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Abstract 

As women's perception of their own body focuses on devaluing it rather than responding 

positively to it, current research on positive body image among women today is scarce. 

Previous research on the topic has mostly examined a negative body image and the 

relationship between media and the body. Considerable research for this study has been done 

by Frisén (2014) and Christina Holmqvist Gattario (2013), their studies have discussed the 

motives behind a positive body image, which has proven to be a focus on the body's function 

rather than appearance. Therefore, the purpose of this study is to find out how young women 

develop a positive body image. This study is qualitative in nature and consists of eight 

interviews conducted among young women aged 20 to 26 years. The theoretical framework 

selected for this essay is Roland Paulsens’ (2010) development of Pierre Bourdieus’ 

(1979/2010) theory of Physical capital and Fanny Ambjörnsons’ (2003) theory of Making of 

femininity. The results of this study show that relationships with a boyfriend or family, have 

played a crucial role for the perception of a positive body image.  
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Sammanfattning       

Den nuvarande forskningen kring positiv kroppsuppfattning bland kvinnor är bristfällig. 

Kvinnors syn på sin egen kropp handlar snarare om att nedvärdera än att förhålla sig positivt 

till den. Den tidigare forskningen på ämnet har främst berört en negativ kroppsuppfattning 

samt sambandet mellan media och kroppsuppfattning. Viktig forskning för denna uppsats har 

varit Frisén (2014) och Kristina Holmqvist Gattarios (2013) studier. Forskningen har berört 

motiven bakom en positiv kroppsuppfattning, dessa har varit fokus på kroppens funktion 

snarare än utseendet. Syftet med denna studie är att försöka ta reda på hur unga kvinnor 

utvecklar en positiv kroppsuppfattning om sig själva. Denna studie är av kvalitativ karaktär 

där åtta intervjuer har utförts bland unga kvinnor i åldrarna 20-26 år. Teoretiska 

utgångspunkter som valts för arbetet är Roland Paulsens (2010) utveckling av Pierre 

Bourdieus (1979/2010) teori om kroppsligt kapital samt Fanny Ambjörnssons (2003) teori 

om normalisering och skapandet av en tjej/kvinna. Resultatet från denna studie har visat att 

de unga kvinnornas omgivning har spelat en avgörande roll för uppfattningen av en positiv 

kroppsbild, exempelvis relationer till pojkvän eller familj.   

 

Nyckelord: Kroppsuppfattning, kroppsligt kapital, normer, heterosexualitet, utseende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie berör hur unga kvinnor ser på sin egen kropp samt vilka verktyg de använder 

för att utveckla en positiv kroppsuppfattning hos sig själva. För att undersöka detta ämne 

gjordes åtta intervjuer med unga kvinnor i åldrarna 20 till 26. Vår studie har visat att alla 

respondenter har ett positivt och ett negativt förhållningssätt till sig själva och sin egen kropp 

men att fokus ligger på de positiva uppfattningarna. Samtliga hade även haft en sämre 

relation till sig själva tidigare i livet som visades i form av kostvanor samt osäkerhet kring 

kroppsvikten. Denna osäkerhet har minskat i samband med respondenternas åldrande. Den 

tidigare forskningen kring positiv kroppsuppfattning har mestadels berört tonåringars tankar 

kring kroppens funktion. I vårt arbete har fokus enligt respondenterna legat på relationer samt 

uppmuntrande ord och tankar om dem själva. Kost- och träningsvanor samt 

skönhetsindustrins påverkan på unga kvinnor har mot förmodan visat sig vara av mindre 

betydelse för utvecklingen av en positiv kroppsuppfattning.  
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	
Det är sällan vi får höra om kvinnors positiva kroppsuppfattningar, utan snarare om de som är 

missnöjda (Frisén et al; 2014 s. 198). Den smala och hyllade kvinnokroppen har gjort att den 

tjocka framställs som mindre bra. Ett fenomen i västvärlden som på senare år har fått stor 

genomslagskraft på sociala medier är de olika kroppsaktiviströrelserna. En slags motrörelse 

som fokuserar på att bryta normer kring hur den perfekta kvinnokroppen bör se ut. Diskursen 

kring kvinnokroppens utseende har även tagits upp i tv-program som Malou efter tio. Här 

visas istället kvinnor som hyllar den naturliga kvinnokroppen, i alla dess storlekar, former 

och åldrar (Malou efter tio, 2015). En person som flitigt diskuterats är Stina Wollter som 

gjort sig känd på Instagram för sina kroppsaktivistiska inlägg. Under hennes hashtag 

#stinawollterdansarförlivet publicerar hon filmer där hon dansar och visar upp sin kropp för 

allmänheten. Detta gör hon för att gå emot de rådande idealen och normerna om 

kvinnokroppens utseende. Hennes instagramkonto har växt och blivit oerhört populärt bland 

instagramanvändare. Kontot har vid flera olika tillfällen stängts ner på grund av att bilderna 

och filmerna på hennes kropp ansetts som stötande. Kort efter detta har hashtaggar skapats av 

hennes följare vid namn #openstinaaccount som har väckt många arga reaktioner som protest 

mot Instagram och de rådande kvinnoidealen (UNT, 2016).  

 

Den tidigare forskningen är begränsad men Kristina Holmqvist Gattario (2013) är en av de få 

som studerat och skrivit en doktorsavhandling om positiv kroppsuppfattning bland ungdomar. 

I avhandlingen har hon analyserat intervjuer bland 30 ungdomar med positiv 

kroppsuppfattning. Ungdomarna talade om om sin syn på kropp, utseende, träning och ideal. 

Resultatet visade att kroppens utseende var av mindre betydelse, istället var kroppens 

funktion betydligt viktigare. Att exempelvis kunna springa fort eller att vara stark var sådant 

som ansågs mer eftersträvansvärt än själva utseendet i sig. Forskningen visade även att 

ungdomarna ifrågasatte utseendeidealen i dagens samhälle (Frisén et al; 2014 s. 198).   

