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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka unga mäns och kvinnors uppfattningar om den manliga 

kroppen, utseendet samt om vad manlighet anses vara. De frågeställningar som används för 

att besvara detta är: Hur uppfattar de manliga ungdomarna sin kropp? Hur är uppfattningarna 

kring det manliga utseendet och vad anser de manliga ungdomarna vara manlighet? Hur 

bedömer de kvinnliga ungdomarna att en mans kropp bör vara och se ut och hur ser de på 

manlighet? I vilken utsträckning skiljer sig de manliga ungdomarnas syn på kroppsideal och 

manlighet mellan klasser där det bara går män, och klasser där det både går män och kvinnor? 

I hur hög grad skiljer sig uppfattningarna åt mellan kvinnorna och männen? 

 

Metod 

Studien har genomförts som en jämförande analytisk studie. Metoden var kvantitativa 

enkäter. 88 män samt 65 kvinnor ifrån 8 olika klasser i en skola i Stockholm deltog i studien. 

Hälften av klasserna hade jämn könsfördelning. I de resterande fyra klasserna gick det bara 

manliga elever. Åldersgruppen var mellan 18-19 år. Resultaten har analyserats i 

statistikdataprogrammet SPSS. 

 

Resultat 

Resultatet ifrån denna studie visar att det finns många föreställningar om hur en man ska vara 

och se ut. Dels ifrån männen själva men också visar denna studie på att kvinnorna har många 

krav på vilka egenskaper en man bör ha för att vara ”man” samt hur mäns kroppar bör se ut. 

Ett annat resultat som uppkom var att män i grund och botten är nöjda med sitt utseende men 

att de ändå kämpar för att uppnå stereotyp manlighet. Studien påvisar även att det inte finns 

några statistiska signifikanser mellan männen i mansdominerade klasser och klasser där det är 

jämn uppdelning av båda könen. Däremot kvinnor och män emellan finns det statistiska 

signifikanta skillnader på alla tre områden.  

 

Slutsats 

Det visar sig att både kvinnor och män har krav på hur en man bör vara och se ut. Män är i 

grund och botten nöjda med sitt utseende men på grund av faktorer utifrån påverkas de att 

förändra  kroppsformen mot det stereotypa manliga idealet både till sätt och utseende. 
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1 Inledning 

1.1. Introduktion 

”I det ögonblicket ett barn föds har redan inom denna lilla individ ett livslångt identitetsarbete 

påbörjats. Det lilla barnet kommer under hela sitt liv att fortsätta utforska, reflektera över samt 

söka bekräftelse på sin egen identitet, dvs. finna svar på frågan vem han eller hon är. Till en 

början handlar detta sökande till stor del om att forma en bild av sig själv som en fristående 

individ, skild från andra individer. Senare blir andra frågor alltmer aktuella, om vem man är i 

relation till andra och hur man uppfattas av andra människor.”
1
  

 

Citatet ovan är taget ifrån antologin Talet om kroppen, skrivet av Birgitta Fagrell. Hur en 

människa ser på sig själv, sin identitet och sin egen kropp är något som varje enskild individ 

brottas med varje dag. Mina personliga minnen från min egen tonårstid är alla de existerande 

tankarna kring vem du är samt oron och rädslan för hur du ska uppfattas av andra. I tonåren 

utvecklas de kroppsliga processerna och de förändras mycket under denna period i livet. 

Media, underhållningsbranschen, idrottsvärlden samt olika sociala grupper och kulturer kan 

ha stor inverkan på hur en tonåring ser på sig själv kroppsligt och utseendemässigt. I reklam, 

träningstidningar och modetidningar dyker det ofta upp bilder på sexuellt utmanande och 

vältränade människokroppar. På TV syns hela tiden kändisar och idrottsförebilder som kan 

spela en stor roll när det gäller inställningen till den egna kroppsuppfattningen hos människor, 

speciellt hos den yngre generationen. Vi blir hela tiden påminda om de rådande idealen.  

 

Som exempel såg jag en pågående reklamkampanj för Babyliss nya rakapparatsserie på TV 

häromdagen. Som frontfigur i reklamfilmen stod Magnus Samuelsson, tyngdlyftare och 

deltagare i dansprogrammet Let´s Dance 2008. Reklamen går ut på att Samuelsson står med 

bar  muskulös överkropp och trimmar sin mustasch. Kameran zoomar sakta in hans ansikte 

och med en kaxig blick säger Samuelsson: ”Alla som tycker det är omanligt att dansa i TV 

eller vårda sitt yttre är välkomna hem till mig i Kisa så kan vi prata om det.” ”Babyliss för 

män, världens starkaste trimmers.” Så för att framställa denna rakapparatsreklam, som ska 

                                                 

 

 
1
 Talet om kroppen: En antologi om kroppen, idrott och kön, red. Birgitta Fagrell, Per Nilsson (Stockholm: HLS 

Förlag, 1998), s. 11. 
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vända sig till alla män som kommit över det prepubertala stadiet, behövdes en stor och stark 

styrkelyftare till man?
2
 

 

I skolan används både Lpo94 och Lpf94 under de tolv åren eleverna studerar. I båda dessa 

läroplaner står det att ”det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. /…/ Skolan har 

en viktig uppgift när det gäller att förmedla, och hos eleverna förankra, de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 

med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla” 
3
 Under de 

senaste tio åren har många studier kring maskulinitet genomförts och många av dem visar på 

att det inom skolan formas åtskilliga uppfattningar kring ämnet
4
 trots det som står i Lpo94 

och Lpf94. De gymnasielever som enkätundersökningen i min studie riktar sig mot är arton 

till nitton år gamla och snart redo att ge sig ut i vuxenlivet. De har gått i skolan i tolv år och 

haft ovanstående läroplaner under hela sin skolgång. I citatet från Lpo94 och Lpf94 går det att 

utläsa att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan kvinnor och män. Hur ser elevernas 

uppfattningar ut? Uppfattas vissa egenskaper, beteenden eller utseenden som underliga och 

avvikande om de inte följer de rådande idealen? Det har länge funnits en diskussion kring 

kvinnliga skönhetsideal men manliga skönhetsideal och begreppet manlighet är något som det 

sällan talas om. Det antagande jag har är att det kan finnas många krav och förväntningar på 

hur en man ska se ut eller bete sig både ifrån männen själva, men även ifrån kvinnor.  

 

Den här studien vill undersöka manliga och kvinnliga ungdomars uppfattningar och 

värderingar om den manliga kroppen samt hur de ser på manlighet. Resultaten kommer sedan 

att jämföras mellan olika gruppkonstellationer. 

 

 

                                                 

2
 Visats 2009-11-02 i kanal TV3, Sverige. 

3
 Lpo94 < http://www.escandinavo.com/download/lpo94swe.pdf> (Acc. 2009-11-15), s.3 samt Lpf94 < 

http://www.escandinavo.com/download/lpf94swe.pdf> (Acc.2009-11-15), s.3. 
4
 Jon Swain, “The resources and strategies that 10-11-year old boys use to construct masculinities in the school 

setting”, British Educational research journal, 30 (2004:1), s.167-168.   

http://www.escandinavo.com/download/lpo94swe.pdf
http://www.escandinavo.com/download/lpf94swe.pdf
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1.2. Bakgrund 

Generellt har det mesta av historisk framställning inom de flesta områden handlat om män. 

Det beror mycket på att männen har dominerat samhället under en lång tid. Mannen har varit 

normen för människan. Det är inte förrän de senaste decennierna då kvinnoforskningen 

kommit igång på allvar som den maskulina hegemonin har börjat uppmärksammats och 

problematiseras. Utifrån nya insikter som kvinnoforskningen bidragit med och som lett till att 

den tidigare könsblindheten luckrats upp, kan forskning kring manlighet problematiseras på 

nya sätt.
5
 Undersökningar idag visar hur begreppet maskulinitet förändrats, vilka problem 

begreppet är inbäddat i och vilken roll manlighet konkret har haft för mäns identiteter, 

relationer och handlingar. 
6
 

 

I Västvärlden idag finns det en besatthet av att djupare utforska och spräcka den egna 

kroppens kapaciteter och många människor drömmer om den ”perfekta” kroppen. För att 

åstadkomma denna drömkropp används olika sorters medel som till exempel självsvält, 

kroppsbyggning, smidighetsträning, könsbyten etc. 
7
  

 

I kapitlet ”Muskler, Svett och maskulinitet” ur antologin Rädd att Falla tar Thomas 

Johansson upp definitionen av det stereotypa manliga idealet. Han berör bodybuilding, en 

kroppskultur som framförallt många unga män vänder sig till. Inom bodybuilding finns det 

ständiga exempel på hur diskursen kring muskler och träning samverkar med en fanatisk, 

destruktiv, kroppsfixerad tradition
8
. Det beskrivs ofta i reportage och i andra sammanhang om 

”de lyckade människorna”, de som fått filmroller, har gjort karriär inom en sport eller 

liknande. Arnold Schwarzenegger är ett exempel som många unga män har som förebild. 
9
  

 

Långt ifrån alla män strävar efter att uppnå ”den perfekta kroppshyddan” (som inom 

bodybuilding är lika med en enorm muskelvolym och minimalt med kroppsfett). Det är dock 

många män som söker sig till denna typ av träningsform och har den mentala inställningen. 

                                                 

5
 Claes Ekenstam, ”Historisk mansforskning”, i Rädd att Falla: Studier i manlighet, red. Thomas Johansson 

(Södertälje,:Gidlunds förlag, 1998), s.19. 
6
 Ibid., s.19. 

7
 Susanne Lundin, Lynn Åkesson ”Inledning”, i Kroppens tid: Om samspelet mellan kropp, identitet och 

samhälle, red. Susanne Lundin, Lynn Åkesson (Borås: Natur och Kultur, 1996) s.11. 
8
 Thomas Johansson ”Muskler, Svett och Maskulinitet” i Rädd att Falla: Studier i Manlighet, red. Thomas 

Johansson, (Södertälje: Gidlunds förlag, 1998), s.245. 
9
 Ibid., s.245. 
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Många människor är av åsikten att vi lever i en värld där muskler, disciplin och ett ”vackert 

utseende” är lika med lycka och självförtroende – den moderna manskroppen.
10

 

 

Ett effektivt sätt att framhäva sin egen storlek är att ägna sig åt förminskade förolämpningar. I 

en miljö där syftet är att bygga en stor kropp blir kommentarer som nedvärderar prestationen 

mycket uppretande. En kommentar som ”Läget stickan” mellan två män kan vara väldigt 

förödmjukande.
11

 Denna hegemoniska kultur produceras inte bara inom träningssammanhang 

utan det sker på många samhällsarenor. Annat som bekräftar män och försvarar deras manliga 

position i hegemonin är intresset för kvinnor samt en heterosexuell läggning.
12

 

 

Förhållandet mellan manligt och kvinnligt har formats under tusentals år och betraktas idag 

nästan som en naturlag. Ojämställdheten mellan män och kvinnor uppfattas inte 

nödvändigtvis som motbjudande, detta på grund av att mönstren blivit så självklara att vi 

uppfattar dem som naturliga processer. Att män reparerar bilar och kvinnor tar hand om barn 

är inget biologisk behov utan ett kulturellt könsmärkt beteende. Samma sak gäller yrken som 

tillexempel bilmekaniker och sjuksköterskearbeten. Även dessa är kulturellt könsmärkta. Men 

det är också här det kan ske förändring.
13

  

 

Förväntan om våra egenskaper finns redan i det nyfödda barnet. Dess mycket grundläggande 

egenskaper följer oss sedan resten av livet.
14

 Ingemar Gens har i boken Myten om det motsatta 

könet sammanställt delar av hur en ”riktig” man bör vara utifrån samhällets normer. Han 

kontrollerar sina känslor, blir arg, kämpar hela tiden för mer makt och pengar, är stark, är 

oberoende av andra, kan skilja gott från ont som James Bond och är framförallt inte en 

kvinna. Det vill säga vad kvinnor än är så är män det motsatta. Dock menar han att det 

egentligen inte finns något biologiskt som ger anledning till dagens uppdelning. Kön är till 

största delen en social egenskap och ett resultat av förväntan. Egentligen är män och kvinnor 

endast i förhållande till varandra.
15

 

 

                                                 

10
 Ibid. s.246. 

11
 Emma Rastbäck, ”Kriminalitet sätter mannen på prov”– En studie av identitetsskapande i romanen Snabba 

    Cash, (Magisteruppsats, Bibliotekshögsskolan, 2008:54, ISSN 1654-0247) s. 26. 

12
 Ibid., s 34. 

13
 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik, (Stockholm: Liber, 2007), s.26. 

14
 Ingemar Gens, Myten om det motsatta könet, (Idéimperiet, WS  Bokwell, 2007), s. 16. 

15
 Ibid., s. 16-17. 
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1.3. Forskningsläge 

Forskning om män och kvinnors värderingar kring manlighet förefaller relativt begränsad. 

Den forskning som presenteras nedan är studier som gjorts i olika sammanhang där andra 

åldersgrupper än tonåringar intervjuats angående sin syn på den egna kroppen. En studie tar 

upp kroppsuppfattning med fokus på media och dess roll. Vidare presenteras även studier som 

sammanställer hur olika faktorer påverkar barn och ungdomar till reproducering av stereotyp 

manlighet. 

