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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka förekomsten av symtom till muskeldysmorfi 

(MD), dess tre subkategorier; drivkrafter för fysisk storlek (DFS), utseendeintolerans (AI) och 

nedsatt funktionsförmåga (FI) i relation till grad av narcissistiska personlighetsdrag och 

självkänsla. Vidare undersöktes skillnader avseende dessa faktorer och subkategorierna av 

MD mellan tävlande och icke-tävlande individer. Slutligen undersöktes dessa variabler, 

träningsmängd, styrketräning samt om tävlande individer kan predicera förekomst av MD. I 

studien deltog 174 individer, 123 kvinnor och 51 män, via webbenkät. Av dessa 13 

styrketränade och varav dessa 17 tävlande. Resultatet visade signifikanta positiva samband 

mellan DFS, träningsmängd och självkänsla samt mellan FI, träningsmängd, självkänsla och 

narcissism. Negativa samband visades mellan AI, FI och självkänsla. Vidare fanns skillnader 

mellan DFS, FI, självkänsla samt narcissism mellan tävlande och icke-tävlande individer. 

Regressionsanalysen visade att narcissistiska personlighetsdrag och global självkänsla 

förklarade 21 % av variansen av förekomst av symtom till MD. Sammanfattningsvis 

indikerade studiens resultat att narcissistiska personlighetsdrag och självkänsla kan vara 

viktiga psykologiska faktorer för ökad förståelse till förekomsten av MD. Framtida studier är 

förslagsvis att utöka de psykologiska faktorerna samt fysisk aktivitet i relation till MD inom 

den ökade gymkulturen och tävlande som bedöms för utseende under längre tid. 
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Abstract 

The aim of this study was to examine the prevalence of symptoms of muscle dysmorphia 

(MD); drive for size (DFS), Appearance intolerance (AI) and functional impairment (FI) in 

relation to levels of narcissistic personality traits and self-esteem. It was also examined 

differences between individuals who competetives and non-competetives and if these varibles 

and exercise could predict prevalence of symptoms of MD. A total of 174 individuals 

participated, 123 women and 51 men, via web survey. Of those 130 weight trained and 17 

competed. Correlations were found between DFS, amount of exercise and self-esteem, also 

between FI, amount of exercise, self-esteem and narcissistic personality trait. Negative 

correlation were found between AI, FI and self-esteem. Furthermore, there were differences 

between DFS, FI, self-esteem and narcissism compared to individuals who competed. 

Regression analysis indicated that levels of narcissistic personality trait global self-esteem 

were significant predictors of the prevalence of symptoms of MD. Overall, the results indicate 

that levels of narcissistic personality trait and physical self-esteem can be important 

psychological factors to increase understanding and knowledge about the prevalence of MD. 

For future researsch, it is suggested to studie more psychological factors in relation to the 

growing gymculture and competing individuals who get judged on appearance to a greater 

exted. 

 

 

 

 

 

Keywords: Physical self-worth, Muscle dysmorphia, Narcissism, Self-esteem, Weight training   

 

 

 

 

 



1 
 

 

Do I have a problem? I guess so. I sometimes wonder what the point of life is. I work so 

hard at my body but underneath I still hate the way I look. In my mind I know I am bigger 

than most guys on the street but I still feel inadequate. I don’t like undressing in front of my 

girlfriend and I don’t enjoy sex because I’m to busy worrying about the way I look. Even 

just looking at my body in the mirror when I come out of the shower makes me feel 

horrible… (Mosley, 2008, s. 195). 

Att vara fysiskt aktiv och äta nyttigt är i dagens samhälle två självklara komponenter till en 

hälsosam livsstil (Statens Folkhälsoinstitution, 2015). Det finns gott om forskning som visar 

att regelbunden träning ger en mängd positiva effekter på det psykologiska välbefinnandet 

(Fox, Biddle & Boutcher, 2003; Fox, 1999; Lox, Martin Ginis & Petruzzello, 2010). Dock har 

det visat sig vissa beteenden kan få negativa konsekvenser på hälsan då överdriven eller 

tvångsmässig träning kan bli självdestruktivt socialt, fysiskt och psykiskt 

 (Fox, Biddle & Boutcher, 2003; Hausenblas & Symons Downs, 2002; Lindwall, 2000; Pope, 

Gruber, Choi, Olivardia & Phillips, 1997; Spano, 2001). Allt fler väljer att träna på gym, att 

träna med vikter är en träningsform som har stort fokus på muskler och utseende (Pope et al., 

1997; Söderström, 2000). Ett av de problem som växer i takt med individer som tränar på 

gym och främst i muskelbyggande syfte är muskeldysmorfi (Pope et al., 1997). 

Muskeldysmorfi visar sig genom en skev kroppsuppfattning av den egna kroppen. Ett starkt 

kroppsmissnöje och en syn på sig själva som fysiskt mindre än vad de är och inte nog 

stora/muskulösa är typiskt för individer med muskeldysmorfi. Problem uppstår då individen 

ägnar större delen av vardagen och livet på styrketräning, dieter och liknande, relaterade 

aktiviteter (Dolan, Birtchnell & Lacey, 1987; Pope et al., 1997).  

 

Muskeldysmorfi  

I begreppets tidiga ålder gick muskeldysmorfi under namnet ”reverse anorexia”, 

Muskeldysmorfi (MD) är en relativ ny term och har ursprunget från dysmorfofobi (body 

dysmorphic disorder, BDD) (Pope et al, 1997). Muskeldysmorfi har flera benämningar i 

studier, exempelvis bigorexi eller megarexi (Mosley, 2008). Allt mer forskning har gjorts på 

senare år om muskeldysmorfi, allt från uppkomsten, symtom samt vilka psykologiska 

bakomliggande faktorer det kan finnas (Tod, Edwards & Cranswick, 2016). Grieve (2007) 

argumenterar för att muskeldysmorfi ska anses som en ätstörning och menar att de faktorer 

som har inverkan på anorexia nervosa och bulimi även har inverkan på utvecklandet av 

muskeldysmorfi. Pope med kollegor (1997) beskriver det som en underkategori av 

dysmorfofobi (body dysmorphic disorder, BDD). Muskeldysmorfi skiljer sig generellt sett 

från övrig dysmorfofobi som oftast handlar om missnöje mot specifika kroppsdelar (t.ex. 

ansikte, näsa, mage). Olivardia (2001) menar att muskeldysmorfi även starkt kopplat till 

tvångssyndrom. Individer med muskeldysmorfi är ofta fysiskt större än genomsnittliga 

individer men trots detta ser de sig själva som fysiskt mindre än vad de är (Pope et al., 1997; 

Pope, Pope, Menard, Fay, Olivardi & Phillips, 2005). Kroppsuppfattningen representerar 

individens uppfattning om den egna kroppen, en fysisk självuppfattning som antingen 

reflekterar verkligheten eller inte (Depcik & Williams, 2004). Individens fysiska 

självuppfattning har stor påverkan på individens beteenden både i idrotts- och 

motionssammanhang och i vardagen (Lindwall, 2000). Grieve, (2007) och Pope med kollegor 



2 
 

 

(1997) menar att grovt kroppsmissnöje associeras med ätstörningar som anorexia nervosa och 

bulimi, där individerna ser sig själva fysiskt större än vad de egentligen är. Dock 

argumenterar Grieve (2007) att tvångsmässig träning har en mer central roll än själva 

ätstörningarna. Muskeldysmorfi influeras av faktorer som bland annat rör individens 

beteenden, kognition, sociala miljö och psykologi (Grieve, 2007).  

Pope och kollegor (1997) beskriver att problem uppstår när individer visar en extrem 

önskan att öka i muskelmassa och ägnar större delen av sin vardag och liv på styrketräning, 

dieter och liknande aktiviteter. De extrema beteendena inkluderar överdriven vikt- och 

styrketräning, högt matintag med låg fetthalt och högt proteinvärde, användandet av lagliga 

kosttillskott (som proteinpulver, kreatin och annat prestationshöjande) och i många fall 

olagliga supplement som anabola steroider och tillväxthormoner (Grieve, 2007).  