 

Den nutida kropp- och utseendeideal som existerar grundar sig helt på perfektion. Kroppen 

framställs idag som ett passivt objekt som ska göras om, trimmas och ansas istället för att ses 

som ett aktivt fungerande verktyg. Denna uppfattning nås världen över bland annat via 
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sociala medier. Effekterna blir i sin tur till globala ideal om vad som anses vara 

eftersträvansvärt och inte. Kroppsfixeringen och mobbningen som den skapar pågår ständigt i 

sociala medier, exempelvis på Facebook och Instagram, där kvinnokroppen ännu en gång 

objektifieras och fixeras (Steen 2014, s. 24). Forskning kring positiv kroppsuppfattning är 

bristfällig inom detta forskningsfält, därför kommer vår studie att försöka bidra med ny 

kunskap om hur kvinnor förhåller sig till positiva kroppsuppfattningar istället för negativa. 

1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna uppsats är att undersöka unga kvinnors uppfattningar om den rådande 

kroppsnormen i dagens samhälle, med fokus på hur kvinnor utvecklar en positiv kroppsbild.  

Detta tänker vi göra med hjälp av följande frågeställning med tillhörande underfråga: 

 

- Hur ser unga kvinnor med positiv kroppsuppfattning på sina egna kroppar? 

- Vilka faktorer påverkar unga kvinnors förmåga att utveckla en positiv 

kroppsbild?  

1.3	Disposition	
I nuvarande kapitel (1) presenterades en bakgrund av ämnet samt studiens syfte och 

frågeställningar. I följande kapitel (2) får läsaren en inblick i den tidigare forskning som har 

använts för denna studie. I kapitel (3) kommer de teoretiska ramverken som har valts ut att 

redogöras. Utgångspunkten för dessa är Roland Paulsens utveckling av Pierre Bourdieus teori 

om kroppsligt kapital samt Fanny Ambjörnssons teori om normalisering och skapandet av en 

tjej/kvinna. Nästkommande kapitel (4) behandlar uppsatsens metod, dvs. tillvägagångssättet 

som innehåller val av metod, avgränsningar, praktiskt genomförande, forskningsetiska 

aspekter samt diskussion kring metod. Kaptiel (5) består av studiens resultat och analysdel 

som är uppbyggd kring sju olika teman, “Att styra sin egen kroppsbild”, “Varför ge andra 

människor mina osäkerheter?”, “Den starka kvinnan”, “Att inte gå emot sig själv”, “Att 

hitta den som gillar ens osäkerheter”, “Hur en kvinna bör se ut” samt “Vikten av att äta”. I 

kaptiel (6) får läsaren ta del av studiens slutdiskussion och slutsatser, förslag ges även på 

vidare forskning inom ämnet.  
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2.	Tidigare	forskning	
 
I detta kapitel kommer den tidigare forskningen som har studerats kring kvinnors 

kroppsuppfattning att presenteras. I existerande studier lägger mestadels fokus på vad som 

orsakar negativa kroppsuppfattningar bland unga kvinnor (Holmqvist Gattario, 2013 s. 2). 

Det finns i nuläget inte mycket forskning om hur kvinnor utvecklar ett positivt 

förhållningssätt till sin kropp. Sökningen efter material med positivt fokus resulterade i ett 

flertal arbeten som har strukturerats upp efter studiernas gemensamma drag. Dessa 

presenteras nedan: 

 

Holmqvists Gattarios (2013 s. 2) doktorsavhandling är en av de få som fokuserar på 

ungdomars kroppspositivism. Avhandlingen undersöker det nästintill outforskade området av 

positiva kroppsuppfattningar. Hon skriver även att avhandlingen är den första kvalitativa 

studien som fokuserar på positiva kroppsuppfattningars egenskaper bland ungdomar 

(Holmqvist Gattario, 2013 s. 43). Tidigare har kroppspositivsim beskrivits som motsatt till en 

negativ kroppsuppfattning. Detta har under senare år visat sig vara mer komplext än vad 

forskare trott (Holmqvist Gattario, 2013s. 2). 

 

Holmqvists avhandling delar upp kroppsuppfattning i två delar, en som hänvisar till en 

individs storlek samt utseende men även en annan som fokuserar på känslor och attityder till 

individens egen kropp (Holmqvist Gattario, 2013 s. 13). Detta kan hitta stöd i Sarah Grogans 

definition av kroppsuppfattning, där hon beskriver det som “a person’s perceptions, thoughts, 

and feelings about his or her body” (Grogan, 2007 s.3). Även Frisén har studerat begreppet 

kroppsuppfattning. Begreppet är mångfacetterat och innehåller individers upplevelser, 

känslor, beteenden och attityder i relation till kroppen (Frisén et al; 2014 s. 17). Till 

upplevelser hör exempelvis vad den egna spegelbilden säger om en men även sinnesintryck 

från kroppen hör hit (att känna trötthet, hunger osv.). Till känslor hör exempelvis 

uppfattningen om stolthet över sin egen kropp eller missnöje. Beteenden inbegriper allt vi gör 

utifrån upplevelserna, känslor och attityder i förhållande till kroppen. Med attityder menas 

vikten av ett bra utseende samt åsikten om de rådande kroppsidealen. Somliga länkar även 

ihop kroppsuppfattning med att en individ utifrån insidan värderar utsidan. Tidigare 

forskning grundar sig ofta på individers självvärderingar av det egna utseendet och hur dessa 

värderingar påverkar personen (Frisén et al; 2014 s. 17). 
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En central del av begreppet kroppsuppfattning är variation. Kroppsuppfattning är ingenting 

statiskt eller något som inte går att förändra. Hit hör speciellt tidsperspektivet in där 

exempelvis barn och tonåringars kroppsuppfattning ändras med åldern. Denna uppfattning ser 

också olika ut vid olika situationer. Ett exempel på det är när vi ska tar på badkläder eller 

åtsittande träningskläder. Kroppen är alltså ständigt öppen för påverkan. Kroppsuppfattning 

kan också se olika ut mellan grupper, till exempel mellan kvinnor och män, där 

könsstereotypa ideal ofta har en stor påverkan. Individuella kroppsuppfattningar kan även 

variera inom en grupp men också ses som gemensamma för gruppen (Frisén et al; 2014 s. 17-

18).  