 

1.3.1 Kropp och utseende 

I en australiensisk studie som genomfördes 2001 djupintervjuades 40 barn och ungdomar av 

det manliga könet angående uppfattning kring sina kroppar. Barnen hade BMI runt 20 eller 

högre. Barnen valdes ut ifrån en skola i Melbourne i Australien men kom ifrån olika 

socioekonomiska förhållanden samt hade olika kulturella uppväxter, bland annat ifrån Europa, 

Asien och mellanöstern samt även Australien. Under intervjuerna ställdes frågor kring hur 

killarna uppfattade, och i hur hög grad de var nöjda, med sin vikt och storlek på  

musklerna.
16

 Överlag var de flesta relativt nöjda med sin vikt och muskeltonus men med 

kroppsformen var många missnöjda. Majoriteten (75 %) av killarna i studien ville på något 

sätt ändra sitt utseende och sin kroppsform. Dryga hälften, 22 stycken ville få mycket mer 

muskler. En sjuårig pojke uttryckte sig på följande vis ”Jag vill ha större muskler och 

sexpack, nu har jag bara 4-pack”. Andra uppfattningar som kom fram var till exempel ”Jag 

har okej med muskler men jag vill ha dem mycket större”. Fokus hos killarna låg på att 

förändra axlar, mage och bröstform.
17

 

 

Undersökningar som Statistiska Centralbyrån genomfört på uppdrag av Sveriges Riksdag 

sedan 1975, har bidragit till att en mängd data kunnat samlas in gällande barn och ungdomar 

och deras levnadsförhållanden och har givits ut i form av statistiska rapporter. Årligen tas 

cirka 7500 slumpvis folkbokförda barn och ungdomar ut och intervjuas.
18

 

                                                 

16
Marita P McCabe, Lina A Ricciardelli, “Body Image and Body Change Techniques among Young Adolescent 

Boys” (författarens översättning) European Eating Disorders Review, 9(5) (2001)  s.338 
17

 Ibid., s.340. 
18

Berndt Öhman, Statistiska centralbyrån, ”Barns villkor”, 2005;09, 

<http://www.scb.se/statistik/_publikationer/le0101_2002i04_br_le110sa0501.pdf)> (Acc. 2009-09-09), s. 12 
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I en rapport som i samarbete med Socialforskningsinstitutet gavs ut 2005 låg tyngdpunkten på 

de undersökningar som genomförts mellan 2001-2003. Det visade sig att barn i åldrarna tio 

till arton år, när det kommer till hälsa och utseende, är nöjda med sig själva. Dock finns det 

här en könsskillnad. Majoriteten (57 %) av killarna har svarat Stämmer precis när de 

besvarade påståendet För det mesta är jag nöjd med mig själv. Procenthalten för tjejerna var 

betydligt lägre. Endast 41 procent av tjejerna svarade Stämmer precis
 19

. När det kommer till 

utseende visar en klar majoritet av de tillfrågade tio- till artonåringarna att de är nöjda med sitt 

utseende. Även här märks dock en könsskillnad och även en skillnad mellan åldersgrupper. 

Att man som barn och ungdom inte är nöjd med sitt utseende är vanligare bland tjejer än 

bland killar. Att yngre ungdomar är mycket mera nöjda med sitt utseende än äldre visas klart 

och tydlig både för killarna och för tjejerna. Under påståendet Jag är nöjd med mig själv 

svarade 70 procent av de yngre killarna Stämmer precis medan hälften 50 procent av de äldre 

ungdomarna gav samma svar.
20

 

 

I en studie rekryterades 104 manliga australienska psykologistuderande för att göra en 

undersökning vid namn Muscular ideal media images and men´s body image
21

. 

Åldersgruppen var mellan 18-35 och över 95 procent av deltagarna var vita västerländska 

män. Studien gick ut på att två testgrupper fick studera 15 olika kommersiella TV-reklamer. 

Den information som gavs till grupperna var att de i gruppen skulle betygsätta standarden på 

reklamen. Den ena gruppen tittade på reklam där männen var muskulösa män med stereotypa 

mansideal. Den andra gruppen fick se 15 annan reklam där rollinnehavarna inte alls påvisade 

det stereotypt manliga där den muskulösa kroppen står i centrum. Utan gruppernas vetskap 

studerade forskarna hur pass påverkade männen blev av de olika männen och mansidealen 

som visades i TV-rutan. Deras kroppsuppfattningar och belåtenheten över kroppen testades 

både före och efter de sett diverse reklam med hjälp utav en enkätundersökning. Där hade 

också frågor om hur hög grad männens utseendefixering var och de hade därefter delats in i 

ett speciellt gruppsystem
22

  

 

Resultatet visade att den gruppen som blev utsatt för TV-reklam där de stereotypa muskulösa 

männen medverkade var minst nöjda med sin kropp och muskeltonus än de övriga. De 

                                                 

19
 Öhman, s. 94. 

20
 Öhman, s. 95. 

21
 Tiggemann Marika, Hargreaves Duane A, Muscular ideal media images and men's body image: Social 

comparison processing and individual vulnerability Psychology of Men & Masculinity. Vol. 10(2), Apr 2009. 
22

 Ibid., s. 109 och 111. 



7 

 

personer i den grupp som var mest utseendefixerade blev också mest psykiskt påverkade. Ett 

annat resultat som framkom i studien var att de män med medel och hög utseendefixering var 

mindre nöjda med sina kroppar efter att ha sett de muskulära idealreklam än  respektive grupp 

som såg på reklamen utan påverkbar effekt.
23

 När männen jämförde sig själva mot männen i 

reklamen så tyckte de som hade hög utseendefixering i större utsträckning att de själva var 

mer oattraktiva än männen i idealreklamen jämfört med de med låg utseendefixering. De som 

hade hög utseendefixering kände sig snyggare när de såg den icke-ideala reklamen medan de 

med låg utseendefixering inte reagerade lika markant.
24

 

 

1.3.2 Maskulinitet 

Jesper Fundberg har i en studie gjord mellan år 1995-1999 studerat relationer mellan 

pojkfotboll och maskuliniteter, manlig fostran och normalitet. Han följde ett forbollslag under 

fyra säsonger där ledarena och spelarna stod i fokus för studien. Totalt blev det fyra års 

dokumentation där spelarna vid starten var elva år gamla och passerade 15 års ålder vid 

avslutad studie. Fundberg studerade vilka värden och normer som förmedlas och uttrycks, hur 

manlig identitet skapas inom pojkfotbollen och hur man kan förstå relationer mellan fotbollen 

och samhället runtomkring.
25

 Kroppen var ett tydligt subjekt i verksamheten, där en idelig 

uppmuntran i ord och gester gavs till pojkarna att använda kroppen. Att vara tyst och låta 

kroppen göra jobbet och att visa upp den kroppsliga kompetensen var den underförstådda 

normen. Spelet handlade ofta om att en bra fotbollsspelare bör bita ihop vid värk eller vid 

nederlag. Andra ord som framkom under de fyra åren han genomförde studien var ”göra sitt 

bästa”, ”uppträda korrekt”, ”sköta sig” och ”tåla saker” vilket leder till ett nyckelord kring de 

områden som värdesattes och hyllades inom laget, ordet kontroll. I ett historiskt perspektiv 

när det gäller fostran och manlighet, är just denna kontroll över att kunna kontrollera kroppen 

en tydlig reproduktion.
26

  

 

Den okontrollerade och odisciplinerade kroppen nämndes alltid i termen ”knatte”. En knatte 

rör sig ohanterligt över planen med endast fokus på bollens väg än att hålla sin position. 

Ytterligare kunde meningar som ”spela inte som en kärring” eller ”sluta gnälla” komma upp 

                                                 

23
 Ibid., s.115. 

24
 Ibid., s. 113. 

25
 Jesper Fundberg, Kom igen gubbar: En studie om pojkfotboll och maskuliniteter (Stockholm: Carlssons förlag, 

2003), s.17-18. 
26

 Ibid., s.192-193. 
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när det handlade om att barnen var ”odugliga” enligt tränarna eller föräldrarna. Att då ”inte 

spela som en kärring” blev en formulering på att fokusera på kroppen och att använda den på 

rätt sätt. Motpolen till orden knatte och kärring var invandrare vilka var de  kaxiga och de 

personer som hade för mycket eller överdriven maskulinitet. 
27

 

 

Fundberg studerade också den samvaro pojkarna hade mellan sig. Det var viktigt med en 

social och fysisk kontakt men blev det en för intim samvaro kommenterades det ofta av 

killarna. Ord som Bög uttalades ofta i detta sammanhang. I de olika historier och skämt samt 

den jargong om manlig intimitet som fanns i laget noterade Fundberg en reproduktion av 

heteronormativitet. I de situationer Fundberg studerade bestod mycket utav den verbala och 

kroppsliga praktiken av teman som manligt-kvinnligt, heterosexualitet-homosexualitet, 

svenskar-invandrare.
28

 Detta sätter han sedan i ett större perspektiv. Han anser att mönster går 

att se på olika sorters arenor när  manliga egenskaper är sammanflätade, till exempel i 

militärväsendet och på olika arbetsplatser. Egenskaper som laget utvecklade under de fyra 

åren de observerades blev en slags omedveten hegemonisk maskulinitet. Uttrycken kom att 

bli en slags genusordning där maskulinitet överordnas femininet, dock inte bara av det 

kvinnliga könet utan även över andra grupper. Sammantaget sker det hela tiden en 

reproduktion av vad som uppfattas som normalt. Strukturer och självbild kopplas ihop och en 

grupp ser sig själva som en normalitet i jämförelse med andra grupper.
29

 

 

Jon Swain har valt att utforska unga pojkars syn på maskulinitet och hur stor påverkan skolan 

har i pojkarnas sökande efter sin egen identitet. Han analyserade sin egen doktorsavhandling 

som tar upp maskulinitetskonstruktioner inom skolans värld.
30

 De senast tio åren har uttrycket 

maskulinitet vuxit. I och med de studier som kommit fram finns det bevisat att skolan är ett av 

de ställen där maskulinitet formas. Swain vill i artikeln framhäva länken mellan maskulinitet 

och den fysiska kroppen. En pojkes maskulinitet brukar bestämmas genom hans kropp och 

vad han gör med den. Detta är avgörande för hur andra pojkar ser på honom. Maskuliniteten 

ger uttryck i den fysiska prestationen och då framförallt i utförandet av olika sporter.
31

 Det 

talas om olika maskuliniteter i form av olika hierarkiska nivåer och mycket rörande 

                                                 

27
 Ibid., s. 193. 

28
 Ibid., s.194. 

29
 Ibid., s.196. 

30
 Jon Swain “The resources and strategies that 10-11-year-old boys use to construct masculinities in the school 

setting”, British Educational research journal, (Vol 30:1), s. 168. 
31

 Ibid., s.169-170. 
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hegemonin pojkar emellan. Swain menar att de pojkar som förstår den maskulina koden och 

”finner normen” till hur en pojke bör bete sig och vara, accepteras fortare och får mer status 

än en pojke som inte gör detta. Även om dessa sedan kan se olika ut i olika skolor och på 

olika platser finns det ändå ett speciellt sätt en pojke bör bete sig på för att passa in.
32

  

 

Pojkarna i artikeln hade resurser i form av sociala, kulturella, fysiska, intellektuella och 

ekonomiska tillgångar, dock på olika nivåer. Detta ledde till att de pojkar som hade mer status 

och var mer populära i skolan var de som i högre utsträckning snabbt förstod koden till att 

höja maskuliniteten. Andra som även de höjde sin status pojkar emellan var de som hade bra 

förutsättningar till att använda dem bättre. Exempel på detta var pojkarna som hade det bra 

ekonomiskt och som på grund av dessa ekonomiska förutsättningarna kunde öka sin 

maskulina status. Även om de ekonomiska, sociala, kulturella och intellektuella 

förutsättningar höjde statusen mycket skattades dock den fysiska och atletiska statusen högst. 

Dock menar Swain att detta är symboliska gestaltningar. För att påvisa att du är atletisk måste 

du bevisa det genom att som exempel ha stor kroppshydda eller springa snabbt. Han menar 

även att om du en gång har bevisat din maskulinitet behöver inte återupprepning utav det ske. 

Alla som sett det du presterat glömmer inte och din status höjs och därigenom även 

maskuliniteten pojkar emellan. Det är snarare svårare att ”göra sig av med den upphöjda 

statusen och populariteten än att bevara den.”
33

 

 

Sport var ett medel att ta till för att mäta sig mot andra pojkar i skolorna.
34

 Alla pojkar som 

intervjuades i Swains doktorsavhandling kunde berätta vem som till exempel var den 

snabbaste killen i klassen och den pojken var ofta den personen de andra pojkarna såg upp till. 

Swain fann att sport var en central arena för pojkarna att reproducera den heterosexuella 

maskuliniteten. Han fann även att relationer mellan sport och popularitet och status hör ihop 

och de pojkar som hade de atletiska förutsättningarna hade högre status än andra pojkar. De 

pojkar som hade en hög status speciellt inom det fysiska området ansågs också som mer 

maskulina.
35

   

 

                                                 

32
 Ibid., s. 169. 

33
 Ibid., s. 171. 

34
 Ibid., s.173. 

35
 Ibid., s.174. 
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Det fanns även andra former att öka status i skolorna. Vissa pojkar använde sig utav ett 

medvetet ”machobeteende” och såg det som en väg att etablera maskulinitet. Många pojkar 

märkte även att ju tuffare och hårdare de var desto mer gensvar och bekräftelse fick de av 

flickorna. De som var tuffa, hårda och slogs vidhöll sin status. Denna strategi fungerade bättre 

för en stor och stark pojke än en pojke som inte hade de förutsättningarna. De fanns även en 

begränsad möjlighet att utföra detta ”machobeteende”, det var bara de med status som hade 

rätten till det.
36

 

1.3.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Studierna tillsammans visar på att manlighet inom områdena kropp, utseende och egenskaper 

är viktiga komponenter för manliga individer och att dessa komponenter påverkar varandra. 

