Att deltagarna i studien var relativt få och att många valde samma kroppsideal och 

samma typ av träningsform gjorde att det blev få deltagare över till resterande grupper. Detta 

kan ha medfört att de grupperna med väldigt få deltagare inte visar på ett rättvist resultat i de 

olika analyserna. För att hantera problemet med för få deltagare i vissa grupper hade det varit 

möjligt att göra mer riktade sökningar gentemot personer som tränar exempelvis mest 

konditionsträning, vilket hade gett oss jämnare grupper i de olika träningskategorierna. 

Deltagarna i vår studie var män och kvinnor mellan 18-42 år. Eftersom vi använde ett 

bekvämlighetsurval är det svårt att generalisera till andra grupper. Tidigare forskning av 

Rodgers och Melioli (2015) visar att kroppsideal kan påverkas av internet och framförallt 

visuellt material, vilket talar för att det kroppsideal som deltagarna i vår studie önskade sig är 

ett globalt fenomen. Det är därför troligt att om man replikerar vår studie på ett annat 

universitet, att resultatet hade blivit liknande. Dock är det svårt att veta om huruvida dessa 

kroppsideal och träningsval är förknippat med den yngre delen av populationen. Vidare 

forskning behövs för att undersöka om en äldre befolkning strävar efter liknande kroppsideal. 

En styrka med vår studie är att kroppsideal och träning är ständigt aktuella ämnen för 

många människor. Som forskning (Hewitt et al., 2003; Hill et al., 2015; Stoeber et al., 2016) 

visat är kroppsideal och individens syn på sin egen kropp en stor del i det allmänna måendet 
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vilket vi också sett kan leda till psykisk ohälsa eller problematiska träningsbeteenden. I vår 

studie framkom just att en av de viktigaste anledningarna för många till att träna var för att se 

bra ut, vilket styrker att kroppen och utseendet är en viktig aspekt för många. Att så många 

tränar av den anledningen skulle kunna leda till problembeteenden för att uppnå önskvärda 

ideal, vilket är viktigt att belysa. 

Utifrån våra resultat kan vi inte säga med säkerhet att ett specifikt kroppsideal skulle 

påverka vilken typ av träningsform en individ, manlig eller kvinnlig, väljer att träna. Vi kan 

dock se tendenser på att det finns en koppling när vi exempelvis ser att männen väljer ett 

muskulöst ideal och mest styrketräning. Vad vi från vår studie kan säga är att det verkar som 

att människor tenderar att vara ganska lika i sina ideal och i sitt val av träningsform. Vi 

grundar det på att männen respektive kvinnorna valde samma kroppsideal som varandra till 

stor del, och detsamma gällde vid valet av träningsform där de allra flesta valde styrketräning. 

Detta kan bero på globala påverkansfaktorer och tendenser (t.ex. från sociala medier). Vi har 

även berört att påtryckningar från människor runt omkring, och människans vilja att passa in 

kan påverka ens syn och attityder på sin kropp och sina val av träning (Nowell & Ricciardelli, 

2008). Människan verkar därmed inte helt och hållet välja själv vad den strävar efter i form av 

önskvärd kropp eller val av träningsform. 

Vi hade från början ingen hypotes kring hur perfektionistisk självpresentation skulle 

associeras till valet av träningsform och det anser vi inte att vi har fått något svar på eftersom 

det inte visade på någon signifikant skillnad. Däremot visade vårt resultat att det fanns en 

skillnad mellan könen och att kvinnorna skattade sig högre, och som vi nämnde har 

forskningen till viss del sett att denna tendens är högre bland kvinnor (Haferkamp et al., 

2012). Vi anser att eftersom även vår studie tyder på en skillnad så skulle framtida forskning 

behöva undersöka detta fenomen mer utförligt, till exempel om varför kvinnor i större 

utsträckning tycker det är viktigt att framstå som perfekta, och påverkansfaktorer till detta. 