 

Tidigare forskning inom ämnet har även visat gemensamma nämnare mellan media och 

kroppsuppfattning i dagens samhälle. Shoger (2008 s. 7) visar att den stora 

medieexponeringen riktad mot specifika kroppsformer som individer utsätts för har negativa 

konsekvenser för individens egen självbild. Även sociala relationer var kopplade till media 

och kroppsuppfattning. Enligt Shogers forskning har media inte en omedelbar effekt på 

individers uppfattade kroppsbild men ju längre individer utsätts för ett flertal mediekanaler 

desto mer förvrängs deras uppfattade självbild. Även Frisén (2014 s. 16-17) menar att vi 

ständigt utsätts för den stora skönhetsindustrin, på tv, i tidningar, i mataffären eller på 

gymmet. Denna industri tjänar miljoner på människors osäkerhet och önskan om att ständigt 

förbättra utseendet.  

 

Frisén förklarar en kultur där skönhet är det mest centrala, den upprätthåller och stärker även 

utseendeidealet i samhället. Idealen är i sin tur oerhört begränsade där enbart få personer kan 

leva upp till dessa ideal (Frisén et al; 2014 s. 16-17). Även personens kropp och utseende går 

hand i hand med personens välmående och välgång. Friséns forskning har visat att människor 

med ett tilltalande yttre ofta förknippas med goda egenskaper som lycka, framgång och hälsa, 

även om vi aldrig har kommunicerat med individen. Därför är det inte ovanligt att unga 

människor tror att de kommer bli mer omtyckta om de ändrar sitt yttre. Det bottnar i att 

många känner sig odugliga och har svårt för att räcka till (Frisén et al; 2014 s. 16-17).  
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I den vetenskapliga artikeln Victoria’s Dirty Secret: How Sociocultural Norms Influence 

Adolescent Girls and Women får vi läsa om den enorma press som kvinnor upplever i 

västvärldens samhälle. Unga flickor i tioårsåldern börjar ofta banta, denna fixering kring 

kroppsvikt håller gärna i sig hela livet. I själva verket är kvinnors missnöje med sina kroppar 

så utbrett att vissa teoretiker menar att det är som ett "normativt missnöje"(Strahan et. al; 

2008 s. 289). Strahan menar att kvinnor bedöms och värderas utefter hur de ser ut. De 

sociokulturella normerna är framförallt det som bedömer kvinnors utseende och dess värde. 

Medieexponeringen återspeglar dessa normer vilket gör att kvinnor baserar sin självkänsla på 

utseendet. Konsekvenserna blir att den kroppsliga tillfredsställelsen minskar och oron för 

andra människors åsikter ökar (Strahan et. al; 2008 s. 290). 

 

Shogers (2008) studie visade även att det fanns stora könsskillnader på sättet kvinnor och 

män påverkas av media. Kvinnors kroppsuppfattning påverkas kraftigare, med större impuls 

till dieter, önskan om en smalare kropp samt en större negativ självbildspåverkan. Männen 

verkar till en början få en positiv självbild och strävar efter större muskulatur (Shoger, 2008 

s. 7). Strahans forskning säger också att kvinnors kroppsmissnöje påverkas av sociokulturella 

normer om hur vi bör se ut. Utseendenormer har en stor genomslagskraft i samhället och 

framförallt mot kvinnor. Standarden för en kvinna att anses vara attraktiv är mycket hög och 

det är den som många unga kvinnor ständigt jämför och mäter sig med (Strahan et. al; 2008 s. 

289).  

  

Karaktäristiska drag för personer med en positiv kroppsuppfattning innebär att en person har 

en positiv inställning till sin egen kropp. Det betyder inte att personen ser den som den 

kompletta och ultimata kroppen, utan att hon accepterar och har respekt för den. Det handlar 

om att vara nöjd och bekväm med sin kropp oavsett vad den har för form och utseende. 

Tonvikten ligger på kroppens tillgångar och inte dess brister. Det har visat sig att personer 

med en positiv kroppsuppfattning tenderar att fokusera på kroppens funktion snarare än 

själva utseendet (Frisén et al; 2014 s. 198-199). Att respektera sin egen kropp innebär att ta 

hand och värna om den. Personer med positiv inställning till sin kropp har en större 

benägenhet att lyssna på kroppens signaler och avstår gärna från att göra om kroppen. Det 

kan handla om att avstå plastikkirurgi eller att använda anabola steroider (Frisén et al; 2014 s. 

197-198).  

 



 

6	

Bland dessa studier är kroppens funktion samt hur positivism fungerar i centrum men också 

medias negativa påverkan. Denna studie kommer att riktas in på vad kvinnorna gör för att 

utveckla sin relation till kroppen på ett positivt sätt. Den begränsade forskningen som har 

gjorts inom positiv kroppsuppfattning hjälper oss att utveckla vår förståelse för uppsatsen. 

Med utgångspunkt i uppsatsens syfte, hur unga kvinnor med positiv kroppsuppfattning ser på 

sina kroppar och vilka faktorer som påverkar detta. I följande avsnitt kommer de valda 

teorierna att presenteras samt utvecklas, för att sedan kopplas till den tidigare forskningen 

som har behandlats inom detta kapitel. 
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3.	Teoretiska	ramverk	
De teoretiska utgångspunkterna som vidare ska användas som analytiska verktyg för studiens 

empiriska resultat kommer att presenteras i detta avsnitt. Vi kommer att använda oss av 

Roland Paulsens utveckling av Pierre Bourdieus kroppsliga kapital. Den kommer att bidra 

med en övergripande förståelse för unga kvinnors egna kroppar. Den andra utvalda teorin är 

den feministiska forskarens Fanny Ambjörnssons teori om normalisering och skapandet av 

en kvinna. Vi anser att denna teori kan hjälpa oss att belysa hur kvinnor i dagens samhälle 

formas samt förstå hur unga kvinnor skapar en bild av sig själva idag. Dessa teorier 

kompletterar varandra då Bourdieus kroppsliga kapital ger oss ett strukturellt perspektiv på 

hur kroppsligt kapital kan fungera för kvinnor medan Ambjörnssons teori går in närmare på 

skapandet av en kvinna i dagens samhälle. Båda teorierna kommer hjälpa oss att visa vilket 

förhållningssätt kvinnorna har till sin egen kropp samt hur denna förhållning skapas. Vi 

kommer därför att utgå ifrån Bourdieus generella teori för att sedan närma oss 

intervjupersonernas erfarenheter genom Ambjörnssons teori. 