Kropp och utseende inverkar på männens uppfattning om hur stark deras manlighet blir. Till 

exempel om en man har en stor, muskulös kroppshydda påverkas manligheten positivt. Detta 

kan man se i studien Muscular ideal media images and men´s body image.
37

 De män som fick 

se reklam med välbyggda män förändrade sina egen uppfattning om den egna kroppen 

negativt trots att de innan reklamen var relativt nöjda. Detta beror bland annat på det Swain 

talar om i sin studie angående hierarkiska nivåer och hegemonin män emellan. Det finns 

mycket rivalitet angående manlighet män emellan. När en man möter en annan man som har 

bättre förutsättningar att klättra uppåt i status trillar han neråt i hierarkin inom den manliga 

normen.  

 

Studier som har gjorts på barn visar att de i grund och botten är relativt nöjda med sig själva 

men att många ändå vill vara mer välformade och ha synlig muskulatur. Detta kopplas ihop 

med den studie Fundberg gjorde på ett fotbollslag under fyra års tid. I studien framkom det att 

en människa av det manliga könet bör bita ihop, tåla saker och använda sin kroppsliga 

kompetens för att anses vara manlig. Social gemenskap visas vara viktigt för pojkar och män, 

men bara till en viss grad. Det får inte överskrida en för intim samvaro som till exempel 

kramar.  

 

                                                 

36
 Ibid., s.175. 

37
 Marika, Hargreaves Duane A, “Muscular ideal media images and men's body image: Social comparison 

processing and individual vulnerability” Psychology of Men & Masculinity. Vol. 10(2), Apr 2009, s.112-115 
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Fundberg och Swain visar på att det hela tiden sker en reproduktion av diverse ting som 

handlar om vad som uppfattas vara en normalitet. Strukturer och självbild kopplas ihop och 

en grupp ser sig själv som en normalitet i jämförelse med andra grupper. 

 

I min uppsats skulle jag vilja undersöka gymnasieelevers värderingar kring just manlighet 

inom områdena kropp, utseende och egenskaper och se om uppfattningarna skiljer sig åt 

mellan män och kvinnor. Tillsammans med mitt forskningsläge och det resultat studien 

genererar hoppas jag kunna föra en diskussion. 

 

1.4.  Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med studien är att undersöka unga män och kvinnors uppfattningar om den manliga 

kroppen, det manliga utseendet samt om vad manlighet anses vara. 

 

1. Hur uppfattar de manliga ungdomarna sin kropp? 

2. Hur är uppfattningarna om det manliga utseendet och vad anser de manliga 

ungdomarna vara manlighet? 

3. Hur bedömer de kvinnliga ungdomarna att en mans kropp bör vara och se ut och hur 

ser de på manlighet? 

4. I vilken utsträckning skiljer sig de manliga ungdomarnas syn på kroppsideal och 

manlighet mellan klasser där det bara går män, och klasser där det både går män och 

kvinnor? 

5. I hur hög grad skiljer sig uppfattningarna åt mellan kvinnorna och männen? 

 

1.4.1.  Definition av centrala begrepp 

Ideal kan översättas med ”något önskvärt eller förebildligt”, i vardagsspråket handlar det ofta 

om något konkret medan det i teoretiska sammanhang vanligen handlar om något 

ouppnåeligt, inte fullt förverkligat.
38

  I denna uppsats har ordet ideal sammankoppling med 

det kroppsliga.  

 

                                                 

38
 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/ideal> (Acc. 2009-10-04). 

http://www.ne.se/ideal
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Begreppet hegemoni används som ledarskap eller ledande ställning. Den australiensiska 

sociologen och mansforskaren Raewyn Conell (tidigare Robert Conell) lånar Gramscis term 

för att beskriva den hierarki av manliga könsroller som finns inom ett visst sammanhang. Den 

hegemoniska maskuliniteten är den maskulinitet som värderas högst i ett specifikt 

sammanhang och är förknippad med förmåner. Ofta kan det som exempel vara berömda 

idrottsmän eller manliga rockstjärnor vars beteenden upphöjs till den hegemoniska, det 

normala och gällande för män.
39

 

 

1.5. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att nyttja det genussystem som historikern Yvonne 

Hirdman författat. 

1.5.1. Genussystemet  

Det som Hirdman menar med begreppet genussystem är att det finns en ordningsstruktur 

mellan kvinnor och män. Denna ordning präglar och skapar förutsättningar för andra sociala 

grupper som kan visas inom till exempel sociala, ekonomiska och politiska områden. Varför 

denna ordning kan generaliseras och talas om på ett mer abstrakt plan är på grund av den 

mönsterstruktur med logiker, lagar och principer den är uppbyggd på. Den ena logiken kallas 

dikotomin vilket handlar om den isärhållning som finns mellan män och kvinnor och att 

manligt och kvinnligt inte bör blandas.
40

 Dessa uppdelningar existerar inom en rad olika 

områden som sysslor, platser och egenskaper och för att förklara isärhållandet används ofta 

den biologiska skillnaden könen emellan.
41

 Den andra logiken inom genussystemet är 

hierarkin där principen bygger på att mannen är normen i samhället. Det är män som utgör det 

normala för hur en människa bör bete sig och vara.
42

  

 

Hirdman anser att både kvinnor och män är producerare av de existerande föreställningarna 

som finns om manligt och kvinnligt och att det i varje samhälle finns olika kontrakt mellan 

könen. Dessa kontrakt finns dolda mellan den enskilda mannen och kvinnan, mellan män och 

kvinnor i stort och mellan ”Mannen” och ”Kvinnan.” Det är mycket konkreta föreställningar 

                                                 

39
 Ibid., <http://www.ne.se/hegemoni> (Acc. 2009-11-17). 

40
 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet- reflektioner kring kvinnors sociala underordning”, i Genus i historisk 

forskning, red. Christina Eriksson (Lund: Studentlitteratur, 1993), s.149. 
41

 Ibid., s.150-151. 
42

 Ibid., s.149. 
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fördelade i olika nivåer om hur en man eller män, kvinna eller kvinnor ska vara, tala, hur de 

ska vara klädda, vem som ska charma vem och så vidare. Detta kallar Hirdman för 

genuskontrakt.
43

 Enligt Hirdman har genuskontrakten verkan på tre olika stadier: 

 Den kulturella överlagringens nivå – konstruerade tankemönster kring mannen och 

kvinnan som i sin tur leder till föreställningar om hur förhållandet mellan dem bör 

vara. 

 Den sociala integrationsnivån – Här regisseras de konstruerade tankemönster som 

finns på den kulturella överlagringens nivå på olika ställen ute i samhället. Det kan ske 

ute i skolan, på arbetsplatsen eller andra sociala sammanhang. 

 Socialiserings- eller individnivå – Här inträffar inlärningen utav genuskontrakten på 

individnivå.
44

 

 

Sammanfattningsvis visar genuskontrakten på olika sätt hur vi bör se ut, vara, göra och 

kunna som man eller kvinna.
45

 Det är också lättare och mer accepterat för en kvinna att 

gränsöverskrida till det manliga (förutsatt att hon följer det manliga mönstret) än att en 

man passerar den osynliga gränsen till det ”kvinnliga”. Det är till exempel mer godkänt 

för en flicka att leka med bilar än det är för en pojke leker med dockor. Det är mer 

accepterat att en kvinna har på sig byxor och skjorta än att en man använder kjol och blus. 

När detta händer och män snuddar vid kvinnliga områden måste istället områdena bli 

annorlunda och förändras. Att göra kvinnosaker blir, enligt Hirdman, en oacceptabel sak 

för männen i och med att deras manlighet betvivlas.
46

 Detta tänkande hamnar våra barn i 

direkt vid födseln och blir formade till att agera enligt den kvinnliga respektive manliga 

normen beroende på vilket kön du kommer ut som.
47

 

 

Enligt Hirdman blir en förändring av genussystemet möjlig om vi människor förstärker 

det lika och försvagar olikheterna
48

. Genom förändring av hur vi anser att en kvinna 

respektive en man bör bete sig och vad respektive kön förväntas kunna, utarmas 

successivt den manliga normen.
49

  

 

                                                 

43
 Ibid. s.152-153.  

44
 Ibid. s. 152-153. 

45
 Ibid. s. 152. 

46
Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2001), s.66. 

47
 Ibid. s.67. 

48
 Hirdman,1993, s.159. 

49
 Hirdman, 2003, s.202. 
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Mot bakomliggande forskning kommer denna teoretiska utgångspunkt användas för att 

förklara och diskutera de resultat studien genererar. 

 

 

2. Metod 

2.1. Val av metod 

Studien har genomförts som en jämförande analytisk studie. Den metod som har använts för 

att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna är kvantitativa enkäter. I vissa frågor har det 

funnits möjlighet att ge motiveringar till svaren, vilket blir en form av öppnare frågor. Ett 

kvantitativt tillvägagångssätt valdes för att kunna få ett större och mer trovärdigt resultat i 

presentationen av ungdomarnas värderingar samt att även kunna göra jämförelser mellan de 

olika grupperna. En enkätmetod valdes för att det underlättade insamlingen av en stor mängd 

data under den begränsade tidsperioden.  

  

2.2. Enkätutformning 

Studien avser att undersöka ungdomars värderingar kring manlighet på olika sätt. Det gjordes 

med hjälp utav två olika enkäter, en riktad till männen och den andra till kvinnorna. För att 

kunna mäta detta skapades egna frågor utifrån de frågeställningar som ska besvaras. På 

majoriteten av frågorna fick respondenterna ringa in sitt svarsalternativ på en skala mellan 1-

5, där 1 stod för inte alls viktigt, 2 för mindre viktigt, 3 för ganska viktigt, 4 för viktigt och 5 

för mycket viktigt. Det fanns även vissa påståenden, både i enkäten utformad för männen och 

för kvinnorna, där respondenterna fick ringa in sina svarsalternativ. 1 stod för instämmer helt, 

2 för instämmer delvis och 3 stod för instämmer inte alls. På alla påståenden och vissa frågor 

kunde respondenterna även ge motivering till sitt svarsalternativ om de ville. Enkäten var 

indelad i tre delar där första delen bestod av frågor om manskroppen samt hur männen tyckte 

att deras egna kroppar förväntades se ut. De andra två delarna bestod av frågor och 

påståenden om manligt utseende samt ”manliga” egenskaper. En pilotstudie genomfördes 

innan enkäten gavs ut till respondenterna för att försöka stärka reliabiliteten. Då möjligheten 

inte fanns att komma ut till en hel klass och genomföra pilotstudien lämnades enkäten ut till 

tjugo stycken män i samma åldersgrupp som samlades vid ett tillfälle för att fylla i 

enkätformuläret. Detta gav tillfälle att se vilka frågor som var dåligt formulerade eller som 
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tolkades annorlunda än vad som var tänkt. Hos kvinnorna fanns inte tid till detta då deras 

enkät gjordes vid ett senare tillfälle. Detta på grund av att uppsatsen från början var tänkt att 

inrikta sig endast på mäns värderingar och uppfattningar kring ämnet. 

 

2.3. Urval 

Målet med studien var att 150-200 gymnasiemän och kvinnor i årskurs tre skulle ha besvarat 

de två olika enkäterna vid datainsamlingens slut. Urvalet är taget ifrån en skola i 

Stockholmstrakten. Valet kom sig utav att skolan har många klasser där det både finns en 

jämn fördelning mellan män och kvinnor samt en mängd klasser med enbart män i. Jag fick 

informationen om klassfördelningarna ifrån en personlig kontakt. Det totala antalet klasser jag 

lämnade ut enkäter till var åtta stycken. Hälften var uppdelade jämt mellan könen och i de 

resterande fyra klasser gick det enbart män. Till männen gav jag ut en enkät som innehöll 

frågor angående deras uppfattningar kring den egna kroppen samt om manskroppen. De fick 

också ta ställning till diverse frågor rörande det manliga utseendet och manlighet. Kvinnorna 

fick fylla i en motsvarande enkät där de tog ställning till hur de anser en man bör vara, se ut 

och bete sig.  

 

2.4. Procedur 

Studien genomfördes som en tvärsnittsstudie och tillvägagångssättet var kvantitativt genom 

enkäter. Undersökningen genomfördes dagtid under cirka två veckor. Denna tidsram uppstod 

på grund av att lärarna till de aktuella klasserna hade vissa lektioner där skrivningar och 

diverse arbeten pågick vilket resulterade i att de inte kunde ge alltför mycket lektionstid till 

enkätundersökningen. Trots att jag enbart var i en skola var det svårt att finna lediga tider på 

schemat. Jag var personligen på plats i varje klass och närvarade under hela den tid det tog att 

fylla i enkäterna. Detta för att eleverna dels fick ett ansikte på vem som genomförde studien 

det vill säga att eventuella frågor angående enkäten kunde besvaras. Jag kunde även se till att 

de inte pratade rakt ut eller diskuterade frågorna med varandra.  Enkäterna till både de 

manliga och kvinnliga studenterna delades ut samtidigt i respektive klasser och den tog cirka 

tjugo minuter att fylla i. 
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2.5. Databearbetning 

All data samlades in och kodades i Windows Office-programmet Excel. Jag använde mig av 

två separata dokument, ett för männens enkätsvar och ett för kvinnornas. Ytterligare ett tredje 

dokument tillkom vid jämförelse av kvinnor och män. All data lades sedan in i SPSS, ett 

program som bland annat kan räkna ut trovärdigheten av respektive enkätsvar. Detta för att få 

fram eventuella statistisk signifikanta samband eller skillnader som kan användas till att 

besvara frågeställningarna. Frågeställning ett till och med tre testades genom deskriptiva data 

och gav frekvens och procentvärden för att kunna redovisa ungdomarnas värderingar och 

uppfattningar. De figurer som förekommer i resultatdelen har även de skapats i Excel. Dock 

testades alla siffror i figurerna genom ett parametriskt test i SPSS innan figurerna utformades, 

detta för att verkligen säkerställa signifikansen innan. 