Att dedikerade individer håller sig till strikta tränings- och kosthållningsscheman ska inte 

förväxlas med individer med muskeldysmorfi. Individer med muskeldysmorfi skiljer sig 

genom att besitta ett större kroppsmissnöje, högre användande av anabola steroider och ett 

större dysfunktionellt förhållande till kosthållning, samt att de ofta har en historik av 

problematik med humör samt ångest- och ätstörningar (Olivardia, Pope & Hudson, 2000; 

Grieve, 2007). 

Kriterier för att diagnostisera muskeldysmorfi utformades av Pope med kollegor (1997) 

utifrån att det är en underkategori av dysmorfofobi. Det primära fokuset hos en individ med 

symtom på muskeldysmorfi ligger på upptagenhet och beteenden riktade mot att vara för 

liten/smal och inte tillräckligt muskulös, (i motsats till rädsla för att vara för stor som fallet är 

med exempelvis anorexia nervosa) eller primär upptagenhet på specifika kroppsdelar som i 

andra former av dysmorfofobi (Mosley, 2009). Denna oro och upptagenhet yttrar sig genom 

åtminstone två av följande kriterier (Pope et al, 1997);  

 

1. Individen uppvisar extrem upptagenhet över att inte uppleva sig nog ”slimmad” eller 

muskulös samt egenskaper som har samband med tvångsmässiga beteenden som 

inkluderar många och långa timmar styrketräning och överdrivet fokus på sin 

kosthållning. Detta medför att individen ofta avstår från viktiga sociala-, 

yrkesmässiga, - och/eller fritidsaktiviteter.  

2. Individen undviker situationer där dennes kropp exponeras för andra (exempelvis 

badstranden), eller genomlider situationen men upplever svår och intensiv oro och 

ångest. 

3. Oron och upptagenheten över den otillräckliga kroppsstorleken eller muskulatur 

orsakar ett kliniskt, signifikant lidande för individen. Det kan även försämra förmåga 

och funktion till arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden i individens liv. 

4. Individen fortsätter att träna, hålla en strikt kosthållning och i många fall använda 

prestationshöjande medel och kosttillskott, trots vetskapen om de negativa 

konsekvenser det kan ha både fysiskt och psykologiskt.  

 

Forskning menar att muskeldysmorfi bör ses som en ego-syntonisk störning (Grieve, 2007; 

Mosley, 2009) vilket innebär att den drabbade inte ser beteendet som ett problem utan som en 

lösning till ett problem. Det kan uppstå en inre konflikt mellan beteenden, värderingar och 

känslor hos individen som inte stämmer överens med individens självbild.   
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Individer med muskeldysmorfi påverkas svårt av sitt beteende. Det kan exempelvis yttra sig i 

svår kroppsångest, oro för att visa sig på stranden eller andra situationer som kräver mindre 

kläder samt sociala uppoffringar (Pope et al., 1997). 

Tidigare forskning har visat att en personlighetsstörning som ofta framträder i samband med 

ätstörningar som anorexia nervosa och bulimi är narcissism (Steiger, Jabalpurwala, 

Champagne & Stotland, 1997). Neziroglu, McKay, Todaro och Yaryura-Tobias (1996) har 

vidare visat att individer diagnostiserade med dysmorfofobi ofta visar tecken på olika 

personlighetsstörningar som bland annat narcissism. Tidigare forskning visar även samband 

mellan muskeldysmorfi och individer som tävlar i klassisk bodybuilding och liknande grenar 

(Grieve, 2007; Olivardia, 2000; Pope et al., 1997). Individerna bedöms på en scen framför 

domare och publik där de får poäng baserat på bland annat muskelstorlek, muskeldefinition 

och symmetri (Mitchell et al., 2016).  

Muskeldysmorfi och narcissism 

Inom psykologin har många empiriska modeller om narcissism skapats, ur psykosocialt 

perspektiv har Narcissistic Personality Inventory (NPI) utvecklats för icke-kliniska studier av 

Raskin och Hall (1979; ref i Ackerman et al., 2011; Foster & Campbell, 2007). Ur ett 

psykosocialt perspektiv skiljer sig synen på narcissism åt från ett kliniskt psykologiskt 

perspektiv (narcissist/icke-narcissist) till en dimensionell syn, vilket innebär att det inte finns 

en tydlig gräns till att vara ”normal” och ”narcissistisk” (Foster & Campbell, 2007). En av de 

kanske äldsta och mest välkända modellerna för narcissism inom psykologin är den 

psykoanalytiska av Freud (1914; ref i Foster & Campbell, 2007; Bender, 2012). Freud 

(1914/1957; ref i Bender, 2012) lade tidigt fram narcissism som en del av en hälsosam 

utveckling från spädbarnstiden mot jaget. Fasen kallad primär narcissism leder till kapaciteten 

att visa kärlek och intresse för andra, om barnet togs om hand och om det inte utsätts för höga 

och oroande krav från omgivningen. Den tidiga fasen av narcissism anses nödvändig för 

identiteten, mogen personlighet och förmågan att vara kreativ och få en positiv självkänsla 

(Bender, 2012).  

Narcissism definieras i en manual av psykiatrisk diagnostik som utfärdats av American 

Psychiatric Association, ”Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV), 

som ett genomgående mönster av grandiositet, självfokus och självbetydelse (Morf & 

Rhodewalt, 2001). Enligt DMS-IV visar narcissister ofta på ett beteende med stort fokus på 

framgång, makt, skönhet och briljans. De vill gärna leva på en ”scen” med exhibitionistiskt 

beteende och krav på uppmärksamhet och beundran, samtidigt som de är känsliga för hot mot 

självkänsla och svarar ofta med känslor som ilska, skam, trotsighet och förödmjukelse. 

Dessutom visar de ofta en attityd mot att vara mer berättigade till saker och ting än andra samt 

har förväntningar om särbehandling, är ovilliga att återgälda tjänster till andra och är lite, eller 

inte alls, empatiska (Morf & Rhodewalt, 2001). Davis, Claridge och Celrullo (1997) hittade i 

sin studie att individer med narcissistiska personlighetsdrag värderade utseende och träning 

högre än övriga och att de ägnade sig i större utsträckning åt fysisk aktivitet. Narcissism har 

visat sig vara ett personlighetsdrag som ofta visar sig i samband med ätstörningar (Steiger et 

al., 1997) samt dysmorfofobi (Neziroglu et al., 1996).  

Både Miller (1992) och Davis (1992) hänvisar till narcissism i relation till fysisk aktivitet 

och hur träning blir ett verktyg för utseendefixering. Collis, Lewis och Crips (2016) 

observerade en överlappning av narcissistiska drag och karaktärsdrag för muskeldysmorfi, 
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exempelvis konstant tittande i spegel, stort fokus på individen själv och dennes kropp samt 

lågt självförtroende. Tidigare forskning har bland annat tittat på riskfaktorer på negativa 

effekter av ohälsosamma träningsbeteenden i samband med narcissism och självförtroende 

(Bruno et al., 2014). Deras analys indikerade att narcissism och självförtroende kan predicera 

hur mycket individen tränar per vecka.  

Collis med kollegor (2016) sammanfattade resultat från flera studier kopplat till narcissism 

och muskeldysmorfi visade inkonsekventa resultat och att mer forskning behövs på 

sambandet mellan muskeldysmorfi och narcissism. Rubenstein (2003; ref i Collis et al., 2016) 

fann att bodybuilders hade signifikant högre värden av narcissism än män som aldrig 

styrketränade, dessutom hittade Porcerelli och Sander (1995; ref i Collis et al., 2016) att 

bodybuilders som använde preparat som anabola steroider hade signifikant högre nivåer av 

narcissism än de som inte använde preparat. Kuennen och Waldron (2007; ref i Collins et al., 

2016) fann tvärtemot ingen signifikant relation mellan nivåer av narcissism och nivåer av 

muskeldysmorfi. Forskning på psykologisk narcissism i samband med variabler kopplat till 

kroppsuppfattning är relativt liten (Davis et al., 1997). Dock fann Jackson, Ervin och Hodge 

(1992; ref i Davis et al., 1997) narcissism mätt med NPI positivt relaterad till flera aspekter av 

kroppsuppfattning. Davis och kollegor (1997) hittade positiva samband mellan narcissism, 

kroppsuppfattning och fysisk självkänsla bland kvinnor, men poängterar komplexiteten i 

sambandet. Flera studier har visat samband mellan narcissism och självkänsla, bland annat där 

positivt samband med självkänsla där individer med höga värden av narcissistiska 

personlighetsdrag har väldigt positiv tilltro om sig själva och rapporterar högt självvärde men 

samtidigt negativa attityder gentemot sig själva och låg självkänsla, utan att själva vara 

medvetna om det (John & Robins; ref i Kansi, 2003; Vater, Ritter, Schröder-Abé, Schütz, 

Lammers, Bosson & Roepke, 2013).  