3.1	Om	kroppsligt	kapital	
Kroppsligt kapital är ett begrepp som används av Pierre Bourdieu (1979/2010) ett fåtal 

gånger utan en närmare definition. Den enda gången han nämner kroppsligt kapital är i 

samband med kvinnor från bourgeoisien. Han skriver om att dessa kvinnors intresse för att 

hålla sig vackra höjer deras kroppsliga kapital (Bourdieu 1979/2010, s.204). Roland Paulsen 

(2010) tar detta begrepp och vidareutvecklar i sin artikel ”Den kroppsliga differentieringens 

praktik: Övervikt och nätdejting på intimitetens marknad” (Paulsen, 2010). 

 

Bourdieu (1979/2010, s.210) beskriver det kroppsliga kapitalet som en del i det kulturella 

kapitalet. Detta då kroppen påverkas dels av kroppsidealet som föreligger i den specifika 

kulturen samtidigt som matvanor och rörelsevanor som förekommer i kulturen påverkar 

kroppen. Paulsen menar att kroppslig kapital även kan uttrycka sig i klasskillnader, där lägre 

klasser ser kroppen som ett verktyg där styrka eftersträvas, medan de högre klasserna 

eftersträvar en smal kropp för att visa sig skilda från naturen.  

 

Paulsen konstaterar att det är främst en smal kropp som eftersträvas idag av det västerländska 

samhället, där massmedia och de rådande skönhetsidealen påverkar hur kroppen ska se ut i 
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stor utsträckning. Kroppsidealen i dagens samhälle tar fram anorektiska tendenser hos 

mestadels kvinnor, trots att dessa får negativa konsekvenser (Paulsen, 2010 s.9).  

 

Enligt Paulsen (2010) har situationen sedan Bourdieu först skrev om kroppslig kapital 

ändrats. Mycket tyder på att skönhetsidealen har spridits genom klasser samt internationellt, 

även då kvarstår en social obalans av detta kapital. Bourdieu (1979/2010, s.149) menar att 

denna obalans framstår i de “kvinnliga yrkena”, där kvinnor med stort kroppsligt kapital och 

rätt skönhetsmedel kan göra om kroppslig kapital till ekonomisk kapital. 

 

Fastän identitetskonsumtionen fått skönhetsoperationer att utvecklas, är kroppsligt kapital 

annorlunda än det kulturella då startpunkten för kroppsligt kapital är biologiskt ojämn. 

Bourdieu (1979/2010, s. 149-150) utvecklade även en kroppssociologisk modell, där den så 

kallade “kroppslig hexis” står för en fysisk dimension av habitus. Denna modell uttrycker sig 

genom individens finmotorik, röstläge samt kroppshållning. Den visar hur bra en individ trivs 

i sin kropp. Även begreppet ”Le chef charismatique” kan vara av intresse då den förklarar 

individen som har en stor insamling kroppskapital och därmed blir tillåten att “glömma bort 

den” (Paulsen, 2010 s.9).  

 

Viktigt att poängtera är enligt Paulsen den sociala dimensionen av kroppsligt kapital, den ska 

inte tolkas rent biologiskt då den tydliggör en socialgruppstillhörighet. Värderingen av 

kroppsligt kapital sker utifrån kulturella egenskaper hos varje individ, vars fokus på utseende 

inte borde underskattas. Kroppsligt kapital tolkas även utifrån åskådarens egna erfarenheter 

och kan beskrivas som ett hinder att ta sig igenom innan värdering av andra kapital. (Paulsen 

2010, s.10).  

3.2	Om	normalisering	och	skapandet	av	en	kvinna		
Enligt Michael Foucault (1977, 1979) har makt allt mer kommit att handla om hur individer i 

västvärlden anpassar sig efter normer. Detta sker med hjälp av självsanering, 

självövervakning samt självdisciplinering. Tidigare utövade människor makt med sådant som 

förknippades med hot, skräck och vapen. I dagens västvärldssamhälle ser det inte ut på 

samma sätt.  Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok “I en klass för sig” att normalisering alltid 

skapas i förhållande till en bestämd motpol. I boken förklarar hon hur likhet och olikhet 

används, ifrågasätts och diskuteras i framställningen av en vanlig kvinna. Ett exempel kan 
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vara normen kring heterosexualitet. Heterosexualitet finns enbart i förhållande till vad den 

inte är (vanligtvis homosexualitet). Heterosexuella personer vet om detta eftersom de vet vad 

de inte är. På så vis kommer det normativa att vara beroende av det som inte ses som 

normativt (Ambjörnsson, 2003, s. 21-22).   

 

Förhållandet mellan det normala och det onormala är också hierarkiskt. Mannens 

överordnade position mot kvinnan visar ett exempel på det (Rich, 1980). För homosexuella 

visar sig detta snarlikt eftersom den heterosexuella normen står som socialt och symbolisk 

överordnad. Sambandet mellan dessa gör att heterosexualiteten ses som det normala och 

naturliga medan homosexualiteten som det onormala och mindre önskvärda. På liknande sätt 

kan dessa teorier om det normala och onormala fungera som ett analysverktyg för andra 

fenomen, exempelvis kroppsnormer. Samtidigt påpekar Ambjörnsson att gränsdragningar 

mellan olika individer måste existera, annars skulle ingenting finnas där emellan. Olika typer 

av gränsdragningar är något som alla gör och utsätts för. Normer är heller ingenting som är 

statiskt, utan sambandet mellan norm och avvikelse kommer alltid att vara någonting som 

ändras (Ambjörnsson, 2003, s.21-23).  