 

För att se skillnader mellan mansgrupperna i de olika klasserna samt mellan kvinnor och män 

användes ett Mann-Whitney U test där grupperna först rankas för att se vart de flesta inom 

gruppen hamnar. Efter detta tas en medelvärde från båda grupperna för att se om det 

förekommer avsevärda skillnader. Signifikansen mäts med ett så kallat p-värde där gränsen 

för ett statistisk signifikansvärde går vid p 0,05. Alla resultat som visas i denna studie har ett 

statistiskt signifikant värde under 0,05 vilket visar en skillnad mellan grupperna och innebär 

att resultaten med 95 % sannolikhet inte beror på slumpen. Denna statistiska skillnad är den 

data som är intressant för de två sista frågeställningarna vilket medför att ingen data med p-

värde över 0,05 redovisas. 

 

På fråga 5 och 6 där respondenterna fick svara på om de ville ha större alternativt mindre 

muskelmassa på någon speciell kroppsdel fick männen skriva den eventuella kroppsdel de 

anser sig borde bli mindre eller större. Detta har sedan räknats ihop muskel för muskel till 

olika svarsfrekvenser som sedan räknats ut likadant som de andra enkätfrågorna i SPSS. 

 

2.6. Validitet och reliabilitet 

För att undvika ett stort internt bortfall var jag närvarande när enkäterna fylldes i för att kunna 

svara på frågor eller missförstånd som eventuellt skulle dyka upp i samband med studien. Jag 

kunde också se till att de inte diskuterade frågorna med varandra eller pratade rätt ut i 
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klassrummet. Detta gör att validiteten på studien kan stärkas eftersom att misstolkningar av 

frågorna försökte undvikas.  

 

Den datainsamlingsteknik som använts i studien anses vara valid med tanke på syftet och 

frågeställningar i studien. Dessvärre går det inte att se om det finns några likheter med andra 

studier på området då det inte finns några gjorda studier inom detta område och på just denna 

åldersgrupp. 

Reliabiliteten i studien kan egentligen inte sägas någonting om på grund av att den enkät som 

använts i studien inte är testad tidigare. Pilotstudien kan ha ökat den marginellt.  

 

För att kunna dra några större generaliserande slutsatser utifrån denna studie hade fler skolor 

och ett större urval behövts. Detta har dock inte varit rimligt på grund av den 

tidsbegränsningen som funnits till denna studie. Likväl anser jag studien som användbar trots 

låg generaliserbarhet för att den tycks ge information angående ungdomars värderingar kring 

manlighet samt jämförelse mellan könen. Detta på grund av att jag fick in ett relativt 

representativt enkätantal.  

 

Fråga tolv, tretton, fjorton samt fråga tjugosju i mansenkäten är medvetet bortvalda och 

kommer inte redovisas i resultatdelen. Detta på grund av att de dels inte kan jämföras med 

kvinnoenkäten, dels att jag anser att de inte är tillräckligt relevanta för att kunna besvara 

frågeställningarna. I kvinnoenkäten har jag valt att plocka bort nummer arton som även den 

anses irrelevant. Detta för att stärka validiteten i studien något. 

 

2.7. Bortfallsanalys 

Det uppstod ett slumpmässigt bortfall hos eleverna, cirka nitton personer ifrån mansgruppen 

och liknande för kvinnorna. För att försöka kontrollera bortfallet i varje klass prickades de 

närvarande eleverna av. Detta gjordes för att se hur stort det externa bortfallet blev. Vid ett 

sådant bortfall, var tanken att återigen genomföra en enkät med de frånvarande eleverna. Det 

externa bortfallet hos männen på fjorton elever, anser jag inte påverkade resultatet i så hög 

grad på grund av att de redan var runt nittio stycken svarande respondenter.  

 

Det var 89 män av 103 som medverkade i studien med ett externt bortfall på 15 stycken. På 

alla frågor genom hela enkäterna fanns ett internt bortfall, det vill säga ungefär ett bortfall per 
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fråga, något som inte påverkar resultatet negativt. En mansenkät plockades bort på grund av 

oseriös ifyllnad. Av kvinnorna medverkade 65 elever av 84 och det externa bortfallet blev på 

19 personer. Ett internt bortfall fanns hela enkäten igenom. Av alla deltagande i studien har 

42 män samt 25 kvinnor utländsk bakgrund
50

 medan 46 respektive 39 stycken härstammar 

ifrån Sverige. 

 

2.8. Forskningsetisk diskussion 

Den undersökning som genomförs berör frågor som vissa ungdomar kan uppfatta som ett 

känsligt och laddat ämne. På framsidan av enkäten informerades eleverna om att deltagandet 

var frivilligt. Dessutom beskrevs att enkätsvaren sammanställdes med drygt 150 liknande 

enkäter och på så vis var anonymiteten fullständig. Samma information gavs även muntligt till 

de medverkande i undersökningen.  Eftersom att eleverna är över 18 år så behövdes inte 

föräldrarnas tillstånd för medverkade i studien.
51

 

 

3. Resultat 

Resultaten kommer nedan att presenteras efter de fem frågeställningar som studien avser att 

besvara. Resultaten presenteras i procentsatser. De två frågeställningar där jämförande sker 

presenteras endast statistiska signifikanta skillnaderna med p-värde 0.05 eller lägre. Resultatet 

är uppbyggt efter studiens frågeställningar tillsammans med tillhörande enkätfrågor. 

 

3.1. Hur uppfattar de manliga ungdomarna sin kropp? 

3.1.1 Kroppen 

På den första enkätfrågan fick männen ta ställning till hur pass viktigt det är att vara stark som 

man. De fick skatta detta på en skala från 1-5 där 5 betyder att det är mycket viktigt. Totalt 

11,4 % av männen ansåg att det inte alls är viktigt eller mindre viktigt att vara stark som man. 

En större del av männen (29,5 %) anser att det är ganska viktigt. Flest personer (39,8 %) valde 

svarsalternativet viktigt samtidigt som 18,4 % tycker det är mycket viktigt att vara stark. 

                                                 

50
 Indivder födda utomlands och/eller har föräldrar födda utomlands. 

51
 Rånäsdokumentet, <http://gih.se/upload/Publicerat/Kompendier/R%C3%A5n%C3%A4sdokumentet.pdf> 

(Acc. 2009-10-03),  s.5. 

http://gih.se/upload/Publicerat/Kompendier/R%C3%A5n%C3%A4sdokumentet.pdf


19 

 

 

På den andra frågan där männen fick uppskatta, på en skala mellan 1-5, hur viktigt de tycker 

att det är med synliga muskler på kroppen svarade 44,3 % alternativ nummer 3 vilket innebär 

att de anser att det är ganska viktig. 17 % svarade att det är viktigt att ha synliga muskler på 

kroppen. Det var en respondent som inte svarade alls på frågan. 

 

På fråga nummer tre i enkäten blev svarsresultatet följande:  

 

Figur 1 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”På en skala mellan 1 och 5 hur viktigt 

är det att ha stora och synliga muskler på följande kroppsdelar”? Här är de svarsalternativ som männen anser sig 

vara ganska viktigt till mycket viktigt som lyfts upp. 
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Figur 2 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”På en skala mellan 1 och 5 hur viktigt 

är det att ha stora och synliga muskler på följande kroppsdelar”? Här är de svarsalternativ som männen anser sig 

som inte alls viktigt till ganska viktigt som lyfts upp. 

 

Om en jämförelse mellan dessa två figurer görs kan en skillnad ses i vilka muskelgrupper 

männen tycker är mer viktigt samt mindre viktigt att ha synliga och stora muskler på. Figur 1 

visar vilka muskelgrupper som männen anser är viktiga att träna. I figur 2 framgår de 

muskelgrupper som männen anser är mindre viktiga att träna. 

 

 

På frågan rörande vad männen anser om sin totala muskelmassa fick de välja mellan fem 

stycken svarsalternativ,  

1. ”Jag vill ha mycket mindre muskler”  

2. ”Jag vill ha lite mindre muskler” 

3. ”Jag vill varken ha mer eller mindre muskler” 

4. ”Jag vill ha lite mera muskler” 

5. ”Jag vill ha mycket mera muskler” 

 

87 stycken av 88 svarade. Ingen av de 87 männen hade valt att ringa in alternativ 1 och 2. På 

alternativ 3 hade 28,4 % ringat in, alternativ nummer 4 hade flest män ringat in (62,5 %) och 

på alternativ 5 hade 8,0 % svarat. Sammanfattningsvis vill majoriteten av männen ha lite mera 

muskelmassa på kroppen och ingen utav de tillfrågade vill ha lite eller mycket mindre 

muskelmassa. 

 

På fråga 5 och 6 fick respondenterna svara på var de ville ha större alternativt mindre 

muskelmassa. En fjärdedel (25,2 %) vill ha större muskler på magen, ännu en fjärdedel    

(24,1 %) vill ha större armmuskulatur och 25,2 % ville få större bröstmuskulatur. En tiondel 

(11,4 %) svarade att de ville ha större muskulatur på ryggen, 11,4 % svarade axlar och en 

minoritet (2,7 %) ville varken få större eller mindre muskulatur. Ingen av respondenterna 

ville ha mindre muskulatur.  

 

På frågan om de var nöjda med sin vikt hade majoriteten (59,7 %) svarat att de är nöjda med 

den och en fjärdedel (25 %) tycker att de väger för lite. Dock visade det sig i fråga 8 att 34,7 

% vill ha mindre fettmängd på kroppen. 
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På fråga 9 där respondenterna fick uppskatta hur pass nöjda de är med sin kropp och sitt 

utseende visades följande resultat. En minoritet (5,7 %) anser sig vara mindre nöjda med sin 

kropp och sitt utseende. En tredjedel (34,1 %) har valt att kryssa för ganska nöjda och 42,0 % 

är nöjda med hur de ser ut. Cirka en femtedel (17,0 %) visar sig vara fullständigt nöjda över 

sin kropp och sitt utseende. 

 

På fråga 10 fick undersökningsgruppen ringa in hur många dagar i veckan de tränar och flest 

personer (29,5 %) ringade in alternativet 5-7 dagar i veckan. Näst kommer 3-4 dagar i veckan 

med en svarsfrekvens på 27,3 %. På tredje plats hittar vi 1-2 dagar i veckan som ringades in 

av 27,0 % av de tillfrågade. En tiondel (11,5 %) tränar inte alls. En minoritet (4,7 %) tränar 

flera gånger per dag. 

 

Angående vad undersökningsgruppen utövar för olika träningsformer blev resultatet relativt 

dominerande av en träningsform. Männen fick ringa in max tre alternativ och sätta en etta 

framför det alternativet de utövar mest. Resultatet kan utläsas i Figur 3. 

 

 

Figur 3 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”Vad tränar du”? 
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3.2. Hur är uppfattningarna om det manliga utseendet och vad 

anser de manliga ungdomarna att manlighet är? 

3.2.1 Manligt utseende 

I enkäten kom ett avsnitt med olika påståenden männen fick ta ställning till gällande det 

manliga utseendet. Alla påståenden började med frasen ”Det är okej för killar att…” och efter 

det kom själva påståendet de skulle ta ställning till. De hade tre olika alternativ de kunde ringa 

in; instämmer, instämmer delvis, instämmer inte och de fick bara fylla i ett utav alternativen. 

Det gavs också utrymme för att ge en motivering till varför de valde sitt svarsalternativ. 

Nästan alla, 87 av 88 respondenter, svarade på alla olika påståenden.  

 

På frågan om de tycker att det är okej att människor av det manliga könet sminkar sig svarade 

47,7 % att det inte är okej. Nästan en tredjedel (27,3 %) instämmer delvis och motiveringarna 

visar att de flesta tycker att män kan göra det om de är skådespelare eller jobbar inom TV-

branschen där det är ett måste ha det på scenen eller i TV-rutan. Nästan en femtedel (23,9 %) 

instämmer helt i påståendet med motiveringar som ”Man måste få göra som man vill i livet”. 

 

På påståendet om att det är okej för en man att använda sig utav skönhetsprodukter instämmer 

45,5 % helt. Ytterligare 46,6 % tycker det är delvis ok och 6,8 % anser det helt olämpligt.  

Motiveringarna till svaren var bland annat att ”Det gör dig snygg”, ”Killar borde också få vara 

måna om sin hy”, ”Hudkräm och hårvax är ok, mer blir för tjejigt”. 

 

Majoriteten (47,7 %) instämmer inte alls i påståendet att det är okej för män att ha långa 

naglar. Nästan en tredjedel (31,8 %) instämmer delvis och 19,3 % anser att det är helt okej. 