Muskeldysmorfi och fysiskt självvärde  

Inom psykologin är begreppet självvärde relaterat till självuppfattning och hur individer 

värderar och beskriver sig själva. Individens självkänsla hänvisar till hur individen värderar 

och beskriver sig själva, exempelvis hur värdefulla de anser sig själva vara (Fox, 1997; ref i 

Raustorp 2006). Lox med kollegor (2010) beskriver att självkänslan speglar individens 

attityder gentemot sig själv samt hur individen ser sig själv och påverkar både emotioner och 

beteenden. En individs övergripande självförtroende har underkategorier som relaterar till 

individens fysiska självuppfattning, såsom fysiska självvärde och självkänsla (Lindwall, Asci 

& Crocker, 2014). Individer uppfattar sig själva på olika sätt i olika situationer, det innebär att 

exempelvis global självkänsla och specifik självkänsla leder till olika konsekvenser. Global 

självkänsla innefattar exempelvis kognitiv- och fysisk självkänsla och är associerat med 

psykologiskt välbefinnande medan den specifika självkänslan visat mer relevans till 

individens beteenden (Rosenberg, Schoenbach, Schooler & Rosenberg, 2005). Ett högt fysiskt 

självvärde är associerat med hälsosammare beteenden som bättre kosthållning och att i större 

utsträckning medverka i fysisk aktivitet som motion och idrott (Torres & Fernandez, 1995; ref 

i Fox, 2000). Studier visar att motion och idrott är associerat till mer positivt fysiskt 

självförtroende och positiv kroppsuppfattning (Fox & Corbin, 1989). Fysiskt självvärde och 

global självkänsla är även associerat till en tonad och vältränad kropp (Fox, 2000). Fox (2000) 

menar att ökad fysisk aktivitet inom vissa grupper generellt ökar det fysiska självvärdet och 

kroppsuppfattningen hos individen, men kan också skapa högre medvetenhet som i sin tur kan 
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skapa ökad kroppsfixering och självkritik. Lindwall (2000) påpekar även att den fysiska 

självuppfattningen antas vara kopplad till användandet av anabola steroider samt ätstörningar. 

Individens fysiska självvärde är därför intressant i sammanhang med muskeldysmorfi där det 

kan antas finnas ett samband och bör undersökas som en möjlig bestämmandefaktor för 

riskbeteenden (Gonzalez-Marti, Bustos och Hernandez-Martinez, 2014; Grieve, 2007). 

Gonzalez-Marti med kollegor (2014) undersökte individer med muskeldysmorfi som 

utövade tyngdlyftning och trots att fysisk aktivitet normalt är associerat med högre nivå fysisk 

självkänsla och positivare kroppsuppfattning visade individerna med muskeldysmorfi lägre 

fysiskt självvärde. Det finns gott om forskning som visar positiva samband mellan fysiskt 

självvärde och fysisk aktivitet (Lindwall et al., 2014), men mindre forskning på studier som 

undersöker relationen mellan fysiskt självvärde och muskeldysmorfi. 

Under de senaste åren har flertalet forskare (Grieve, 2007, Lantz, Rhea & Mayhew, 2001; 

ref i Grieve, 2007; Collins et al., 2016) utformat teoretiska ramverk för att försöka förklara 

bakomliggande faktorer till muskeldysmorfi. En av dessa modeller utformad av Grieve (2007) 

bygger på kriterierna skapade av Pope med kollegor (1997) för att diagnostisera 

muskeldysmorfi och bygger på kategorier från Kieslers (1999; ref i Grieve, 2007) 

biopsykosociala modell av psykopatologi (se figur 1). Den biopsykosociala modellen kan 

förklaras som ett holistiskt och multidimensionellt perspektiv där flera aspekter från 

individens liv tas i akt för att ställa en korrekt diagnos. Några av dessa är biologiska anlag, 

psykologiska stressorer, sociala- och miljöfaktorer, fysiologiska egenskaper samt individens 

egna upplevelse av dessa faktorer och övriga hälsan (Prudy, 2013). Genom att förstå hur 

individen upplever sina hälsoproblem och identifiera det stöd som finns tillgängligt anses 

avgörande för hur väl individen kan tillfriskna från sjukdomen. Den biopsykosociala 

modellen har i viss mån kritiserats av en del psykiatriker och psykologer. En av orsakerna har 

varit att en av de biologiska, psykologiska eller sociala aspekterna av diagnosen kan bli 

underrepresenterade beroende på individens subjektiva erfarenheter eller brist läkarens 

opartiskhet. Trots detta är modellen väl använd (Prudy, 2013).   

De bakomliggande psykologiska orsakerna till uppkomsten av muskeldysmorfi är många 

och komplexa. Grieve (2007) skapade en konceptuell modell för att förklara de underliggande 

faktorerna inkluderas nio variabler indelade i fyra kategorier som kan influera utvecklingen av 

muskeldysmorfi; sociala miljöfaktorer (påverkan av media, medverkan i fysisk aktivitet), 

emotionella faktorer (negativ påverkan), psykologiska faktorer (kroppsmissnöje, internt 

kroppsideal, låg självkänsla, skev syn på egen kropp, perfektionism) och fysiologiska faktorer 

(kroppsmassa) (Grieve, 2007).  
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Figur 1. Bidragande faktorer till utvecklandet av muskeldysmorfi (Grieve, 2007) 

 

En annan modell om muskeldysmorfi utformad av Lantz, Rhea och Mayhew (2001; ref i 

Grieve, 2007; Collis et al., 2016) inkluderar även relationen mellan utlösande faktorer som 

självkänsla och kroppsmissnöje; psykologiska- och beteendefaktorer som träningsberoende, 

matrestriktioner, kroppssymetri och storlek, användandet av psykofarmaka och tillskott (som 

exempelvis anabola steroider); samt negativa konsekvenser av muskeldysmorfi som 

utanförskap och personlighetsdrag som narcissism.  

Fox och Corbin (1989) skapade en hierarkisk modell utifrån den fysiska självuppfattningen 

och visar hur global självkänsla interagerar och länkas samman med fysiskt självvärde och 

dess subkategorier (se figur 2). Begreppet global självkänsla beskrivs av Whitehead (1995) 

som den övre delen av den hierarkiska modellen, och innefattar och berör alla de olika 

underkategorier av självkänsla. Trots uppdelningen påverkar de olika områdena av självkänsla 

varandra och är ständigt interagerande, dock att de underkategorierna är mer föränderliga än 

global självkänsla.  

Sammanfattningsvis visar det på komplexa relationer mellan muskeldysmorfi och möjliga 

påverkningsfaktorer. Låg självkänsla och kroppsuppfattning är två faktorer som kan vara en 

betydande del till utvecklingen av muskeldysmorfi. Fysiskt självvärde kan ge en djupare 

förståelse i samband med låg självkänsla och den mängd styrketräning som ofta relateras till 

symtomen av muskeldysmorfi (Fox, 2000; Grieve, 2007; Pope et al., 1997).  
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Figur 2. Hierarkiskt perspektiv på global självkänsla och fysiskt självvärde. 

En skev kroppsuppfattning till den egna kroppen, starkt kroppsmissnöje och en syn på sig 

själv som fysiskt liten och inte nog muskulös är typiskt för individer med muskeldysmorfi. 