 

De äldre förväntningarna på hur en kvinna bör vara har bland annat handlat om hur hon ska 

uppföra sig för att få en man, nämligen behärskat, artigt och kontrollerat. I samband med att 

kvinnor i senare tid började arbeta, föda mindre barn och röra sig mer fritt kommer dessa 

förväntningar kring femininitet att se annorlunda ut. Dagens kvinnor ska gärna vara 

självständiga, aktiva och smarta (Ambjörnsson, 2003, s.63-64).  

 

I Ambjörnssons studie är det uppenbart att kroppen har en egen speciell plats för skapandet 

av femininitet. Att göra sig snygg, sminka sig, byta kläder eller att göra om sig på ett eller 

annat sätt skapade samvaro mellan ungdomarna. Detta stämmer även väl överens med 

massmedias skildring av kvinnors intresseområden (Ambjörnsson, 2003, s.156).  

Feministiska forskare har visat hur kvinnan förknippas med kroppen och mannen med själen, 

(se t.ex. Lloyd 1984, Sydie 1993, de Beauvoir 2002 [1949]). I huvudsak är det den kvinnliga 

kroppen som granskas, där status är helt beroende av kvinnans kropp. På så vis föds unga 

kvinnor tidigt in i genusstrukturer, där stor fokus läggs på kroppens utformande i form av 

självövervakning (Ambjörnsson, 2003, s.172).  



 

10	

 

Att vara tjej och nöjd med sitt utseende ses praktiskt taget som något oaccepterat och 

ovanligt. Unga kvinnors samtal kring sina egna kroppar tenderar att anta liknande mönster. 

Kroppsmissnöje utbyts mot komplimanger från vänner där den missnöjda i sin tur förväntas 

avvisa dem. Fanny Ambjörnsson skriver: “Ett klagomål på otränade underarmar närmast 

förväntas resultera i tjejkompisarnas uppmuntran eller irriterade tillrättavisningar. “lägg av, 

du ser ju helt perfekt ut! Kolla mina istället” (Ambjörnsson, 2003, s. 181).  Hon som verkar 

prata mest om sina kroppsbekymmer är sällan den som behöver vara orolig över dem. Den 

personen som har problem med exempelvis vikten, verkar vara mindre villig att tala om det 

högt. Därför kan samtalen kring den egna kroppen liknas vid ett spel, där skillnaderna för det 

homosociala umgänget kontrolleras. Personer som talar på fel sätt eller talar emot kan därför 

upplevas som stöddiga, vilket i sig kan ses som okvinnligt (Ambjörnsson, 2003, s. 180-181). 

Om missnöjet kring kvinnokroppen i synnerhet hör hemma i den homosociala gruppen, så 

hör lycka och framgång till den heterosexuella gemenskapen. En kvinna med ett 

heterosexuellt förhållande ses som mer framgångsrik eftersom hon har lyckats fånga det 

manliga intresset med hjälp av sin kropp. Ambjörnsson skriver även hur dessa kvinnor ofta 

börjar gilla sina kroppar eftersom deras pojkvänner uppriktigt gillar dem som de är 

(Ambjörnsson, 2003, s. 181-182).    

 

Den tidigare forskning som hittills presenterats har tagit upp aspekter som inbegriper både 

positiva och negativa sidor av kroppsuppfattning. De teoretiska utgångspunkterna som har 

presenterats ämnar hjälpa och reda ut om dessa faktorer har en betydelse för denna 

uppfattning. Paulsen (2010) berättar om hur västländernas normer är att sträva efter en smal 

kropp, någonting som även tas upp i den tidigare forskningen, i samband med unga 

människors tankegångar om dieter och träning för att åstadkomma detta (Shoger, 2008; 

Strahan et. al; 2008). Strahan (s. 289) skriver även att kvinnor har ett normativt missnöje, 

detta kan kopplas till Ambjörnssons (2003 s.181) teori, att vara nöjd med sin kropp är något 

oaccepterat och ovanligt.  
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4.	Tillvägagångssätt	

4.1	Val	av	metod	
En kvalitativ metod har valts inför studien för att förstå intervjupersonernas åsikter och 

erfarenheter på djupet (Aspers 2011:265). Åtta intervjuer genomfördes inför datainsamlingen 

för denna uppsats, dessa var semistrukturerade intervjuer. Dessa ska utföras med en 

intervjumall som forskaren har färdigställt men som även kan fördjupas eller ändras vid 

behov. Följdfrågor och ytterligare förklaringar kan efterfrågas av respondenten (Eliasson 

2013 s.26). Det görs för att låta intervjupersonerna själva få fram det de själva finner viktigt 

utifrån deras egna erfarenheter.  

 

4.2	Avgränsningar	
Vi har i denna studie avgränsat oss till unga kvinnor mellan åldrarna 20 och 26 år. Vi 

uppfattar kvinnor som mer osäkra kring sina kroppar än vad män gör i större utsträckning och 

kommer därför enbart att fokusera på kvinnor och inte män. Vi anser det vara intressant för 

forskningen att undersöka unga kvinnor som har vuxit ifrån den osäkra tonårsperioden men 

som fortfarande befinner sig i stadiet för att inte vara en medelålders kvinna. Vi har även valt 

att fokusera på faktorer som sker utanför kroppen i form av yttre påverkan från bland annat 

samhället samt nära och kära.      

4.3	Praktiskt	genomförande	
Urvalet av intervjupersoner har skett via ett bekvämlighetsurval då vi kontaktade ett antal 

bekanta från det egna nätverket. Alla intervjupersoner bor i Stockholm, de tillfrågades innan 

intervjutillfället om de ansåg att de hade en positiv bild av sig själva. Det gjordes för att 

minska risken att intervjua unga kvinnor som inte kunde besvara frågorna som skulle ställas 

vid intervjutillfället. De kvinnor som svarade ja valdes till studien, där syftet med studien 

förklarades med en förfrågan om möjligheten att ställa upp för en utförlig intervju. Samtliga 

respondenter är konfidentiella och kommer därför att benämnas Emma, Anna, Elin, Kristina, 

Johanna, Susanna, Caroline och Sara. 