Överlag utlästes det i motiveringarna att det är ”äckligt på killar”, ”det är en tjejgrej” eller att 

det är ”bögigt”. De som hade ringat in instämmer delvis motiverade sitt svar genom att skriva 

att det är ”okej om man är gitarrist” eller ”ok, men inte för långa” och det som instämmer helt 

i påståendet tycker att det är upp till var och en eller att de inte bryr sig om andras naglar 

oavsett om de sitter på en man eller en kvinna.  

 

Det sista påståendet i avsnittet om manligt utseende löd; Det är okej för killar att ha kortare 

kroppslängd än sin partner! Majoriteten (55,7 %) instämmer inte i detta påstående. Många 

motiverade sig genom svar som: ”Mannen ska vara längre, det bara är så”, ”För att det är 

jobbigt och ser konstigt ut”, ”Killar ska vara längre än flickor!”.  En fjärdedel (25,0 %) 
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instämmer delvis i påståendet och motiverade sig bland annat med följande exempel: ”Det är 

märkbart på stan, men jaja”, ”Ser sjukt ut men ok”, ”Man kan inte påverka sin längd men 

känns ju helt fel”. Nästan en femtedel (18,2 %) instämmer helt i påståendet och som 

motivering skrev de att längd inte har någonting med kärlek att göra eller att längd är något 

som man inte kan göra någonting åt.  

 

Svaren på fråga 19 där männen fick svara på hur pass viktigt det är att ta bort hår från diverse 

kroppsdelar presenteras i Figur 4. 

 

 

Figur 4 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”På en skala mellan 1-5, är det viktigt att 

ta bort hårväxt på benen, under armarna samt skägg/mustaschen”? 

 

3.2.2. Manlighet 

I avsnittet ”Frågor angående manlighet” fick respondenterna svara på olika påståenden samt 

frågor om deras uppfattningar kring manlighet. 

 

På påståendet att det är okej för en kvinna att tjäna mer pengar än en man var antalet svarande 

87 stycken av 88. Majoriteten (69,3 %) instämmer helt i påståendet, 18,2 instämmer delvis 

och 11,4 % instämmer inte alls.  

 

Att det är okej att visa känslor som man instämmer 63,7 % helt. En man gav motiveringen: 

”Vi killar har svårt för det men självklart är det ok.” Även om vi kanske inte tror det och att 

samhället inte tillåter det”. En annan motivering var bland annat ”Då vågar man uttrycka sig 
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utan att bry sig om vad andra ska tycka och enligt mig är det manligt!”. Många anser även att 

det borde bli mer accepterat i samhället att visa känslor som man. Nästan en tredjedel (29,5 

%) instämmer delvis i påståendet och åsikter som skrevs ned var bland annat: ”Inte öppet, i 

sådana fall mer privat!” ”Ilska kan man uttrycka öppet som kille, annars nej!” ”Lite okej men 

man behöver ju inte gråta för minsta lilla”. Ett fåtal av respondenterna (6,8 %) instämmer inte 

alls i påståendet och alla de som valde det sistnämnda alternativet angav att det är ”Bögigt för 

en man att visa känslor öppet”. 

 

Påståendet som kom direkt efter föregående var av samma typ men undersökningsgruppen 

fick ta ställning till om det är okej för män att uttrycka och prata känslor med manliga vänner. 

Majoriteten (64,8 %) håller fullständigt med, 28,4 % instämmer delvis och 5,7 % instämmer 

inte alls. Många anser att det är en helt naturlig sak och att man måste få prata av sig ibland, 

men att det är något som killar borde bli bättre på. Andra anser också att det är okej att prata 

men att det inte får bli för djupa känslosamtal män emellan. 

 

Det sista påståendet undersökningsgruppen fick förhålla sig till var om det är okej för män att 

göra ”husliga” saker som att t.ex. tvätta, damma och diska. De flesta (71,6 %) tycker att det är 

självklart för män att göra sådana uppgifter. Dock sett utifrån motiveringarna bor många utav 

dem i eget boende och menar att det blir ”så rörigt i lägenheten annars och att saker inte 

städas av sig själv”. Många tycker också att det är bra att ”Vara hjälpsam” samt att det inte 

bara är kvinnornas jobb. Flera av männen (18,2 %) instämmer delvis och 9,1 % tycker inte 

alls att män ska göra sådana uppgifter.  

 

På fråga nummer 28 fick de manliga respondenterna definiera i ett ord vad de anser att 

manlighet är. De flesta tycker att manlighet innebär styrka och muskler. Andra definitioner 

som framkom var respektingivande, gentleman, modig, försörjande, mäktig, trygg, okänslig, 

inte visa känslor, ofeminim, ett kön, beskyddare, vara sig själv, byggare, kunskap. 

 

I den sista frågan i enkäten fick undersökningsgruppen ta ställning till om de tycker att det 

finns några speciella krav och förväntningar på dem själva i egenskap av att vara man. Om de 

ringade in ja så fick de också uppge max tre krav de ansåg sig existera i samhället på hur män 

bör vara. 86 stycken av 88 möjliga svarade på denna fråga. Majoriteten (70,6 %) tycker att det 

finns krav samtidigt som 29,4 % inte upplever att det existerar några krav och förväntningar 
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på killar. Nedan kan läsas ett antal motiveringar ifrån de som ringade in ja-alternativet på 

frågan om det finns några krav och förväntningar på män i samhället. 

 

Att vara trygg och stabil 

Det är mer ok för tjejer att vara som killar än tvärtom 

Att vara macho 

Stark, jobba hårt och tjäna pengar, se bra ut 

Män är framtiden, ska ta hand om familj och försörja den 

Att vara ’the man 

Beskydda, stå för ekonomin 

Att finnas till för samhället och kvinnorna 

Man ska betala allt, press på att ta körkort 

Att vara stark och inte visa sina innersta känslor 

Måste vara hård och getto 

Ska skydda flickan, jobba hårt, veta allt 

Lyfta tunga saker som är jobbigt för tjejer 

Att leva upp till alla manliga saker som finns i samhället 

Folk ska känna sig trygga i en mans närhet, ha pengar, ställa upp 

Killar emellan måste man tyvärr vara cool 

Måste vara lång (tjejer gillar), snygg vältränad kropp, se äldre ut, ha en mörk röst, att 

alltid ta första steget 

Att var självsäker 

Inte visa känslor öppet, smink skulle nog vara ett minus 

Längd och kroppsbyggnad = stor! 

Vara överlägsen och stor i beteendet 

Att vara bra på sporter 

Kunna köra bil, stå upp för sin tjej, vara stark 

Att vara den perfekta killen 
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3.3. Hur bedömer de kvinnliga ungdomarna att en mans kropp bör 

vara och se ut och hur ser de på manlighet? 

3.3.1. Kropp 

I den enkät som gavs ut till kvinnorna fanns det ett avsnitt där de skulle förhålla sig till 

olika frågor och påståenden om hur de anser att en man bör se ut kroppsligt samt  

utseendemässigt. Det var  65 stycken kvinnor var med i enkätstudien och på varje fråga fanns 

det ett internt bortfall. 

 

På frågan hur viktigt det är att en kille är stark fick kvinnorna ringa in sitt svarsalternativ där 1  

stod för inte alls viktigt och 5 stod för mycket viktigt. Ett fåtal (7,8 %) anser att det inte alls är 

en viktig egenskap att ha som man och 20,3 % tycker att det är mindre viktigt. Något fler (29,7 

%) tycker att det är ganska viktigt och 34,4 % respektive 7,8 % anser det är viktigt samt 

mycket viktigt.  

 

Att ha mycket och stora muskler tyckte nästan en femtedel (17,2 %) av kvinnorna inte är 

särskilt viktigt alls. Ytterligare en femtedel (20,3 %) anser att det är mindre viktigt. De flesta 

hade på den här frågan ringat in alternativ 3 som stod för ganska viktigt (37,5 %). En fjärdedel 

(25 %) tycker att det är viktigt. Ingen hade ringat in alternativ nummer 5, mycket viktigt. På 

frågan hur pass viktigt det är att ha synliga muskler är procentsatserna relativt likvärdiga den 

föregående frågan. Några av kvinnorna (14,2 %) anser det totalt oviktigt och 25,0 % mindre 

viktigt. Något fler kvinnor (28,1 %) tycker det är ganska viktigt att män har synliga muskler 

och 20,3 respektive 12,5 anser det är viktigt samt mycket viktigt.  
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Svarsresultatet från den tredje frågan i enkäten presenteras i Figur 5. 

 

Figur 5 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”På en skala mellan 1 och 5 hur viktigt är det att ha 

stora och synliga muskler på följande kroppsdelar?” Här finns en spridning i svaren och detta är de muskler som fick flest 

svar som låg mellan ganska - mycket viktigt.  

 

 

 

Figur 6 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”På en skala mellan 1 och 5 hur viktigt är det att ha 

stora och synliga muskler på följande kroppsdelar?” Här visar det kvinnorna anser att dessa muskelgrupper inte är lika viktigt 

att ha synliga muskler på som man då de flesta svarsalternativen hamnade runt inte alls viktigt till ganska viktigt. 

 

Hela 57,8 % av kvinnorna anser att en man bör träna 5-7 dagar i veckan. Några av kvinnorna 

(35,9 %) tycker att männen bör träna 3-4 dagar i veckan. Minoriteten (3,1 %) tycker att en 

man bör träna flera gånger per dag och samma procentsiffra visades på alternativet träna 1-2 

dagar i veckan. Ingen hade ringat in 0 dagar/vecka.  
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På frågan hur undersökningsgruppen anser vad män bör utöva för olika träningsformer fick 

kvinnorna ringa in max tre alternativ och sätta en etta framför det alternativet de tror att män 

utövar mest.  

 

 

Figur 7- Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen av frågan ”Vad anser du att en kille bör träna?”. 

 

3.3.2. Utseende 

I detta enkätavsnitt gällande områden kring det manliga utseendet fick kvinnorna ta ställning 

till olika påståenden och frågor om hur de anser att en mans utseende bör se ut och vad 

normen för det manliga utseendet är.   

 

Första påståendet handlade om huruvida det för en man är tillåtet att använda smink och 

kvinnorna fick precis som männen ringa in något utav svarsalternativen Instämmer, 

Instämmer delvis, Instämmer inte och de kunde också ge en motivering till deras 

svarsalternativ. 64 stycken utav 65 tillfrågade kvinnor svarade. En tiondel (9,4 %) instämmer 

helt, 43,8 % instämmer delvis och 46,9 % instämmer inte alls i påståendet. Många motiverade 

sig genom meningar som att det är en ”Typisk tjejgrej” och att det kan vara tillåtet om de ska 

täcka någon finne eller liknande men då bara diskret. Många anser också att det är godkänt 

om de jobbar på i TV- eller skådespelarbranschen.  

 

På påståendet om det är okej att som man använda skönhetsprodukter svarade 64 av 65 

kvinnor. Majoriteten (64,1 %) tycker att män kan göra det, 34,4 % anser det delvis tillåtet (om 
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det handlar om hårprodukter och produkter mot acne). Endast 1,6 % svarade att det inte alls är 

okej.  

 

Att en man kan ha långa naglar instämmer bara 4,7 % i. Några (14,1 %) tycker att det delvis 

är okej och hela 81,3 % anser det helt otillåtet för en man. Motiveringar hos dem som anser 

det helt oacceptabelt är likartade. ”Det är äckligt på män”. Många av dem som anser det 

delvis tillåtet motiverade sina svarsalternativ med bland annat att det är en hjälp om man är 

gitarrist eller att det är ”lite äckligt men jag tror att man måste vänja sig vid tanken”. 

 

Påståendet gällande om det är okej att vara längre som tjej än sin partner samtycker 28,0 % i. 

En tredjedel (31,3 %) instämmer delvis och 40,7 instämmer inte alls. I alla motiveringar 

ansågs benämningen partner vara en manlig individ, ingen av respondenterna tänkte sig 

partnern som en kvinna. De som inte instämmer alls anser att mannen bör vara längre än 

kvinnan, annars ”ser det konstigt ut” eller att de ville ha en längre, större och bredare man 

vilket ger en känsla av trygghet. Andra motiveringar var bland annat att det inte spelar någon 

roll bara man är kär i personen samt att det är löjligt att välja partner på grund av längd men 

att de vet att det är en vanlig förekommande handling.  

 

Svaret på fråga 11 presenteras i Figur 8. 

 

 

Figur 8 - Procentuell fördelning av de olika svarsalternativen kvinnorna ringade in på frågan ”På en skala 

mellan 1-5, hur viktigt är det att en kille tar bort hårväxt på benen, under armarna samt skägg/mustaschen?” 
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3.3.3. Manlighet 

På påståendet i att det är okej för en kvinna att tjäna mer pengar än en man var det 98,4 % 

som instämde helt. Ett fåtal (1,6 %) valde att inte svara på detta påstående.   

 

Att män visar känslor öppet tycker 67,2 % är helt okej, 31,3 % instämde delvis. Även på 

denna fråga var det 1,6 % som inte svarade alls. Att män däremot ska kunna prata känslor 

med sina manliga vänner instämmer 82,8 % i. Några av respondenterna (12,5 %) anser det 

rimligt medan 3,1 % inte alls tycker det är en accepterad sak att göra som man. 

Motiveringarna varierar men ett mycket återkommande tema är att det är okej att en man gör 

det men att han inte behöver göra för ofta och gå till överdrift, då blir han lätt för mesig. 

Samtidigt så vill kvinnorna att en man inte ska bete sig som en sten, det vill säga aldrig prata 

och visa känslor. Andra tycker att det får ske i lagom grad. ”Lite omanligt kan det bli om man 

inte känner killen t.ex. om han gråter öppet på stan”. 