Det blir svårt och problematiskt för individen när större delen av vardagen och livet fokuseras 

på viktträning, dieter och liknande aktiviteter (Pope et al., 1997). Gymkulturen ökar 

(Söderström, 2000) och i takt med den även muskeldysmorfi (Pope et al., 1997). Lite 

forskning har hittats inför denna studie om muskeldysmorfi i Sverige i relation till 

psykologiska faktorer. Tidigare forskning har hittat överlappning mellan narcissistiska drag 

och karaktärsdrag för muskeldysmorfi, exempelvis konstant tittande i spegel, stort fokus på 

individen själv och dennes kropp samt låg självkänsla (Collis et al., 2016). Tidigare forskning 

har bland annat tittat på riskfaktorer för negativa effekter av ohälsosamma träningsbeteenden i 

samband med narcissism och självkänsla (Bruno et al., 2014). Fysisk självuppfattning och hur 

individen värderar och beskriver sig själva är relaterat till fysiskt självvärde (Fox, 1997; ref i 

Raustorp 2006). Det vore därför intressesant att studera samband mellan muskeldysmorfi och 

de psykologiska faktorerna narcissistiska personlighetsdrag och självkänsla för att öka 

förståelsen för förekomsten av symtom till muskeldysmorfi. En ökad förståelse kan leda 

forskningen vidare framåt och förbättra kunskapen inom miljöer där symtomen kan upptäckas 

i tid så att individen fortare kan få hjälp. Tidigare forskning har ofta visat samband mellan 

muskeldysmorfi och individer som tävlar i klassisk bodybuilding och liknande grenar (Grieve, 

2007; Olivardia, 2000; Pope et al., 1997). Individerna bedöms inför domare och publik och 

får poäng baserat på bland annat muskelstorlek, muskeldefinition och symmetri (Mitchell et 

al., 2016), därför är det även av intresse att undersöka om det finns skillnader mellan tävlande 

och icke-tävlande individer.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av symtom till muskeldysmorfi i 

relation till narcissistiska personlighetsdrag, global självkänsla, fysiskt självvärde och 

betydelsen av fysiskt självvärde. Studien har även till syfte att undersöka skillnader mellan 

(symtom till) muskeldysmorfi, narcissistiska personlighetsdrag och fysiskt självvärde mellan 
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tävlande och icke-tävlande individer inom styrkerelaterade idrotter. Vidare undersöks även 

om olika nivåer av narcissistiska personlighetsdrag och fysiskt självvärde kan predicera 

symtom till muskeldysmorfi.  

Utifrån syftet med studien behandlas följande frågeställningar: 

- Finns det något samband mellan individer med symtom till muskeldysmorfi, 

narcissistiska personlighetsdrag och nivå av global självkänsla, fysiskt självvärde och 

betydelsen av fysiskt självvärde? 

- Finns det någon skillnad mellan individer med symtom till muskeldysmorfi, 

narcissistiska personlighetsdrag, nivå av global självkänsla, fysiskt självvärde, 

betydelsen av fysisk självkänsla och individer som tävlar eller inte?  

- Kan nivåer av narcissistiska personlighetsdrag, global självkänsla och fysiskt 

självvärde predicera symtom av muskeldysmorfi? 

 

Metod 

Deltagare och urval 

I föreliggande studie deltog 123 kvinnor och 51 män (N=174) i åldrarna 17 till 65 år 

(M=33.39, SD=10.26). Av dessa 174 styrketränade 130 och av de som styrketränade var det 

17 tävlande. Ett så kallat bekvämlighetsurval gjordes, detta för att öka sannolikheten till att 

individer som styrketränade skulle delta (Breakwell, Smith & Wright, 2012), vilket innebar att 

personerna själva fick välja om de vill delta eller inte. En samlad enkät delades elektroniskt 

via en länk, främst via sociala medier. Deltagarna uppmuntrades att dela länken vidare, i syfte 

att få en snöbollseffekt och därmed nå flera deltagare (Breakwell et al., 2012). För att öka 

chansen att nå en relevant population i relation till muskeldysmorfi delades länken via sociala 

medier, främst i Facebookgrupper relaterade till styrketräning och tyngdlyftning (Pope et al., 

1997). Studiens deltagare kategoriserades baserat på träningsform och träningsmängd samt 

eventuella riskbeteenden eller symtom på muskeldysmorfi.  

Mätinstrument  

 Godin Leisure-Time Exercise Questionnarie (GLTEQ). Detta mätinstrument består av 

fyra frågor om individens träningsvanor som mäter träningsmängd. GLTEQ översattes från 

engelska till svenska av författaren till denna studien. Instrumentet GLTEQ mäter om 

individen tränar regelbundet, träningsfrekvens per vecka och ansträngingsgrad; 

“ansträngande”, “måttlig” eller “mild” intensitet. Uträkningen ger högre värden på 

ansträngande träning och lätt träning ger låga värden. Höga värden indikerar hög 

träningsmängd (Godin & Shepard, 1985).  

Demografiska frågor, huvudsaklig idrotts- och motionsform och viktträning 

I enkäten adderades frågor om ålder, kön och huvudsakliga idrotts- eller motionsform. Utöver 

GLTQ adderades frågor som avsåg att mäta genomsnitt av antal dagar träning per vecka, 

genomsnittlig tid per träningspass, om individen styrketränar, hur många år individen 

styrketränat, om individen tävlar och i så fall i vilken idrott.  

Physical Self-Perception Profile (PSPP). PSPP mäter i sin helhet idrottskompetens, 

fysisk styrka, fysisk konditionsnivå, kroppsattraktivitet och fysiskt självvärde. Den svenska 

versionen användes för att mäta tre subskalor (Lindwall, Asci & Hagger, 2011). Deltagarna 

väljer det som stämmer bäst överens med den egna uppfattningen utifrån tre subskalor som 

används i studien, Global självkänsla (eg. Generellt sett är jag mycket nöjd med mig själv), 
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Fysiskt självvärde (eg. Jag är stolt över vem jag är och vad jag kan göra fysiskt) och 

Betydelsen av fysiskt självvärde (eg. Hur viktigt är det för dig att vara stolt över dig själv 

fysiskt?). Den 4-gradiga likertskalan värderas för Global självkänsla och Fysiskt självvärde 

från 1 ”Stämmer inte alls in på mig” till 4 ”Stämmer helt in på mig”. För Betydelsen av 

fysiskt självvärde är skalan från 1 ”Inte alls viktigt” till 4 ”Mycket viktigt” (Fox & Corbin, 

1989). Högre värden indikerar högre självkänsla. Cronbach’s alpha för de tre subskalorna var 

i denna studie Global självkänsla .91, Fysiskt självvärde .64, Betydelsen av fysiskt självvärde 

.91.  

Svenska Narcissistic Personality Inventory (S-NPI) © Robert Raskin, Juliska Wallin. 

Originalet NPI skrevs av Raskin och Hall (1979; ref i Ackerman et al., 2011; Kansi, 2003), 

formuläret gjordes sedan om till 40 påståenden (Raskin & Terry, 1988: ref i Kansi, 2003). 

Formuläret översattes från engelska till svenska med så kallad ”back-translation” och testades 

på svenska av Kansi (2003) och några frågor som inte fungerade lika bra på den svenska 

populationen som den amerikanska togs bort. Det svenska formuläret innehåller 29 par 

påståenden som prövar narcissistiska och icke-narcissistiska drag, där deltagarna anger det 

påstående i paret som de identifierar sig mest med. Värdena går från 0 till 29 där höga värden 

indikerar högre nivå av narcissism. För varje påstående som avser narcissistiska 

personlighetsdrag läggs det på ett poäng medan de påståenden som anses neutrala ges noll 

poäng. Exempel på ett par påståenden ”Jag tycker inte särskilt mycket om att visa upp min 

kropp” och ”Jag tycker om att framhäva min kropp” där det sista påståendet anses mer 

narcissistiskt och ger ett poäng. Svaren summeras sedan till en totalsumma där högre värden 

indikerar högre grad av narcissistiska personlighetsdrag. I denna studie var Cronbach’s alpha 

.77.  

Muscle Dysmorphia Disorder Inventory (MDDI) är ett självskattningsformulär som 

används för att kunna bedöma indikatorer för muskeldysmorfi. Det 5-skaliga formuläret 

består av 21 påståenden som deltagaren får ranka utifrån vad som bäst stämmer överens med 

individen från 1 ”aldrig” till 5 ”alltid”. Exempel på påståenden kan vara ”Jag tänker på mitt 

utseende konstant” och ”Jag önskar mina armar var större”. Högre värden indikerar fler 

symtom och beteenden relaterat till muskeldysmorfi. Enkäten utfördes i original på engelska 

av Hildebrandt, Schuldt och Chung (2004) utifrån de kriterier för symtom av muskeldysmorfi 

som utförts av Pope med kollegor (1997). Formuläret utvecklades från specifika frågor 

relaterade till tre subkategorier; Drivkraft för ökad fysisk storlek (DFS) (eg. ”Jag önskar mina 

armar var större), frågor rörande tankar som att vara mindre muskulös och svagare än önskat 

samt begär att öka i storlek och styrka. Subkategorin representerar delar av kriterierna 

angående oron och upptagenheten individen känner över den otillräckliga kroppsstorleken. 