 

Personerna intervjuades enskilt vid förbokade tillfällen i miljöer som de själva valt och ansåg 

vara bekväma. De tänkta frågorna ställdes med syfte att förstå intervjupersonernas 

självupplevda erfarenheter angående kroppsuppfattning, media samt hur deras bakgrund hade 
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påverkat kroppssynen. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan fyrtio minuter och en timme, 

en tematisk intervjumanual användes (bilaga 1). Samtliga intervjuer spelades in med 

intervjuarnas ljudupptagare på mobiltelefonen. När intervjuerna hade genomförts 

transkriberades var och en för sig för att sedan färgkodas inför analysen. Färgkoderna 

strukturerades upp med var sin färg efter de olika teman som uppstod under kodningens gång. 

Dessa teman var: ”Mat”, ”Media”, ”Ideal”, ”Kroppsuppfattning”, ”Norm” samt ”Nära och 

kära”. Dessa fördelades sedan under nya rubriker under avsnittet Resultat och analys. 

Rubrikerna kommer att presenteras i det avsnittet senare i uppsatsen. 

4.4	Forskningsetiska	aspekter	
Forskaren bör tala öppet om sin forskning samt inför varje intervju förklara hur arbetet följer 

forskningsrådets etiska regler och innebörden av detta (Hermerén, 2011: 42). Varje intervju 

spelades in i syfte att enklare kunna transkribera datamaterialet, intervjupersonerna blev 

tillfrågade om lov i förhand. Enligt ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning” är de fyra huvudkraven för etisk forskning 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (2002, s. 

6). Informationskravet innebär att forskaren ska tala om för intervjupersonerna att deras 

deltagande är frivilligt samt vad deras deltagande innebär för projektet (2002, s. 7). Inför 

denna studie informerades intervjupersonerna om uppsatsens syfte, samt vilka sorters frågor 

som skulle behandlas. De blev även informerade om att de kunde avbryta sin medverkan i 

studien när som helst under hela processen. Samtyckeskravet innebär att forskaren behöver 

ha intervjupersonernas samtycke inför studien, ibland även vårdnadshavarens samtycke, om 

intervjupersonen är under femton år (2002, s. 9). I denna studie var alla deltagare över tjugo 

år och därför var det endast deltagarnas samtycke som var nödvändigt. 

Konfidentialitetskravet innefattar att samtliga uppgifter som samlas in bör avrapporteras på 

ett sätt som ska göra det svårt för individer utanför studien att identifiera intervjupersonerna. 

Även transkriberingarna som använts under studiens gång ska vara omöjligt att komma åt för 

obehöriga, dessa finns endast i forskarnas ägo.(2002, s.12). I studien har intervjupersonernas 

namn byts ut. Åldern för var och en nämns inte i studien, utan endast att kvinnorna är mellan 

20 och 26 år. 

4.5	Diskussion	kring	metod	
Till en början ansåg vi att det inte skulle vara några större problem att hitta intervjupersoner 

med en positiv kroppsuppfattning. Det visade sig vara svårare än vad vi trott. Att hitta 
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intervjupersoner med en positiv självuppfattning var svårt och det visar ännu en gång varför 

detta ämne måste synliggöras och tas upp för att få unga kvinnor att ändra sina uppfattningar 

om sig själva. Även tillvägagångssättet för att nå intervjupersonerna kan diskuteras, att göra 

ett bekvämlighetsurval via forskarnas befintliga sociala nätverk riskerar att resultaten inte är 

generaliserbara. Förstahandsvalet var att hitta respondenter via Södertörns Högskolas 

genussektion. Därför försökte vi kontakta de ansvariga för sektionen via email, dessa försök 

förblev obesvarade, därför valdes ett bekvämlighetsurval. Ett annat problem som uppstod 

inför valet av intervjupersoner var att avgöra var gränsen går för en bra kroppsuppfattning. 

För en person kanske positiv kroppsuppfattning ses som något helt annorlunda och vem 

avgör egentligen huruvida en har en positiv eller negativ kroppsuppfattning? Dessa problem 

försökte vi klargöra så fort som möjligt i intervjun. Vi är också medvetna om att vi har haft 

en avgörande roll för valet av intervjupersoner eftersom det från början har varit 

intervjupersonerna själva som bestämt om de passar in för uppfattningarna av en positiv 

kroppsbild eller inte. Det huvudsakliga målet har resulterat i att de själva ska få bestämma om 

de har en positiv eller negativ kroppsuppfattning och inte styras av vad andra säger.  
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5.	Resultat	&	Analys	
Syftet med detta kapitel är att besvara frågeställningarna kring kvinnors uppfattningar om den 

aktuella kroppsnormen med inriktning på hur de utvecklar en positiv kroppsbild hos sig 

själva. Nedan kommer det insamlade empiriska materialet presenteras samt analyseras utifrån 

de teoretiska ramverken som presenterades tidigare i studien. Pierre Bourdieus kroppsliga 

kapital samt Fanny Ambjörnssons resonemang om normalisering och skapandet av en ung 

kvinna. De olika teman som har presenterats i det empiriska materialet har identifierats 

utifrån vårt kodningsarbete. Samtliga intervjupersoner förhåller sig till ämnet på liknande vis, 

ingen av respondenterna hade starka avvikande åsikter i förhållande till varandra. Ytterligare 

kommer det empiriska materialet även att analyseras med stöd av den tidigare forskningen.  

 

Analysen och resultatet struktureras utifrån sju rubriker; “Att styra sin egen kroppsbild”, 

“Varför ge andra människor mina osäkerheter”, “Den starka kvinnan”, “Att inte gå emot sig 

själv”, “Att hitta den som gillar ens osäkerheter”, “Hur en kvinna bör se ut” samt “Vikten 

av att äta”. 