 

Majoriteten (92,2 %) av kvinnorna tycker att en man ska ha hand om olika uppgifter i 

hemmet. Några få (4,7 %) instämmer delvis och 1,6 % instämmer inte alls. Totalt svarade 64 

stycken av 65 på denna fråga. 

 

Kvinnorna fick liksom männen definiera i ett ord vad de anser att manlighet innebär. De flesta 

hade skrivit ned att manlighet är att ha den fysiska styrkan, muskler samt att vara en 

gentleman. Andra definitioner som framkom var trygghet, självsäker, beskyddare, makt, 

kunnig, inte rädd för känslor, maskulin, händig, romantisk, Batman, mogen, charmig samt 

nonchalant. En kvinna hade även skrivit följande: ”Ngn som visar sig tvärtemot alla normer 

om hur en man ska vara och bete sig”. 

 

I den sista frågan i enkäten fick undersökningsgruppen ta ställning till om de tycker att det 

finns några speciella krav och förväntningar på männen i samhället. Om de ringade in 

alternativet ja så fick de också uppge max tre krav de ansåg existera i samhället. 64 stycken 

av 65 möjliga svarade på denna fråga. Majoriteten (78,1 %) anser att det finns krav på 

männen och 21,9 anser att det inte existerar några krav och förväntningar på män.  
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Nedan kan läsas ett antal motiveringarna ifrån de kvinnliga respondenterna som ringade in ja-

alternativet på sista frågan i enkäten angående om det finns några krav och förväntningar på 

män i samhället. 

Se ut som den stereotypa mannen, rika, starka 

Starka, muskliga och ha ett snyggt utseende. 

Självsäkra, snygga och starka 

Tjäna mycket pengar, vara vältränade och inte visa känslor 

Starka, manliga och sportiga 

Vara tuffa, vältränade med synliga muskler och vara en tjejmagnet 

Vara smarta och intelligenta 

Att de ska vara manligare än vad de ofta är 

Muskulös, snygg och bra klädstil 

Tuffa, inte gråta, starka 

Bra ekonomi 

Att de ska träna, och vara smarta och intelligenta 

 Muskulösa, pengar, snyggt hår 

De ska vara hårda men mjuka samtidigt.  

De ska ta hand om sina kvinnor 

De ska ha muskliga kroppar, träna och vara bra i sängen 

Inte visa känslor, vara bra på sport och teknik. Dra in pengar till hushåll 

Klä sig på ett visst sätt, bete sig ’manligt’ 

Att de ska vara tuffa och starka. Ska träna mkt 

Inte vara för känsliga 

Ha ett bra utseende, atletiska, framgångsrika 

Muskulösa (från media) 

Stora, starka, sportiga och modiga 

Utseendet, vältränade, mkt grupptryck ifrån vänner 
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3.4. I vilken utsträckning skiljer sig de manliga ungdomarnas syn på 

kroppsideal och manlighet mellan klasser där det bara går män, och 

klasser där det både går män och kvinnor? 

 

Med hjälp av Mann-Whitneytestet gjordes en körning mellan de båda grupperna och det gav 

inte några signifikansnivåer alls. Resultatet påvisar alltså att det inte finns någon skillnad i 

uppfattningarna kring kroppsideal och manlighet i de klasserna som består av både män och 

kvinnor jämfört med de klasserna där det enbart går män. 

 

3.5. I hur hög grad skiljer sig uppfattningarna åt mellan kvinnorna 

och männen? 

I ett Mann-Whitney test som granskar skillnader mellan två grupper visar sig följande frågor 

och påståenden mellan kvinnor och män ha signifikanta skillnader.  

 

3.4.1 Enkätavsnitt rörande kroppen 

På frågan om hur pass viktigt respondenterna tycker att det är att en man är stark, finns en 

statistisk signifikans på 0,007 i p-värde. Det är kvinnorna som i högre grad anser att det är en 

mycket viktigt egenskap att ha som man. 

Figur 9-12 visar en jämförelse mellan kön på frågan om vilka muskelgrupper som är viktigt 

för män att träna så att de blir stora och synliga.  
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Män 

   

Figur 9-10 

Kvinnor 

 

Figur 11-12 

 

3.4.2 Enkätavsnitt rörande utseende 

I påstående nummer 16 där respondenterna fick ta ställning till om det är okej med att män 

använder skönhetsprodukter existerar det en statistisk signifikant skillnad (p=0, 019) där 

kvinnorna i högre grad instämmer i påståendet.  

I påstående nummer 17 fick respondenterna förhålla sig till om de anser att det är okej att en 

kille har långa naglar. Kvinnorna är de som i högre grad instämmer helt (p=0, 05).  
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Samma resultat visades i påståendet nummer 18 där ställningstagande om det är okej för en 

kvinna att vara längre än sin partner gjordes. Uppfattningarna skilde sig åt bland respektive 

grupper där kvinnorna i högre grad instämde minst i påståendet, detta med en statistisk 

signifikans på mindre än p>0, 05. 

På fråga 19 fick respondenterna ta ställning till hur viktigt det är att en man rakar bort hår på 

benen, under armarna och skägget/mustaschen. En statistisk signifikant skillnad kan ses på 

ben och skägg/mustasch (p=0, 033 respektive p=0, 040). I de båda alternativen är det 

kvinnorna som instämmer helt i större utsträckning än vad männen gör. 

3.4.3 Enkätavsnitt rörande manlighet 

I påstående nummer 20 där det talades om att det är okej att en kvinna tjänar mer än en man 

visade en statistisk signifikans med p>0, 05 mellan grupperna. Männen anser att det minst 

okej att en kvinna tjänar mer pengar. 

På påståendet att det är okej för män att prata känslor med sina manliga vänner påvisas en 

statistisk signifikant skillnad (p=0, 008). Här instämmer fler kvinnor i påståendet än männen.  

I påståendet att det är okej för män att göra husliga saker instämmer männen minst (p= 

0,001). 
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4. Diskussion 

Mitt syfte med studien är att undersöka unga män och kvinnors uppfattningar om den manliga 

kroppen  samt om vad manlighet anses vara. Diskussionen läggs liksom resultatet upp efter 

frågeställningarna. 

 

4.1. Hur ser de manliga ungdomarna på sin kropp och sitt 

utseende? 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att de flesta av männen anser att det är ganska viktigt 

eller viktigt att vara stark. Omkring hälften anser det ganska viktigt och uppemot en fjärdedel 

viktigt att ha synliga muskler på sin kropp. Liksom den australiensiska studien
52

 där 

författarna konstaterade att fokus låg på att förändra mage, bröstform och axlar påträffades 

nästan exakt samma resultat i denna studie. De manliga respondenterna vill i hög grad öka 

storlek och synlighet på mage, armar och bröst. Däremot benen, runt ryggen och nacken anser 

de mindre viktigt att förändra. Detta samband kan ha en koppling till att västvärlden i dag 

”jagar” den perfekta idealkroppen
53

 och som ung tror jag att risken för en påtryckning utifrån 

är stor. Speciellt när kroppen och sinnen har fått ta ett så stort utrymme inom media
54

.  Två 

tredjedelar av männen som deltagit i min undersökning har en önskan att vara försedd med 

lite mer muskelmassa och ingen vill ha mindre muskelmassa på kroppen. Drygt en tredjedel 

av de manliga respondenterna tränar ca 5-7 gånger per vecka och cirka en fjärdedel tränar 4-5 

gånger per vecka. Den träningsform som de flesta utför är styrketräning. Barn kan tidigt i livet 

uppmuntras av sina föräldrar att hålla på med bollsport, men vid styrketräning gör nog de 

manliga ungdomar ett mer medvetet val med tanke på åldergränsen på sexton år. 

 

Tre femtedelar är nöjda med kroppsvikten och en fjärdedel anser att de väger för lite. Ändå 

vill en fjärdedel vara försedd med mindre kroppsfett. På frågan hur pass nöjda männen är med 

sin kropp och sitt utseende så svarade en tredjedel att de är ganska nöjda och nästan hälften 

svarade att de är nöjda. Vad beror detta på? De flesta vill förändra sin kroppsform med större 

muskler och få bort kroppsfett men ändå så är de förhållandevis nöjda med sin kropp. 

Johansson speglar i Muskler, Svett och maskulinitet  förhållandet att många män präglas av 
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samhällets syn på hur deras kropp och mentala inställning bör gestaltas. Johansson tydliggör 

detta i en beskrivning som ”en värld där muskler, disciplin och ett vackert utseende är lika 

med lycka och självförtroende”.
 55

 Detta tror jag kan skapa en stress hos män. Jag fann själv i 

min studie att många män upplever att de i stort sett är nöjda, men kan anta att påtryckningar i 

deras verklighet skapar behov av förändringar och då framförallt när det gäller kroppens 

utseende. En indoktrinering, som studien Muscular ideal media image and men’s body 

image
56

 på ett tydligt sätt visar, är att de reklamer där stora stereotypa muskulösa män visades 

gav respondenterna missnöjdhet med sitt yttre.  

 

4.2. Hur är uppfattningarna om det manliga utseendet och vad 

anser de manliga ungdomarna vara manlighet? 

Under delen utseende ställdes frågor angående det manliga utseendet. Majoriteten av männen 

anser det illegitimt att sminka sig, ha långa naglar samt att vara kortare än sin partner. Att 

raka bort håret på benen var heller inte populärt att göra som man. Här synliggörs dikotomin i 

det genussystem Hirdman tar upp
57

. Manligt och kvinnligt bör inte blandas och så fort någon 

utav de respektive könen går över gränsen till de förbjuda lagarna för hur kvinnor och män 

ska bete sig reagerar människor. Vi är ”producerare” av de existerande förevisningarna om 

det manliga och kvinnliga.
58

 Normen för att män inte ska se ut på ett visst sätt ligger djupt 

begraven i vårt samhällssystem och det är det synsättet vi fostras in i redan vid födseln.
59

 En 

utav de manliga respondenterna hade som motivering skrivit: ”Mannen ska vara längre, det 

bara är så.” Ett påstående som av den här unga mannen uttrycks som en odiskutabel 

självklarhet men med en omedvetenhet om de manliga normer som tidigare har skapats i olika 

sociala, ekonomiska och kulturella sammanhang.
60

  

 

Statistiska centralbyråns rapport, Barns hälsa från 2005, visar att det när det kommer till 

utseende finns en skillnad mellan olika åldersgrupper
61

. De yngre upplever sig mer nöjda med 

sitt utseende än vad de äldre gör. Detta kan bero på att de äldsta personerna under en längre 

tid har levt i ett sammanhang där en sannolikhet för att en indoktrinering kan ha påverkat 
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dem. Utseendet är ett utav det första som läggs märke till hos en människa och i ungdomen är 

det extra viktigt att skapa sig beteenden som anses som ”normala”. Fundberg upptäckte i sin 

studie under de fyra åren han följde fotbollspojkarna att det skapades sammanflätande 

mönster pojkarna emellan, en hegemonisk maskulinitet uppstod och allt som var utanför 

ramen uppfattades som onormalt
62

. Det tror jag är en utav huvudnycklarna till vad som ligger 

till grund för vad som blir legalt att göra och inte göra. Vad jag sett i denna studie anser de 

flesta männen att en kvinna kan tjäna mer pengar än en man, men att visa känslor som kille är 

mer illegitimt. Eftersom att jämställdhetsdebatten tagit fart i Sverige har det blivit mer allmänt 

accepterat bland män att kvinnor kan tjäna lika mycket eller till och med mer än en man. 

Däremot pratas det inte lika mycket om mäns ”lika rättigheter” till att öppet visa känslor i 

samma utsträckning som kvinnor ”får”. Jag tror att unga män påverkas mycket utav samhället 

och de normer som skapas där. De föreställningar som varje individ sedan tar med sig in i en 

grupp sammanflätas och blir till en gemensam norm för hela gruppen. Om någon avviker från 

normerna som skapats i gruppen, riskerar den personen att inte bli accepterad, samt förlorar 

status inom gruppen. Detta diskuterar Swain i sin studie The resources and strategies that 10-

11-year-old boys use to construct masculinities in the school setting.
63

 

 

Mer än hälften av de manliga respondenterna i min studie anser att det finns existerande krav 

på hur män ska se ut och vara. Detta kan leda till påtryckningar hos männen att känna att de 

behöver prestera och vara ”den perfekta mannen”. Även jag tror att det finns existerande krav 

och förväntningar på män, bara som ett exempel, så upplevs kvinnor som är kurviga ofta mer 

accepterade än män som är kurviga. En man kan väl knappt vara kurvig? Det är inte ett ord vi 

applicerar på en man. Där finns bara två mellanlägen, antingen så är en man tjock/otränad 

eller smal/vältränad. 

 

4.3. Hur bedömer de kvinnliga ungdomarna att en mans kropp bör 

vara och se ut och hur ser de på manlighet? 

Spridning i svaren på frågan om det är viktigt att män har synliga muskler är ganska hög hos 

kvinnorna. Majoriteten har svarat att det är ganska viktigt att en man har synliga muskler på 

armar, mage och rygg. Över hälften av kvinnorna anser att männen bör träna 5-7 dagar per 
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vecka. Detta säger ingenting om varför kvinnorna vill att männen ska träna så ofta men om 

jag tittar på frågan vilken träningsform kvinnorna tycker att männen ska utöva, så är 

styrketräning det vanligaste svarsalternativet. På frågan om det är viktigt att en man är stark 

svarade alla kvinnor ganska viktigt eller viktigt. Detta skulle kunna tyda på att de har en bild 

av en man som stark och vältränad. Kanske har kvinnorna influerats av samhällets och medias 

bild av den stereotypa mannen? 