Utseendeintolerans (AI) (eg. ”Jag använder lössittande kläder så ingen kan se min kropp”), 

negativa övertygelser om den egna kroppen som resulterar i kroppsångest eller undvikande att 

visa sin kropp, exempelvis på badstranden, utformat från kriterierna om att undvika 

situationer samt grovt kroppsmissnöje. Tredje subkategorin Nedsatt funktionsförmåga (FI) 

(eg. ”Jag avstår från sociala aktiviteter för att träna”) om beteenden relaterade till 

upprätthållande av träningsrutiner, negativa känslor och tankar vid avvikelser från rutinerna 

samt undvikande av situationer, ångest vid obekväma situationer samt upptagenheten av den 

egna kroppen. Även dessa frågor utformade efter de kriterier som utformats av Pope med 

kollegor (1997) (Hildebrandt et al., 2006). De tre subkategorierna skapar tillsammans en 
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multidimensionell bedömning av muskeldysmorfi som täcker kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga kännetecken. Dessa komponenter visar tillsammans en grundlig bedömning 

av de områden som diagnostiserar och muskeldysmorfi samt till individer som visar symtom 

(Hildebrandt, Langenbucher, & Schlundt, 2004). Formuläret översattes från engelska till 

svenska av studiens författare. I denna studie var Chronbach’s alpha .89. 

Procedur och etik  

Mätinstrumenten sammanställdes till en enkät som delades elektroniskt via en länk på 

Facebook som sedan delades vidare i privata nätverk och bland medlemmar i olika (för 

studiens syfte) relevanta offentliga grupper. Enkäten innehöll en informationstext med kort 

förklaring av syfte och etiska principer såsom information om att all insamlad data kommer 

behandlas konfidentiellt, att svaren samlas in endast i forskningssyfte samt att deltagandet är 

frivilligt.  

Dataanalys 

All insamlad data fördes in i SPSS, en statistisk mjukvara för analys av kvantitativ data. 

För att undersöka samband mellan förekomsten av symtom till Muskeldysmorfi och dess tre 

underkategorier Drivkrafter för fysisk storlek, Utseendeintolerans och Nedsatt 

funktionsförmåga i relation till Narcissistiska personlighetsdrag, Global självkänsla, Fysiskt 

självvärde och Betydelsen av fysiskt självvärde samt Träning (GLTEQ, genomsnitt antal 

styrkepass/vecka samt genomsnittlig längd (min) per pass) gjordes Pearsons r 

korrelationsanalys. Vidare undersöktes skillnader mellan förekomsten av symtom till 

Muskeldysmorfi och dess tre underkategorier, Narcissistiska personlighetsdrag, Global 

självkänsla, Fysiskt självvärde, Betydelsen av fysiskt självvärde samt tävlande och icke-

tävlande inom styrkeidrotter genom oberoende t-test. Slutligen genomfördes en multipel 

regressionsanalys för att undersöka om Narcissistiska personlighetsdrag, Global självkänsla 

och Fysiskt självvärde kan predicera förekomsten av symtom till Muskeldysmorfi. Eftersom 

det inte fanns tydliga hypoteser eller teorier om vilken av variablerna som starkast kunde 

predicera förekomsten av symtom till Muskeldysmorfi valdes entermetoden (Field, 2013). 

 

Resultat 

Samband mellan Muskeldysmorfi, Narcissism och Fysiskt självvärde 

Analyserna visade flera signifikanta samband mellan symtom till muskeldysmorfi, dess tre 

underkategorier Drivkrafter för fysisk storlek, Utseendeintolerans och Nedsatt 

funktionsförmåga och huvudvariablerna Träningsmängd, Fysisk självkänsla och Narcissism 

(se Tabell 1). Signifikanta positiva samband visades mellan Drivkraft till ökad fysisk storlek, 

genomsnittligt antal styrkepass i veckan och Betydelse av fysiskt självvärde. Sambanden 

visade att ju mer Drivkraft till fysisk storlek desto fler gånger styrketränar individen i 

genomsnitt per vecka samt att individen värderar betydelsen av fysiskt självvärde högre.  

Negativt samband visades mellan Utseendeintolerans, Global självkänsla samt Fysiskt 

självvärde. Sambanden visar att höga värden av Utseendeintolerans var relaterat till låga 

värden av Global självkänsla och Fysiskt självvärde, eller lägre värden av Utseendeintolerans 

relaterat till högre värden av Global självkänsla och Fysiskt självvärde. 

Negativt samband visades även mellan Nedsatt funktionsförmåga och Global självkänsla. 

Gällande sambanden visar resultaten på högre värden på Nedsatt funktionsförmåga indikerade 
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på lägre värden av Global självkänsla eller att lägre värden av Nedsatt funktionsförmåga 

indikerar på högre värden av Global självkänsla och Fysiskt självvärde. Mellan Nedsatt 

funktionsförmåga, Genomsnitt antal styrkepass i veckan, Genomsnitt antal minuter per 

styrkepass, Betydelse av fysiskt självvärde och Narcissism visades positiva samband. 

Sambanden innebar att ju högre värden av Nedsatt funktionsförmåga desto större 

träningsmängd; antal gånger individen styrketränar i genomsnitt per veckan, antal minuter per 

styrkepass och Narcissistiska personlighetsdrag samt att individen värderar Betydelsen av 

fysiskt självvärde lägre.  

 

Tabell 1. Samband mellan Muskeldysmorfi, Styrketräning, Fysisk självkänsla och Narcissism 

 

Variabel Drivkraft för 

fysisk storlek 

Utseendeintolerans Nedsatt 

funktionsförmåga 

 

Träning    

Antal dagar i veckan (styrketräning) 0.34** -0.03 0.34** 

Minuter per pass (styrketräning) 0.12 0.08 0.34** 

GLTEQ -0.01 -0.05 0.09 

    

Självkänsla    

Global självkänsla -0.15 -0.54** -0.26** 

Fysiskt självvärde -0.09 -0.52** -0.06 

Betydelse av fysiskt självvärde 0.23** 0.87 0.35** 

    

Narcissism 0.14 -0.10 0.21** 

Not. ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 

Träning (Genomsnitt antal pass/vecka, Genomsnittslängd/pass), Fysisk självkänsla (Global självkänsla, Fysiskt 

självvärde och Betydelse av Fysiskt självvärde) och Narcissism.  

 

Skillnader mellan tävlande och icke-tävlande individer inom styrkeidrotter 

Oberoende t-tester visade signifikanta skillnader mellan antal träningspass i veckan, 

Drivkraft för fysisk storlek, Nedsatt funktionsförmåga, Narcissism, Global självkänsla, 

Fysiskt självvärde och Betydelsen av fysiskt självvärde mellan tävlande och icke-tävlande 

individer (se tabell 2). Resultaten visade att tävlande individer styrketränar i genomsnitt fler 

antal pass i veckan, har en större drivkraft för fysisk storlek och högre värden av Nedsatt 

funktionsförmåga jämfört med icke-tävlande individer. Tävlande individer värderade sin 

globala självkänsla, fysiska självvärde samt betydelsen av fysiskt självvärde högre än icke-

tävlande individer. Tävlande individer visade även högre värden på Narcissistiska 

personlighetsdrag än icke-tävlande individer. Avseende träningsmängd mätt i GLTEQ, antal 

minuter per träningspass och utseendeintolerans fanns inga signifikanta skillnader mellan 

tävlande och icke-tävlande individer. 
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Tabell 2. Skillnader mellan tävlande och icke-tävlande individer inom styrkeidrotter. 