5.1	Att	styra	sin	egen	kroppsbild	
I tidigare kapitel har begreppet kroppspositivism tagits upp, Holmqvist Gattario beskriver hur 

begreppet använts som det motsatta till att ha en negativ kroppsuppfattning (Holmqvist 

Gattario, 2013s. 2). Frisén utvecklar detta genom att förklara att kroppspositivism inte 

innebär att en person har det ultimata utseendet eller kroppen utan att personen lär sig att 

acceptera och respektera den som den är (Frisén et al; 2014 s. 198-199). Samtliga 

intervjupersoner återger att de anser sig ha en positiv inställning till sig själva och sin kropp 

idag, men att det inte alltid har varit fallet, i enlighet med Friséns resonemang. Anna förklarar 

att hon har gått upp i vikt på sista tiden vilket hon inte är glad över. Samtidigt resonerar hon 

att det alltid finns saker som människan vill förändra med sin kropp och att det är normalt. Ett 

annat exempel är Johanna som anser att positiva kommentarer går hand i hand med 

självkänslan. Utvecklingen av denna gör att individen syns mer vilket samtidigt förbättrar 

självkänslan ännu mer:    

 

“Jag har märkt att ju mer självsäker jag är desto mer fina kommentarer har jag fått, det märks att ju mer man 
tycker om sig själv desto mer syns man. Andra lägger märke till hur man ser ut på ett positivt sätt [...] Ja men 
jag tror att när jag var yngre så var jag osäker och var ganska osynlig och kände mig själv ganska osynlig och ju 
äldre jag har blivit...ja jag gick upp 6 kilo över en sommar när jag fick den kropp jag skulle ha som jag har nu 
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och efter det så kände jag mig självsäker. Mer självsäker på min kropp och efter det har jag märkt...jag märkte 
ganska snabbt att folk märkte också, fler sa fina kommentarer om både utseende och kropp och det har självklart 
gjort att självförtroendet bara byggt på. Det byggdes på lite innan det och ju mer självsäker jag har blivit desto 
mer har andra människor lagt märke till mig också. Jag tror att det är jätteviktigt, ju mer man ser och gillar sig 
själv desto mer kommer andra lägga märke till en också.” 

 

Johannas positiva insikt om sig själv bidrog även till att andra såg henne på ett nytt sätt. Här 

säger hon att det är viktigt att vara den som börjar uppskatta sig själv. Följderna av det blir att 

andra uppfattar en som mer självsäker. Vi kan även se att hon lägger vikt på andras 

kommentarer då hon upprepar att fina kommentarer har gjort att självförtroendet har 

förbättrats, vilket även gör att hon strävar efter att förbättra sig ännu mer. En positiv 

självuppfattning och positiva kommentarer från andra går hand i hand och har en ömsesidig 

relation till varandra. I det här fallet var det när hon nådde sin ideala kroppsvikt som gjorde 

henne mer bekväm i sig själv. Detta ideal har samtidigt skapats av normen som finns i 

samhället kring vikt och kroppens ideala form (Paulsen, 2010 s.9). 

 

I begreppet kroppsuppfattning använder Frisén ordet variation som en viktig markör. 

Åldrandet anses vara viktig då individers kroppsuppfattning ändras i samma takt som den 

(Frisén et al; 2014 s. 17-18). Det har under intervjutillfällena visats överensstämma med 

respondenternas svar då var och en av deltagarna uttryckte att de anser att människor tenderar 

att vilja ändra vissa saker hos sig själva. Även att deras nuvarande positiva kroppsinställning 

har uppstått med åren, vilket intervjun med Caroline är ett exempel på: 

 

“Just nu när jag har blivit äldre och så, känner jag att jag har en ganska bra bild av mig själv. Det är klart att när 
man är just i en känslig ålder finns det inte en enda tjej som inte klankar ner på sin kropp, jag har alltid haft 
väldigt svårt att gå upp i vikt, alltid varit väldigt smal och i högstadiet var det folk som frågade om jag hade 
anorexia, vilket jag aldrig har haft, jag har aldrig haft några ätstörningar [...] Men det var väldigt jobbigt när 
människor påpekade det, för ingen har rätt att kommentera ens kropp tycker jag, man går igenom många saker 
för att komma till den punkten när man känner sig bekväm med sin kropp och även där man är som person. Jag 
känner ändå att jag är där nu, men det har tagit några år.” 

 

Caroline beskriver hur hennes självbild var annorlunda när hon var yngre, i citatet säger hon 

att det inte finns en enda ung tjej i känslig ålder som “inte klankar ner på sin kropp” vilket 

tyder på att Friséns resonemang stämmer överens med respondentens uppfattning. Caroline 

berättar även att hon har upplevt sig vara för smal, vilket visar även att hon är medveten om 

en slags norm kring den ideala vikten, i liknelse med Paulsens tankegång om västerländska 
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kroppsideal. Hon har även fått kommentarer angående om hon har anorexia. Anorexia är en 

vanlig sjukdom bland kvinnor i dagens samhälle (Paulsen, 2010 s.9). Caroline anser att det 

har varit jobbigt att få höra sådana kommentarer om sin kropp och att dessa påverkade hennes 

kroppsbild negativt när hon var yngre. Hon påpekar att det är åldern som har gjort henne 

bekväm med sin kropp.  

 

Respondenterna har visat att de är medvetna om att det finns en strävan efter att vara smal i 

samhället som kan ha en stor inverkan på unga kvinnors kroppsuppfattningar. Dessa tankar 

går att analysera utifrån Paulsens resonemang om dagens västerländska normer om att ha en 

smal kropp (Paulsen, 2010 s.9). Susanna är en av de som anser att denna hets har påverkat 

många unga flickor men att hon aldrig känt sig påverkad av den, vilket enligt henne är 

anledningen till att hon trivs så bra i sin kropp. Hon har vägt mer och mindre under perioder i 

sitt liv utan att ha lagt stor värdering på det. Även Emma har sagt att vikten kan ha pendlat 

utan påföljd, speciellt under stressiga perioder.  