 

Nästan hälften av kvinnorna anser att det inte är okej för män att använda smink och lika 

många tycker det är delvis okej. Väldigt få anser det helt legitimt. När det gäller långa naglar 

på män anser hela fyra av fem kvinnor att det är helt oacceptabelt. Nästan tre fjärdedelar av 

kvinnorna tycker att det är delvis till inte tillåtet att en kvinna är längre än sin partner. Det jag 

även uppmärksammade på denna fråga var att alla tog förgivet att partner syftade på en man.  

 

Det motsatta resultatet framkom i frågan om det är okej att använda skönhetsprodukter för 

män där mer än hälften tycker att det är helt okej. En tredjedel anser det som delvis tillåtet. 

Mina föreställningar är att skönhetsprodukter har blivit mer tillåtet för män att använda de 

senaste åren i och med att det har lanserats fler produkter för män. Återigen en spegling av 

hur media påverkar? Om det skulle satsas på lansering av smink för män eller att fler kända 

manliga profiler börjar ha långa naglar så skulle detta nog om några år också bli alltmer 

accepterat. Hirdman talar om de konkreta föreställningar som män och kvinnor har om hur en 

man ska vara och se ut. De genuskontrakt som hon menar existera anser jag finnas i allting vi 

gör och det återspeglas i våra värderingar kring kvinnligt och manligt.
64

 

 

Nästan alla kvinnor anser att det är okej för kvinnor att tjäna mer pengar än män. Majoriteten 

av de kvinnliga respondenterna tycker att det är helt okej för män att visa känslor öppet samt 

att kunna prata känslor med sina manliga vänner. Det finns dock en reservation för att män 

visar känslor för mycket och för öppet, alltså i närheten av okända människor. Nästan alla 

kvinnor i undersökningen menar att mannen absolut ska ta hand om uppgifter i hemmet. 

Liksom Swain
65

 framhäver i sin studie att länken mellan maskulinitet och den fysiska kroppen 

är stor finner jag samma samband i min studie. Fyra av fem kvinnor anser att det existerar 

krav och förväntningar på män i samhället och många motiveringar visade att kraven på 
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männens fysik är höga. Swain skriver att en pojkes maskulinitet definieras såtillvida att det är 

vad de gör med sin kropp som är avgörande för hur andra ser på dem. Maskuliniteten ger 

uttryck i den fysiska prestationen.
66

 

 

4.4. I vilken utsträckning skiljer sig de manliga ungdomarnas syn på 

kroppsideal och manlighet mellan klasser där det bara går män, och 

klasser där det både går män och kvinnor? 

Det fanns inga statistiska signifikanta skillnader mellan männen i klasser där det enbart gick 

män och i klasser som bestod av hälften kvinnor och hälften män. Orsaken är oklar men det 

kan bero på att de manliga respondenterna inte i så stor utsträckning påverkas av kvinnors 

värderingar kring hur en man ska se ut och vara. Detta kan bero på att samhällsnormerna för 

manligt beteende kan influera männen så starkt utifrån att uppdelningen utav man och kvinnor 

i respektive klasser inte bidrar till att ge en annorlunda syn på manlighet.  

 

4.5. I hur hög grad skiljer sig uppfattningarna åt mellan kvinnorna 

och männen? 

Kvinnorna tycker att det är viktigt att en man ska vara stark i högre grad än vad män själva 

anser. Däremot är spridningen större hos kvinnorna på att musklerna ska synas och vara stora. 

Här influeras männen ifrån stereotypa krav på att öka muskulaturen och bygga stora muskler. 

Gällande det manliga utseendet tycker männen i lägre grad än kvinnorna att det är okej för 

män att använda skönhetsprodukter. Männen anser även att det i större utsträckning inte är 

okej för en man att ha långa naglar. Kan detta bero på att männen lever i en föreställning om 

att det är och ska förbliva en kvinnlig egenskap att ta hand om sitt utseende? Kvinnorna 

tycker att det är mer viktigt för män att raka bort hår på benen och i ansiktet än vad männen 

själva tycker. Att en kvinna får vara längre än sin partner instämmer nästan tre fjärdedelar av 

kvinnorna inte alls i och det visar en tydlig statistisk signifikans mellan könen. Av 

motiveringarna att döma så tycker många att det ser konstigt ut, men egentligen menar 

kvinnorna att de kanske bara behöver vänja sig vid tanken? Vad är det som gör att en kvinna 

ska vara kortare? Lever vi fortfarande i världen där kvinnan ska vara den lilla, försvarslösa 
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människan och mannen den kraftfulla? Det skapar mycket krav, framförallt hos män att 

försöka nå upp till dessa kriterier. 

 

När det kommer till manlighet så anser männen att det är inte okej för en kvinna att tjäna mer 

än en man, kvinnorna anser i högre grad att detta är helt okej. Männen instämmer inte heller i 

lika hög grad i påståendet att det är okej för män att prata känslor, inte heller i påståendet att 

det är okej för män att göra husliga saker. Vad kan vara orsaken till att männen i lägre grad är 

kvinnorna håller med om dessa påståenden? Jag tror att det kan bero på att alla dessa 

enkätfrågor tar upp laddade diskussioner som finns i samhället om manlighet och att 

reaktioner tillslut kan gå tillbaka och ge en ”antieffekt” hos männen. Kan det vara så att 

många män egentligen instämmer, men att det till slut blir så att den enskilda mannen känner 

en personlig kränkning och behöver försvara sin egen integritet?  

 

Gens tar i boken Myten om det motsatta könet upp att det från det nyfödda barnet redan finns 

föreställningar på våra egenskaper. Han sammanställer också hur en ”riktig” man har och 

fortfarande i stor grad anses vara. Han skriver att en man framförallt inte är en kvinna, det vill 

säga vad kvinnor än är så är män det motsatta
67

.  

 

Jag tror att män kastas mellan två verkligheter. En verklighet där de lever kvar i förflutna 

tankar och normer i samhällsstrukturen samt i en annan verklighet där jämställdhetsdebatten 

ständigt är aktuell och gamla mönster är på väg att luckras upp. 

 

4.6. Slutsats 

Resultatet ifrån denna studie visar att det finns många föreställningar om hur en man ska vara 

och se ut. Dels ifrån männen själva men denna studie visar också på att kvinnorna har många 

krav och föreställningar om hur en man bör vara och se ut. Studien visar att män i grund och 

botten är nöjda med sitt utseende fastän faktorer utifrån påverkar dem till att förändra sin 

kroppsform i enlighet med det stereotypa manliga idealet. De genuskontrakt Hirdman 

framställt visas tydligt både män emellan och mellan kvinnor och män när det gäller den 

manliga kroppen, utseendet samt manliga egenskaper. En av orsakerna till reproduktion av 

stereotypa manliga mönster kan vara media och underhållningsbranschen. Att det inte fanns 
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några statistiska signifikanser mellan män i de olika skolklasserna visar på att 

samhällsnormerna för manligt beteende kan ha influerat männen så starkt att en uppdelning av 

män och kvinnor i respektive klasser inte spelar någon betydande roll. Att få reda på vad för 

sorts värderingar unga vuxna som snart ska ut i vuxenlivet är oerhört viktigt anser jag. I 

läroplanerna står det klart och tydligt att vi som lärare ska jobba för jämställdhet mellan män 

och kvinnor, alla människors lika värde, individens frihet och integritet.
68

 Har skolan lyckats 

förmedla något till eleverna? Enligt vad jag själv anser har skolan och dess personal en 

oerhörd svår uppgift att försöka lyckas med. Alla influenser utifrån med grupptryck, kultur, 

media, myter och normer har stort inflytande på eleverna och redan från födseln börjar 

influenserna inverka på en människa. Kan skolan verkligen lyckas med denna uppgift? Hur 

ska vi göra för att få det att fungera? Samarbete mellan skolan och den verkliga världen, det 

vill säga det eleverna möter efter tolv år i skolan, tror jag är en länk till att få en vidare 

verklighetsuppfattning och skapa sig egna åsikter och egna mönster för hur du själv vill bete 

dig och se ut, inte hur du enligt andra bör vara. Som exempel möten med mediavärlden 

bakom kulisserna, där objektiviteten får träda fram.  

 

Dessa nittonåringar som deltagit i studien går till sommaren ut gymnasiet. Av vad studien 

visar så har inte många elever en kritisk syn på kön och dess olika verkan på människan. Än i 

dag år 2009 existerar det många förutfattade stereotypa åsikter hos människor och frågan jag 

ställer mig är om skolan kommer att kunna förändra de inövade beteenden och attityder som 

existerar bland barn och unga, eller är det en för stark vind att kämpa emot?  

 

4.7. Förslag på fortsatt forskning 

Intressant forskning att göra i framtiden skulle kunna vara en liknande studie på samma 

ålderskategori fast i en randomiserad version, det vill säga många år fram i tiden. Detta för att 

kunna studera skillnader och likheter i ett mer historiskt perspektiv mellan samma 

åldersgrupper.  

 

Annan forskning är att kunna gå djupare in och granska en viss enskild faktor till mäns 

uppfattningar och värderingar, exempelvis ifrån en mediavinkel i och med att mycket utav 

min diskussion tar upp detta.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: Mitt syfte med studien är att undersöka unga män och 

kvinnors uppfattningar om den manliga kroppen, det manliga utseendet samt om vad 

manlighet anses vara. 

 

1. Hur uppfattar de manliga ungdomarna sin kropp? 

2. Hur är uppfattningarna om det manliga utseendet och vad anser de manliga 

ungdomarna vara manlighet? 

3. Hur bedömer de kvinnliga ungdomarna att en mans kropp bör vara och se ut och hur 

ser de på manlighet? 

4. I vilken utsträckning skiljer sig de manliga ungdomarnas syn på kroppsideal och 

manlighet mellan klasser där det bara går män, och klasser där det både går män och 

kvinnor? 

5. I hur hög grad skiljer sig uppfattningarna åt mellan kvinnorna och männen? 

 

Vilka sökord har du använt? 

Svenska:  

Män, ideal, historiskt,  

Gymnasiepojkar, uppfattningar, ideal,  

Gymnasiet Pojkar Ideal,  

Gymnasieelever ideal,  

Gymnasieelever Kroppsuppfattning,  

Kroppsuppfattning, kroppsfixering, 

Pojkar, kroppsuppfattning, 

Manliga ideal Birgitta Fagrell 

Yvonne Hirdman 

Genus 

 

 

 



 

Engelska: 

Media masculinity adolescents,  

Masculinity Media adolescents,  

Masculinity,  

Media, adolescents, body perceptions,  

Construct masculinity boys 

Construct masculinity boys school 

Masculinity, media, adolescents, body perceptions, male 

Adolescents, men, masculinity, body perceptions, media 

Adolescents, body perceptions, masculinity, men media 

Adolescents, body perceptions, masculinity men 

Body perceptions, adolescents, masculinity 

body perception, adolescence, perception adolescence, boys 

Body image, boys, 

Body perception,  

body perception, school, men 

body perception, young people 

Body perceptions, adolescents, male 

 

 

Var har du sökt? 

GIH:s bibliotekskatalog, Stadsbiblioteket, Google Scholar, Libris, CSA, Pubmed, Statistiska 

Centralbyrån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sökningar som gav relevant resultat 

 

CSA: Masculinity Media adolescents Body perceptions 

CSA: Swain, J., “The resources and strategies that 10-11 year old boys use to construct 

masculinities in the school setting”, British Educational Research Journal, 30 (2004:1), pp. 

167–185. 

CSA: Media, adolescents, body perceptions,  

CSA: European Eating Disorders Review. Vol. 9(5), Sep-Oct 2001, pp. 335-347 (Sökte på 

CSA:s quick search) 

GIH:s bibliotekskatalog: Manliga Ideal Birgitta Fagrell 

GIH:s bibliotekskatalog: Yvonne Hirdman 

Google Scholar: Gymnasiekillar uppfattning ideal,  

Google schoolar: Pojkar kroppsuppfattning, 
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Av Ata Gandi (forskare och professor vis Uppsala Universitet) fick jag referensen ”European 

Eating Disorders Review. Vol. 9 (5), Sep-Oct 2001, pp. 335-347” som även finns på CSA:s 
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årsstudenterna i, fann jag en referens som jag använt mig utav i forskningsläget: Swain, J., 

“The resources and strategies that 10-11 year old boys use to construct masculinities in the 

school setting”, British Educational Research Journal, 30 (2004:1), pp. 167–185. Fann den 

även i CSA:s databas.  

 

 

mailto:matthis.kempe-bergman@gih.se


 

 

BILAGA 1 

 

 

 

Enkäten du nu ska besvara är en del i mitt pågående examensarbete jag skriver under denna 

höst, 2009. Jag studerar på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm till idrottslärare och 

hälsopedagog. Syftet med denna studie är att undersöka dina uppfattningar kring kropp, 

utseende och hur du tycker en man bör se ut och vara för att sedan jämföra det med andra 

gruppkonstellationer som fyllt i likadana enkäter som den du just nu håller i din hand.  

Din medverkan är frivillig, men för att undersökningens kvalité ska bli så bra som möjligt och 

att jag får in så pass många svarsalternativ att jag kan göra jämförelser vore det kanon om du 

vill besvara hela denna enkät. 

 

Enkäten är anonym och svaren är endast till för det examensarbete jag skriver och kommer 

inte under några som helst omständigheter komma ut i några andra sammanhang. Dina svar 

kommer heller inte kunna spåras att det kommer från just dig utan kommer att sammanställas 

tillsammans med drygt hundrafemtio andra enkäter. 