KROPPSIDEAL OCH TRÄNING 20

Framförallt med tanke på kopplingen mellan perfektionistisk självpresentation och dåligt 

mående (Hewitt et al., 2003; Hill et al., 2015; Stoeber et al., 2016) känns det viktigt att ta reda 

på ifall någon grupp, exempelvis kvinnor, löper större risk att må dåligt.  

Sammanfattningsvis kan vi från vår studie konstatera att människans kroppsideal till 

viss del verkar påverka vad de väljer att träna även om vi inte kunde se någon signifikant 

skillnad i valet av träning utifrån kroppsideal. Vi kunde se att det fanns ett tydligt muskulöst 

kroppsideal för män och att den största andelen män valde att träna styrketräning, och att de 

flesta kvinnor önskade en kurvig kropp men var mer varierade i sitt träningsval. Kvinnor 

tenderade också att ha en högre önskan om att framstå som perfekta. 
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Bilaga 1 

Enkät om kroppsideal och träning 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebro universitet, som skriver en kandidat-uppsats i psykologi. 

Studien kommer handla om olika val av träningsform, normer och ideal. Det är helt frivilligt 

att medverka i undersökningen och du kommer att vara helt anonym. Du har även rätt att 

avbryta din medverkan när du vill. Om du väljer att delta i studien kommer du att få fylla i ett 

frågeformulär som rör träningsform, normer och ideal. Genom att fylla i denna enkät 

godkänner du din medverkan i vår studie.  

Kom ihåg att du är helt anonym, så försök att svara så sanningsenligt du kan. 

 
Hur gammal är du? ______ år gammal. 
 
 
Jag är en: 
 

 Tjej  
 Kille 
 Annat 

 
 
Vad tränar du mest?  
 

 Gymträning 
 Konditionsträning (spinning, löpning) 
 Grupp-pass (bodypump, body attack/box, mm) 
 Yoga 
 Annat: ______________________ 
 
 
Varför tränar du?  
Välj de två alternativ som stämmer bäst för dig: 
 

 Det är kul  

 Jag vill må bra 

 Jag vill se bra ut  
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 Jag vill gå ner i vikt  

 Jag vill bygga muskler 

 

Kolla på bilderna av olika kroppstyper nedan och välj sedan den kropp som stämmer bäst 

överens med ditt kropps-ideal. Alltså den kropp du strävar mest efter att se ut som. 

 

Kvinna (välj nedan): 

 

 

 

Man (välj nedan): 

 

 

 
 
 
Nedan följer sex påståenden, läs varje påstående och välj det svarsalternativ som passar bäst 

för dig: 

 

1. Det är viktigt för mig att framställa ett perfekt fysiskt utseende i sociala 
situationer. 
 
Stämmer inte alls                      Stämmer helt 
                 1               2               3               4               5               6               7 
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2. Att ha ett attraktivt fysiskt utseende gör att jag känner mig bekväm runt 
andra.  
 
Stämmer inte alls                      Stämmer helt 
                 1               2               3               4               5               6               7 
 

3. För mig är det viktigt att andra ser min kropp som ofelbar och som att 
jag har en exemplarisk fysik.  
 
Stämmer inte alls                      Stämmer helt 
                 1               2               3               4               5               6               7 
 

4. Jag skulle vilja framstå som mer fysiskt attraktiv än vad jag egentligen 
är. 
 
Stämmer inte alls                      Stämmer helt 
                 1               2               3               4               5               6               7 
 

5. Även om jag inte har den ideala kroppen, försöker jag framstå för andra 
som att jag är så perfekt som möjligt. 
 
Stämmer inte alls                      Stämmer helt 
                 1               2               3               4               5               6               7 
 

6. Det är viktigt att vara fysiskt attraktiv. 
 
Stämmer inte alls                      Stämmer helt 
                 1               2               3               4               5               6               7 
 
  
 

Stort tack för din medverkan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