 Tävlande Icke-tävlande    

Variabel M SD M SD df t p 

        

Träningsmängd        

GLTQ 53.41 39.42 44.94 38.92 130 0.84 0.40 

Antal dagar i veckan 

(styrketräning) 

4.59 1.06 3.40 1.48 143 3.60 0.00** 

Minuter per pass 

(styrketräning) 

68.24 24.55 66.93 27.39 143 0.19 0.85 

        

Muskeldysmorfi        

Drivkraft för fysisk 

storlek 

2.78 1.04 2.08 0.74 168 2.70 0.02* 

Utseendeintolerans 2.23 0.76 2.40 0.91 170 -0.75 0.45 

Nedsatt 

funktionsförmåga 

2.29 0.85 1.98 0.78 166 1.52 0.03* 

        

Självkänsla        

Global självkänsla 3.51 0.52 3.06 0.60 166 2.95 0.00** 

Fysiskt självvärde 3.22 0.13 2.88 0.60 164 5.71 0.00** 

Betydelsen av fysiskt 

självvärde 

3.50 0.74 3.19 0.55 165 2.16 0.03* 

        

Narcissism 1.46 0.17 1.36 0.16 158 2.24 0.03* 

Not. * Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p<0,01 

 

Multipel regressionsanalys 

En multipel regressionsanalys genomfördes med entermetoden. Variablerna Narcissistiska 

personlighetsdrag, Global självkänsla och Fysiskt självvärde predicerade förekomsten av 

symtom till Muskeldysmorfi (se tabell 3) F (3,139) = 13.53, p = < 0,00. R2=0,23 och Adjusted 

R2=0,21. Tillsammans kan dessa variabler förklara 21% av variansen. Enskilt var Fysiskt 

självvärde inte en signifikant prediktor medan Global självkänsla och Narcissism visar sig 

vara enskilda, signifikanta prediktorer till Muskeldysmorfi. Resultatet tyder på att desto högre 

värden av Global självkänsla, desto lägre värden av Muskeldysmorfi, samt desto högre värden 

av Narcissism indikerar högre värden av Muskeldysmorfi. Enligt Breakwell med kollegor 

(2012) kan 0,45 betraktas som måttligt samband, vilket indikerar att ovannämnda variabler till 

viss del kan predicera förekomsten av symtom till muskeldysmorfi.  

 

Tabell 3. Icke standardiserade koefficienter. Standardiserade regressionskoefficienter. Signifikant värdet. 

Variabler B SE Beta Sig 

     

Global självkänsla -0.41 0.10 -0.40 0.00** 

Fysiskt självvärde -0.17 0.10 -0.15 0.10 

Narcissism 0.95 0.40 0.24 0.03* 

Not. * Korrelationen är signifikant, p <0,05 ** Korrelationen är signifikant, p <0,01 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av symtom till muskeldysmorfi i 

relation till narcissistiska personlighetsdrag, global självkänsla, fysiskt självvärde och 

betydelsen av fysiskt självvärde. Syftet var även att undersöka skillnader mellan förekomsten 

av muskeldysmorfi, narcissistiska personlighetsdrag och fysiskt självvärde mellan tävlande och 

icke-tävlande individer inom styrkerelaterade idrotter, samt om narcissism, global självkänsla 

och fysiskt självvärde kunde predicera förekomsten av symtom till Muskeldysmorfi. 

Resultaten visade positiva samband mellan drivkraft för ökad fysisk storlek, genomsnittligt 

antal styrkepass i veckan och betydelsen av fysiskt självvärde. Detta innebär att ju större 

drivkraft för ökad storlek, desto fler styrkepass i veckan samt att betydelsen av fysiskt 

självvärde värderas högre. Sambanden går i linje med tidigare forskning, där drivkraft för 

fysisk storlek i MDDI innehåller frågor angående tankar om bland annat att vara för liten, inte 

nog muskulös, inte vara stark nog och önskan att öka i storlek och styrka (Hildebrandt et al., 

2004; Pope et al., 1997) och individens lösning på det upplevda problemet kan leda till 

tvångsmässig och ökad träningsmängd (Grieve et. al, 2009; Mosley, 2009). Enligt Rosenberg 

med kollegor (1995) är det den specifika självkänslan som har mest relevans till individens 

beteende, vilket i detta fall kan tolkas som att betydelsen av fysiskt självvärde också påverkar 

individens träningsmängd för att nå önskad styrka och fysisk storlek. Med utgångspunkt i 

kriterierna satta för muskeldysmorfi (Pope et al., 1997) kan det tolkas som att det är 

drivkraften till ökad fysisk storlek som är orsaken till den ökade träningsmängden. Individer 

ser inte beteendet som negativt, utan lösningen blir att träna mer för att bli större. Betydelsen 

av fysiskt självvärde kan vara viktigare för individer som tränar mycket, att det är av 

betydelse vad individen kan utföra fysiskt.  

Vidare fanns det positiva samband mellan nedsatt funktionsförmåga, genomsnittligt antal 

styrkepass i veckan, genomsnittlig längd på styrkepassen samt narcissistiska 

personlighetsdrag. Resultaten visar att när värdena på nedsatt funktionsförmåga ökar sker det 

samma med träningsmängden både i genomsnittligt antal styrkepass i veckan, genomsnittlig 

längd på styrkepassen samt narcissistiska personlighetsdrag. Nedsatt funktionsförmåga 

innefattar beteenden som att upprätthålla tränings- och kosthållningsrutiner, upplevelse av 

negativa känslor som kan uppstå vid avvikelser från träningsrutiner och undvikande av sociala 

situationer på grund av negativa känslor kring egna kroppen (Hildebrandt et al., 2004). En 

förklaring till resultaten i föreliggande studie kan vara att individer med högre värden av 

narcissistiska personlighetsdrag oftare deltar i fysisk aktivitet i större utsträckning samt 

värderar träning högre än individer med låga värden av narcissistiska personlighetsdrag 

(Davis et al., 1997). Individer med stort fokus på sitt utseende kan tänkas träna mer för att 

upprätthålla det, samt att få beröm. Om träningen sker på gymmet är det en miljö fullt med 

speglar där individen ser sig själv och det kan antas att individer även jämför sig med 

varandra. Det finns beteenden hos individer med nedsatt funktionsförmåga och narcissistiska 

personlighetsdrag som står i motsats av varandra, så som att individer med nedsatt 

funktionsförmåga ofta får ångest vid sociala sammanhang medan individer med narcissistiska 

personlighetsdrag gärna vill vara i centrum. Dock finns flera beteenden som är lika, så som 

konstant tittande i spegel, stort fokus på egen kropp och på individen själv (Collis et al., 2016) 

vilket kan vara en förklaring till studiens resultat.  
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Frånvaron av signifikanta samband mellan narcissistiska personlighetsdrag, drivkraft för 

ökad fysisk storlek och utseendeintolerans kan anses som något förvånande då tidigare 

forskning visat att individer med narcissistiska drag bland annat använt träning som ett 

verktyg av utseendefixering (Miller, 1992; Davis, 1992). Tidigare studier har även visat, som 

nämnt, på överlappning mellan narcissistiska drag och karaktärsdrag för muskeldysmorfi så 

som konstant tittande i spegel, stort fokus på egen kropp och på individen själv (Collis et al., 

2016). Istället ligger resultaten i linje med Collis med kollegor (2016) som visade 

inkonsekventa resultat mellan narcissism och muskeldysmorfi och Kuennen och Waldrons 

(2007; ref i Collins et al., 2016) där inget signifikant samband hittades mellan nivåer av 

narcissism och nivåer av muskeldysmorfi. En förklaring till resultatet kan vara att 

utseendeintolerans innebär negativa övertygelser om den egna kroppen, kroppsångest och 

missnöje samt undvikande att visa sin kropp på exempelvis stränder och drivet för ökad fysisk 

storlek visar på kroppsmissnöje (Hildebrandt et al., 2004). Detta går åt motsatt håll mot en del 

av de narcissistiska personlighetsdragen som att ofta vilja visa upp sig, vara i centrum och 

synen på sig själva som bättre än alla andra. Narcissister känner dock behov av att visa upp 

sig när de känner sig överlägsna. De har i grunden en dålig självkänsla som behöver bekräftas 

för att de ska känna en överlägsenhet. En studie visade att individer med narcissism visade 

högre självkänsla men att självkänslan var direkt kopplad till prestation och beröm från andra 

(Vater et al., 2013). 