Försök svara så ärligt som möjligt på alla frågorna och markera endast ett svarsalternativ om 

ingen annan information har angetts. Vid frågor där motivering krävs var noga med att skriva 

tydligt! 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

Sanna Magnusson 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bakgrundsfrågor 
 Ålder: ______ år 

 Längd: ______ cm 

 Vikt: _________ kg 

 

 

 Vilket gymnasieprogram studerar du 

på?_________________________________ 

 

 Hur många killar och tjejer är ni i klassen? (Ringa in det svarsalternativ som 

stämmer) 

Övervägande killar        50/50 (ca)  Övervägande tjejer 

 

 

Uppväxtbakgrund 

 Är du född i Sverige?   JA   NEJ 

 Är du uppvuxen i Sverige?  JA  NEJ 

 Är båda dina biologiska föräldrar födda i Sve? JA  NEJ 

 

 Om du svara nej på ovanstående fråga och vet var dina föräldrars härkomst är ifrån 

fyll då i: 

 I vilket land är din biologiska mamma 

född?_________________________________ 

 

 I vilket land är din biologiska pappa 

född?___________________________________ 

 

 Vid adoption: Vilket land är du adopterad 

ifrån?______________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor angående kroppen 
 

1.  På en skala mellan 1 och 5 hur pass viktigt tycker du det är att vara 

stark?  

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1  2 3 4 5 

 

2. På en skala mellan 1 och 5 hur pass viktigt är det att ha synliga 

muskler? 

 

Inte alls viktigt     Mycket viktigt 

1  2 3 4 5 

 

 

3. På en skala mellan 1 och 5 hur viktigt är det att ha stora och synliga 

muskler på följande kroppsdelar? 

a. Magen 

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

b. Ryggen 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

c. Armarna 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

d. Bröstet 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 



 

1 2 3 4 5 

 

 

e. Benen 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

f. Nacken 

Inte alls viktigt     Mycke viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

g. Axlarna 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

4. Vad anser du om din totala muskelmassa? 

h. Jag vill ha mycket mindre muskler 

i. Jag vill ha lite mindre muskler 

j. Jag vill varken ha mer eller mindre muskler 

k. Jag vill ha lite mera muskler 

l. Jag vill ha mycket mera muskler 

 

 

5. Är det någon/några speciella kroppsdelar på din kropp som du vill ha 

större muskler på? 

 

Motivera:_________________________________________________ 

 

6. Är det någon/några speciella kroppsdelar på din kropp du vill ha 

mindre muskler på? 

Motivera:________________________________________________ 

 

 

 



 

7. Är du nöjd med din vikt? 

Jag väger för lite           Jag är nöjd med min vikt  Jag väger för mycket 

 

8. Vad anser du om din kropps totala fettmängd? 

a. Jag vill ha mycket mindre fett på kroppen 

b. Jag vill ha något mindre fett på kroppen 

c. Jag vill varken ha mer eller mindra fett på kroppen 

d. Jag vill ha något mera fett på kroppen 

e. Jag vill ha mycket mera fett på kroppen 

 

9. På en skala mellan 1 och 5 hela taget hur pass nöjd är du med din 

kropps utseende? 

Inte alls nöjd    Fullständigt 

nöjd 

1 2 3 4 5 

 

Träning 
10. Hur ofta tränar du? 

0 dag/vecka               1-2 dagar/vecka         3-4 dagar i veckan         5-7 

dagar/vecka         

Flera ggr/dag 

(Om du svarat 0 dagar i veckan, hoppa över fråga 11 och gå direkt till fråga 12) 

 

11. Vad tränar du? (Om du tränar flera olika sporter/motionsformer, sätt en 

1:a framför det du utför mest, en 2:a framför det den näst mest utförda 

sporten osv. Max tre alternativ!) 

 Styrketräning Bollsporter  

 Dans  Kampsporter 

 Joggar/springer Friidrott 

 Orientering  Gymnastik 

Annat:______  

 

12. Varför tränar du/tränar du inte? (Motivera med en mening varför) 

 



 

 Jag tränar för att: 

_______________________________________________ 

 Jag tränar inte för 

att:_________________________________________________ 

 

 

13. Kan alla träningsformer utföras av alla människor oavsett kön? 

Om ja, motivera i en mening varför: 

_________________________________________________ 

 

Om nej, motivera i en mening varför: 

_________________________________________________ 

 

 

 

14. På en skala från 1-5, är det viktigt att tänka på vad man äter? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Frågor angående utseende 
(Här kommer några påståenden att ta ställning till kring utseende, ringa in ditt 

svarsalternativ och skriv en kort motivering) 

 

15. Det är okej för killar att sminka sig! 

 

Instämmer  Instämmer delvis  Instämmer inte: 
 

Motivera:_________________________________________________ 

 
 
 
 
 



 

16. Det är okej för killar att använda sig utav skönhetsprodukter! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 
17. Det är okej för killar att ha långa naglar! 

 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 

 
18. Det är okej för killar att ha kortare kroppslängd än sin partner! 

 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 

Lite graderingsfrågor  igen 

19. På en skala mellan 1-5, är det viktigt att ta bort hårväxt: 

 

a. Under armarna? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

b. På benen? 

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

c. Skägg och/eller mustasch? 

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

 1  2 3 4 5 

 
 
 
 
 



 

Frågor angående manlighet 
(Här kommer några påståenden att ta ställning till angående vad DU anser är manlighet, 

ringa in ditt svarsalternativ och skriv en kort motivering) 

 

20. Det är okej att en tjej tjänar mer pengar än en kille! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 
 
21. Det är okej för killar att visa sina känslor öppet! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 
22. Det är okej för killar att prata känslor med sina killkompisar! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 
23. Det är okej för killar att göra husliga saker (t.ex. tvätta och damma)! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 

 
 

24. På en skala från 1-5, är det viktigt att ha märkeskläder? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

25. På en skala från 1-5, är det viktigt att vara ägare till en dyr bil/dyra bilar? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 



 

26. Vad spenderar du mest pengar på varje månad? (Ringa in två alternativ) 

Kläder  Skor Gymkort  Skönhetsprodukter 

Godis/Läsk Nöjen (t.ex. bio, konsert etc.) Elektronikartiklar 

Annat:________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dags för sista sidan  

 

 

 

 



 

Tre sista frågor! 

27. Om du fick välja att vara en känd person för en dag, vem skulle du 
välja att vara av nedanstående personer? Ringa in personens namn. 

 
 
 
 
Björn Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
Alexander Skarsgård 

 

 
Kleerup 
 

 
Motivera kortfattat ditt val av person   :  
.......................................................................................................................................
. 
....................................................................................................................................... 
 

28. Definiera i ett ord vad manlighet är för dig: 
.......................................................................................................................................
. 
.......................................................................................................................................
  
 

29. Upplever du att det ställs några speciella förväntningar/krav på dig i 
egenskap av att vara kille? 

Ja   Nej 
 

Om ja, i så fall vilka förväntningar/krav? (Ange 2-3 stycken) 
 
.......................................................................................................................................
. 
...................................................................................................................................... 



 

 
 

Enkäten du nu ska besvara är en del i mitt pågående examensarbete jag skriver under denna 

höst, 2009. Jag studerar på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm till idrottslärare och 

hälsopedagog. Syftet med denna studie är att undersöka dina uppfattningar kring hur du anser 

att en människokropp av det manliga könet bör se ut. Det kommer också ingå frågor angående 

utseende och hur du tycker en man bör se ut och bete sig. Detta ska 

efterenkätundersökningens slut ställas i jämförelse med andra gruppkonstellationer som fyllt i 

likadana enkäter som den du just nu håller i din hand.  

 

Din medverkan är frivillig, men för att undersökningens kvalité ska bli så bra som möjligt och 

att jag får in så pass många svarsalternativ att jag kan göra jämförelser vore det kanon om du 

vill besvara hela denna enkät. 

Enkäten är anonym och svaren är endast till för det examensarbete jag skriver och kommer 

inte under några som helst omständigheter komma ut i några andra sammanhang. Dina svar 

kommer heller inte kunna spåras att det kommer från just dig utan kommer att sammanställas 

tillsammans med drygt hundrafemtio andra enkäter. 

Försök svara så ärligt som möjligt på alla frågorna och markera endast ett svarsalternativ om 

ingen annan information har angetts. Vid frågor där motivering krävs var noga med att skriva 

tydligt! 

 

Tack så mycket för din hjälp! 

Sanna Magnusson 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 

 

 

 

 

 



 

Bakgrundsfrågor 
 Ålder: ______ år 

 

 Vilket gymnasieprogram studerar du 

på?_________________________________ 

 

 Hur många killar och tjejer är ni i klassen? (Ringa in det svarsalternativ som 

stämmer) 

Övervägande killar        50/50 (ca)  Övervägande tjejer 

 

 

Uppväxtbakgrund 

 Är du född i Sverige?   JA   NEJ 

 Är du uppvuxen i Sverige?  JA  NEJ 

 Är båda dina biologiska föräldrar födda i Sve? JA  NEJ 

 

 (Om du svara nej på ovanstående fråga och vet var dina föräldrars härkomst är 

ifrån) 

 I vilket land är din biologiska mamma 

född?_________________________________ 

 

 I vilket land är din biologiska pappa 

född?___________________________________ 

 

 Vid adoption: Vilket land är du adopterad 

ifrån?______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Frågor angående kroppen 
1. På en skala mellan 1 och 5 hur pass viktigt tycker du 

det är att en kille är stark? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

2  2 3 4 5 

 

2.  På en skala mellan 1 och 5 hur pass viktigt tycker du det är att en kille 

har mycket och stora muskler? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1  2 3 4 5 

 

 

3. På en skala mellan 1 och 5 hur pass viktigt är det att en kille har 

synliga muskler? 

 

Inte alls viktigt     Mycket viktigt 

2  2 3 4 5 

 

 

4. På en skala mellan 1 och 5 hur viktigt är det att en kille har stora och 

synliga muskler på följande kroppsdelar? 

a. Magen 

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

b. Ryggen 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

c. Armarna 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 



 

1 2 3 4 5 

 

 

d. Bröstet 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

e. Benen 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

f. Nacken 

Inte alls viktigt     Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

g. Axlarna 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Träning 
5. Hur ofta bör en kille träna i veckan? 

0 dag/vecka               1-2 dagar/vecka         3-4 dagar i veckan         5-7 

dagar/vecka         

Flera ggr/dag 

(Om du svarat 0 dagar i veckan, hoppa över fråga 11 och gå direkt till fråga 12) 

 



 

6. Vad anser du att en kille bör träna? (Om du vill välja flera alternativ, sätt 

en 1:a framför det du tycker en kille ska träna mest, en 2:a framför det näst 

viktigaste osv.) 

 Styrketräning Bollsporter  

 Dans  Kampsporter 

 Joggar/springer Friidrott 

 Orientering  Gymnastik 

Annat:______  

 

 

7. Kan alla träningsformer utföras av alla människor oavsett kön? 

Om ja, motivera i en mening varför: 

_________________________________________________ 

 

Om nej, motivera i en mening varför: 

_________________________________________________ 

 

 

 

Frågor angående utseende 
(Här kommer några påståenden att ta ställning till kring utseende, ringa in ditt 

svarsalternativ och skriv en kort motivering) 

 

8. Det är okej för killar att sminka sig! 

 

Instämmer  Instämmer delvis  Instämmer inte: 
 

Motivera:_________________________________________________ 

 
 

9. Det är okej för killar att använda sig utav skönhetsprodukter ! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 



 

10. Det är okej för killar att ha långa naglar! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 

 
11. Det är okej för killar att ha kortare kroppslängd än sin partner! 

 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 
 

Lite graderingsfrågor  igen  

12. På en skala mellan 1-5, hur viktigt är det att en kille tar bort hårväxt: 

 

a. Under armarna? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

b. På benen? 

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

c. Skägg och/eller mustasch? 

 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

 1  2 3 4 5 

 
 
 

Frågor angående manlighet 
(Här kommer några påståenden att ta ställning till angående vad DU anser är manlighet, 

ringa in ditt svarsalternativ och skriv en kort motivering) 

 

13. Det är okej att en tjej tjänar mer pengar än en kille! 



 

 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 
 

14. Det är okej för killar att visa sina känslor öppet! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 

15. Det är okej för killar att prata känslor med sina killkompisar! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 
 
 

16. Det är okej för killar att göra husliga saker (t.ex. tvätta och damma)! 
 
Instämmer  Instämmer delvis Instämmer inte 
 
Motivera:_________________________________________________ 

 

17. På en skala från 1-5, är viktigt är det att en kille/man har mycket pengar? 

Inte alls viktigt    Mycket viktigt 

1 2 3 4 5 

 

 

18. Vad tror du en kille spenderar mest pengar på varje månad? (Ringa in två 
alternativ) 

Kläder  Skor Gymkort  Skönhetsprodukter 

Godis/Läsk Nöjen (tex. bio, konsert etc) Elektronikartiklar 

Annat:________ 

 

 
 



 

19. Definiera i ett ord vad manlighet är för dig: 
.......................................................................................................................................
. 
.......................................................................................................................................
. 
  
 

20. Upplever du att det ställs några speciella förväntningar/krav på killar i 
dagens samhälle? 

Ja   Nej 
 

Om ja, i så fall vilka förväntningar/krav? (Ange 2-3 stycken) 
 
....................................................................................................................................... 
 