Vidare visade föreliggande resultat på negativa samband mellan utseendeintolerans, global 

självkänsla och fysiskt självvärde, samt mellan nedsatt funktionsförmåga och global 

självkänsla. Sambanden kan betyda att höga värden av utseendeintolerans är relaterat till låga 

värden av global självkänsla och fysiskt självvärde. Resultaten kan tolkas enligt Fox (1989) 

hierarkiska modell som att global självkänsla och fysiskt självvärde påverkar varandra samt 

individens beteende. Självkänsla är relaterat till utseendeintolerans som i MDDI, som nämnt, 

negativa övertygelser om den egna kroppen som i sin tur resulterar i kroppsångest och 

undvikande av utsatta och sociala situationer. Övertygelsen om att den egna kroppen är 

bristfällig resulterar i negativa kognitioner och beteenden som exempelvis att tro att individen 

är ful, användning av för stora kläder och/eller undvika stranden där kroppen exponeras mer 

(Hildebrandt et al., 2004). Detta skulle betyda att utseendeintoleransen skulle öka när global 

självkänsla och fysiskt självvärde går upp eller vice versa. Resultaten är i linje med studier 

som visat att högre global självkänsla och fysiskt självvärde är associerat med en mer positiv 

kroppsuppfattning (Fox & Corbin, 1989). Det negativa sambandet mellan nedsatt 

funktionsförmåga och global självkänsla skulle innebära att högre värden på nedsatt 

funktionsförmåga indikerade på lägre värden av global självkänsla eller att lägre värden av 

nedsatt funktionsförmåga indikerar på högre värden av global självkänsla. Resultaten kan 

möjligen förklaras genom tidigare forskning som visat att den globala självkänslan är främst 

associerad med psykologiskt välbefinnande, men innefattar även fysiskt självvärde som är 

relaterat till individens beteende (Rosenberg et al., 1995), dessa påverkas av varandra. Vidare 

förklaras nedsatt funktionsförmåga att negativa känslor om individen själv och egna kroppen 

uppstår i samband med avvikande träningsrutiner (Hildebrandt et al., 2004) och på så vis 

antas att den globala självkänslan försämras när värden av nedsatt funktionsförmåga går upp 

och de negativa känslorna om egna kroppen blir starkare.  
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Inga signifikanta samband fanns mellan drivkraft för ökad fysisk storlek, GLTEQ, 

narcissistiska personlighetsdrag eller längd per styrkepass. Det visade heller inga signifikanta 

samband mellan utseendeintolerans, GLTEQ, genomsnittligt antal träningspass per vecka, 

narcissistiska personlighetsdrag och betydelsen av fysiskt självvärde. Fortsättningsvis visades 

inga signifikanta samband mellan nedsatt funktionsförmåga, GLTEQ och fysiskt självvärde. 

Inget av de tre underkategorierna av muskeldysmorfi visade på samband med GLTEQ, vilket 

undersöker individens träning som regelbundenhet, frekvens och ansträngningsgrad. 

Muskeldysmorfi är kopplat till styrketräning, då målet är att öka i styrka och muskelmassa. En 

förklaring till studiens resultat kan vara att mätinstrumenten mäter olika typer av träning. 

Intensitet kan tänkas vara något man främst mäter i konditionsträning, hellre än i 

styrketräning för vanliga motionärer. Det kan också betyda att sambandet mellan träning och 

muskeldysmorfi är mer komplex, samma med sambandet mellan personlighetsdrag och 

muskeldysmorfi.  

I studien genomfördes även en multipel regressionsanalys som visade att tillsammans kan 

narcissistiska personlighetsdrag, global självkänsla och fysiskt självvärde predicera 21 % av 

variansen hos variabeln av förekomsten av symtom till muskeldysmorfi. Faktorerna kan 

tillsammans betraktas som predicerande för högre värden av förekomsten av symtom till 

muskeldysmorfi. Dock visade resultaten att fysiskt självvärde inte kan predicera förekomsten 

av symtom till muskeldysmorfi. Resultaten visade att individens värdering av global 

självkänsla och nivå av narcissistiska personlighetsdrag kan anses som speciellt viktiga 

psykologiska faktorer för att få en ökad förståelse av förekomsten av symtom till 

muskeldysmorfi. Den ökade förståelsen kan således användas för att vidga kunskapen och 

utbilda personer som jobbar inom styrketräning som exempelvis personliga tränare. Modellen 

av Lantz med kollegor (2001; ref i Grieve, 2007) förklarar utlösande faktorer till 

muskeldysmorfi som bland annat självförtroende, kroppsmissnöje, psykologiska och 

beteendefaktorer som träningsberoende, kroppssymetri och storlek samt negativa 

konsekvenser av muskeldysmorfi som utanförskap och personlighetsdrag som narcissism. 

Resultaten i föreliggande studie ligger i linje med flera av dessa kategorier.  

Vidare undersöktes skillnader där resultaten visade på signifikans mellan drivkraft för ökad 

fysisk storlek, nedsatt funktionsförmåga samt genomsnittligt antal styrkepass per vecka i 

jämförelse mellan tävlande och icke-tävlande individer inom styrkeidrotter. Detta betyder att 

individer som tävlar tränar i genomsnitt fler styrkepass i veckan och har högre värden av 

drivkraft för ökad fysisk storlek och nedsatt funktionsförmåga. Resultaten ligger i linje med 

tidigare forskning där det är visat att exempelvis bodybuilders och övriga som tävlar och 

bedöms framför domare och publik och får poäng på sitt utseende som bland annat muskel 

storlek och muskeldefinition (Grieve, 2007; Mitchell et al., 2016) vanligen tränar oftare och 

mer tvångsmässigt (Olivardia, 2000; Pope et al., 1997). Det kan antas att individer som tävlar 

tränar oftare för att nå uppsatta mål om muskelstorlek och definition, som i sin tur påverkar 

individens liv på andra plan, exempelvis socialt umgänge och kan skapa ångestladdade 

känslor om träningspass uteblir (Hildebrandt et al., 2004). Vidare visades signifikanta 

skillnader mellan global självkänsla, fysiskt självvärde och betydelsen av fysiskt självvärde 

mellan tävlande och icke-tävlande individer. Resultaten visade att tävlande individer 

värderade faktorerna av självkänsla högre än icke-tävlande individer. Individens fysiska 

självuppfattning har stor påverkan på individens beteenden både i idrotts- och 
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motionssammanhang som i vardagen (Lindwall, 2000). Självkänslan speglar även hur 

individen värderar och beskriver sig själv (Raustorp, 2006), som resultaten visar att 

individerna också anser det viktigt att ha hög självkänsla och fysiskt självvärde. Detta kan 

även förklaras genom resultatet att tävlande individer visar högre grad av narcissistiska 

personlighetsdrag än icke-tävlande. Resultaten ligger i linje med tidigare forskning där bland 

annat global självkänsla och fysiskt självvärde är associerat till en vältränad och tonad kropp 

(Fox, 2000). Vidare har forskning visat att inom vissa grupper ökar generellt fysiskt 

självvärde och ger en positivare kroppsuppfattning vid ökad fysisk aktivitet, dock kan detta 

skapa en ökad kroppsfixering och självkritik med ökad medvetenhet om egna kroppen (Fox, 

2000). De som tävlar antas vara generellt mer målmedvetna och drivande i sin träning, och de 

som tävlar anser det viktigare att vara nöjd med sig själv fysiskt sett samt att kunna prestera 

än de som inte tävlar. Högt fysiskt självvärde är relaterat till att i större utsträckning delta i 

fysiska aktiviteter, lika så individer med narcissistiska personlighetsdrag. Det kan antas att 

tävlande individer har en fördel av att ha högre värden av dessa psykologiska faktorer för att 

upprätthålla beteenden samt att prestera på en scen. Inga signifikanta skillnader visades 

mellan tävlande och icke-tävlande individer i GLTEQ, genomsnittligt antal minuter per 

träningspass och utseendeintolerans.  

Implikationer 

Resultaten i studien ger en ökad förståelse av psykologiska faktorer som kan finnas i 

relation till muskeldysmorfi, förekomsten av symtom samt riskbeteenden. drivkraft för fysisk 

storlek, utseendeintolerans och nedsatt funktionsförmåga ger en tydligare bild av icke-

diagnostik inom muskeldysmorfi i relation till narcissistiska personlighetsdrag, global 

självkänsla och fysiskt självvärde. Individernas driv att öka i muskelmassa och storlek visar 

sig, enligt tidigare nämnd forskning, på gym och det är av stor vikt att exempelvis personalen 

som ser individerna ibland så ofta som dagligen får ökad kunskap om riskbeteenden för att 

kunna upptäcka det i tid. Individer som har högre förekomst av symtom till muskeldysmorfi 

tränar generellt både oftare och längre, har sämre självkänsla och i vissa avseenden högre 

värden på narcissistiska personlighetsdrag. Det kan antas att det är relaterat till ett behov av 

att bli sedd och bekräftad genom att tävla i exempelvis bodybuilding och exponera sin kropp. 

Tävlande individer visade på högre självkänsla än icke-tävlande individer samt högre värden 

av narcissistiska personlighetsdrag kopplat till de tre subkategorierna i muskeldysmorfi. En 

svårighet med resultaten kan vara att avgöra om den högre självkänslan är beroende av yttre 

bekräftelse, som ofta hos många narcissister (Vater et al., 2013). Dock var det betydande 

storleksskillnader mellan grupperna tävlande och icke-tävlande individer, och mer 

generaliserbart resultat kan uppnås genom att utöka antalet tävlande individer samt göra 

upprepade undersökningar exempelvis före och efter tävlingar. Förhoppningsvis kan resultatet 

från studien i viss mån bidra med kunskap om förekomsten av symtom till muskeldysmorfi 

och dess psykologiska faktorer som kan användas av exempelvis individer som arbetar inom 

relevanta områden för att hjälpa individer och möjligen upptäcka symtom och riskbeteenden i 

ett tidigt skede. Personliga tränare och övrig gympersonal samt individer som jobbar inom 

fitnessindustrin (eg. domare, arrangörer) kan ta del av studiens resultat för att kunna förmedla 

hälsosamma värderingar, utbilda och öka medvetenheten bland de målgrupper de vänder sig 

mot. Utifrån de resultat som framkommit kan även bidra nytta till idrottsföreningar och 

träningsinstitutioner som kan utbilda och informera om de kroppsideal som idag finns inte 

alltid är hälsosamma. Personliga tränare bör följa upp individer som följer tränings- och 
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kostscheman strikt samt vara om individens motivering till att nå mål som inkluderar en större 

och muskulösare kropp.  

Metoddiskussion 

Studier som baseras på självrapporterad data kan medföra vissa problem gällande 

exempelvis reliabiliteten, brister som en pilotstudie hade kunnat reducera (Mitchell & Jolley, 

2013). Eftersom formuläret distribuerades elektroniskt ökar kraven på att deltagarna behöver 

ha tillgång till internet samt teknologisk elektronik så som dator eller smarttelefoner för att 

delta, vilket i sin tur kan begränsa generaliserbarheten genom att enkäten når färre deltagare 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Slutsatser angående kausalitet kan ej dras då föreliggande 

studie var en tvärsnittsstudie. Samtliga mätinstrument hade Cronbachvärden mellan .77 -.91 

vilket indikerar god intern konsistens och reliabilitet, förutom fysiskt självvärde som visade 

.64 vilket kan anses svagt och tillförlitligheten till variabeln kan anses låg (Breakwell et al., 

2012; Mitchell & Jolley, 2013). För personlighetstester bör värdet ligga över .7 (Breakwell, et 

al., 2012). För att kunna generalisera resultaten i studien är det önskvärt att ha ett så stort 

deltagande som möjligt (Breakwell et al., 2012), alltför små jämförelsegrupper kan göra det 

svårt att upptäcka signifikanta resultat. I denna studie fanns en del signifikanta resultat, dock 

fanns en viss ojämnhet i grupperna som styrketränar och hur många av dem som tävlande 

inom relevanta styrkeidrotter, vilket kan ha påverkat resultaten och generaliserbarheten. 

Deltagare som inte styrketränade föll bort i flera tester, vilket kan anses som bortfall, deras 

svar räknas med i de psykologiska testerna men  

Det är viktigt att skilja på dedikerade individer som har strikt kosthållning och träning i syfte 

att nå höga mål med sin träning eller som tävlar inom relaterade idrotter och de individer som 

uppvisar symtom till muskeldysmorfi eftersom båda kan få höga värden på MDDI (Grieve, 

2007). För att lyckas med det användes MDDI med dess tre subkategorier, som anses vara 

känsligare för de psykologiska faktorerna som ofta uppkommer med symtom till 

muskeldysmorfi. Det blir ett problem när individens beteenden och känslor inte fungerar i 

vardagen. Resultaten kan indikera liknande resultat även för dedikerade individer då testen 

avser riskbeteenden och inte diagnostik (Hildebrandt et al., 2004). En del av frågorna som var 

tillagda utöver de fastställda mätinstrumenten valdes senare bort, då de inte ansågs relevanta 

för de tester som senare genomfördes. McCreary och Sasse (2000) beskriver att män och 

pojkar i den västerländska kulturen har utvecklat en oro för eget kroppsideal som driver dem 

till att få en allt mer muskulös fysik och upplever att kraven är höga för att uppnå denna höga 

sociala standard. Samtidigt som forskning kring ätstörningar tidigare varit majoriteten på 

kvinnor (Grieve, 2007; Pope et al., 1997) och utifrån det hade variabler som ålder och kön 

hade kunnat bidra till ytterligare förståelse och förklaring till de resultat som framkom i 

studien. 

Konklusion  

Sammanfattningsvis har studien visat på fler signifikanta positiva samband mellan de tre 

subkategorierna av muskeldysmorfi (drivkraft för fysisk storlek, utseendetolerans och nedsatt 

funktionsförmåga), global självkänsla, fysiskt självvärde, betydelsen av fysiskt självvärde 

samt grad av narcissistiska personlighetsdrag. Resultaten går i linje med tidigare forskning 

och visar på att hur individen upplever sig själv fysiskt, mentalt och socialt är sammanlänkat 

med individens riskbeteenden till muskeldysmorfi. Skillnader mellan tävlande och icke-

tävlande individer har kunnat konstaterats i föreliggande studie rörande genomsnittligt antal 

styrkepass i veckan, drivkraft för fysisk storlek, nedsatt funktionsförmåga, narcissistiska 

personlighetsdrag, global självkänsla, fysiskt självvärde och betydelsen av fysiskt självvärde. 



18 
 

 

Det kan förklaras genom att tävlande individer värdesätter vad de kan göra fysiskt högre, är 

mer kroppsmedvetna och ha ett större behov av att nå sina mål och få det bekräftat. Studien 

resultat visade även att individens värdering av global självkänsla, betydelsen av fysiskt 

självvärde samt nivå av narcissistiska personlighetsdrag kan anses som speciellt viktiga 

psykologiska faktorer för att få en ökad förståelse av förekomsten av symtom till 

muskeldysmorfi.  

Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat kan flera förslag för framtida forskning föreslås. För ytterligare 

undersökningar angående tävlande och icke-tävlande individer i relation till förekomsten av 

symtom till muskeldysmorfi kan det med fördel ske flera mätningar, utöka antalet tävlande 

individer samt göra upprepade undersökningar före och efter tävlingar. De psykologiska 

faktorerna kan variera inför uppladdning till tävling samt mellan tävlingar, i så kallad off-

season. Det kan också vara av intresse att se om resultaten varierar under sommarhalvåret och 

vinterhalvåret med resonemanget att liknande uppladdning till tävling även kan ske inför 

sommaren då kroppen visas upp exempelvis på stranden och med lättare kläder än under 

vinterhalvåret. Tidigare forskning har i stor utsträckning fokuserats på män i relation till 

muskeldysmorfi (Olivardia et al., 2000; Pope et al., 1997; Pope et al., 2005) samtidigt som det 

finns en omfattande historik av forskning på kvinnor och ätstörningar (Depcik & Williams, 

2004). Samtidigt ser man idag en ökning bland kvinnor som tränar på gym i takt med att 

idealen förändras (Mosley, 2008), utifrån det kan framtida studier på både män och kvinnor 

vara av intresse.  
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