 

I kvinnornas resonemang kan vi dock se att de har en norm eller ett ideal som de förhåller sig 

till. Det kan även hitta grund i Ambjörnssons tankegång om att normalisering alltid skapas “i 

förhållande till en bestämd motpol (Ambjörnsson, 2003, s. 22). Likhet och olikhet menar hon, 

används för att framställa vad som är “vanligt.” Om normen för en kvinnas kropp är att vara 

smal blir det “onormala” att inte vara smal, eller “för” smal. Ambjörnsson skriver att den som 

är inom normen vet om det för att han eller hon är medveten om vad den inte är, för smal 

eller för stor. På det sättet är det normativa beroende av det som inte är normativt, samtidigt 

som det normala ses som det naturliga. I vår studie blir “det onormala” att vara stor eller för 

smal mindre önskvärt (Ambjörnsson, 2003, s.21-23). 

 

Anna tror som de flesta respondenter att hennes positiva inställning har kommit med åldern, 

då hon var mer missnöjd för några år tillbaka: “Jag tror att det kommer när man blir äldre, för 

när jag var smalare då jag var yngre, kunde jag vara mer missnöjd. Men det kanske är att man 

blir säkrare i sig själv, att det inte längre spelar så stor roll.” Anna resonerar ovan att en 

positiv inställning kommer med åldern, hon menar i likhet med Friséns tankegångar att det 

inte handlar om att hon inte kan ha negativa tankar idag, utan att hon inte ger dessa tankar en 

stor betydelse (Frisén et al; 2014 s. 198-199). Hon nämner även att hon var smalare förut och 
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hennes kropp var därmed mer lik normen men att hon ändå var mer negativt inställd till sin 

kropp då, än vad hon är med sin lite större kropp idag. Anna förklarar att hon anser att en 

negativ kroppsinställning genomsyras av konstant negativa tankar samt fokus på allt som 

borde förändras med kroppen, vilket minskar när hon inte lägger energi på att tänka sådana 

tankar. Detta bygger upp hennes positiva kroppsbild. Johannas syn på temat var liknande, 

hon har dagar då hon är kritiskt mot sig själv men är överlag positivt inställd. “Jag försöker ju 

vara det i alla fall, jag försöker intala mig själv att vara positiv för att jag inte ska bli negativ, 

så jag försöker vara så positiv det bara går. Styra min egen kroppsbild lite grann, så ingen 

annan ska få styra den.” 

 

Hennes betoning på ordet ”försöker” visar ytterligare en gång att en positiv 

kroppsuppfattning är någonting som måste arbetas fram och som inte ska tas för givet. Vi ser 

även att Johanna “intalar” sig själv att fokusera på sina goda egenskaper för att inte hamna i 

en negativ tankegång. Ett utmärkande drag för positiv kroppsuppfattning var enligt Frisén att  

ha en positiv syn på sin kropp överlag. Huvudfokus kretsar inte kring kroppens utseende utan 

snarare att den fungerar som den ska. Det uteblir inte att en får ha negativa tankar om sin 

kropp utan snarare att personen väljer att inte fokusera på dem. Alltså handlar det om att 

tänka på kroppens styrkor istället för svagheter (Frisén et al; 2014 s. 198-199). Detta ser vi i 

Johannas citat, som Frisén säger rör det sig inte om att inte tänka negativt, utan att förhålla 

sig positivt. Johanna säger även att hon vill styra sin kroppsbild för att ingen annan ska styra 

den. Hon vill bestämma sina egna åsikter över sin kropp för att ingen annan ska göra det åt 

henne. 

 

Emma anser, som Frisén förespråkar att det viktiga är att kroppen fungerar som den ska: 

“Man vill ju se bra ut också. Men det viktigaste är ju absolut att den funkar. Skulle jag väga 

tio kilo mer och ha en frisk kropp skulle jag hellre ta det än att vara smal och sjuk.” Elin 

talade också om ämnet, hur tacksam hon är över att ha en fungerande kropp som inte har 

några större problem: “Just när man läser så mycket om folk som har mycket allergier både 

gluten, laktos och många tjejer verkar ha IBS, kronisk tarminflammation. Jag är jätteglad att 

jag inte har stora problem eller sjukdomar med min kropp.”  



 

18	

5.2	“Varför	ge	andra	människor	mina	osäkerheter?”	
Ambjörnsson beskriver att det nästintill ses som tabu att vara nöjd med sin kropp som kvinna, 

därför handlar gärna samtalen om kvinnors kroppar om negativa saker.  Personer som talar 

emot denna norm upplevs därmed ofta som stöddiga, det menar Ambjörnsson är ett 

karaktärsdrag som anses okvinnligt (Ambjörnsson, 2003, s. 180-181). I nästan alla intervjuer 

framkom det att kvinnorna undvek att tala om sina kroppar i både positiv och negativ 

bemärkning. Emma, Susanna och Elin undviker att tala negativt om sitt utseende, speciellt 

med människor som inte står dem nära. Anna och Caroline anser att klagomål om vikt eller 

utseende är ett dåligt sätt att tala om sig själva på. De undviker att säga negativa kommentarer 

om sin kropp till andra då det är tråkigt att höra när andra pratar på liknande sätt. Johanna 

brukade prata om sina osäkerheter med andra men har insett att det inte är bra:  

 

“Jag har nog börjat inse att jag inte borde göra det, både för mig själv och för andra, för varför ska jag ge andra 
mina osäkerheter? Jag vill inte se svag ut på något sätt, för det känns som att då kommer de, om de inte har lagt 
märke till felen innan, att göra det då. Därför vill jag inte peka ut de sakerna negativt heller.” 

 

Strahan, vars arbete presenteras i kapitlet inom tidigare forskning menar att kvinnor värderas 

utefter hur de ser ut, där de sociokulturella normerna framförallt är det som bedömer kvinnors 

utseende och dess värde (Strahan et. al; 2008 s. 290). Det kan vi tydligt se i Johannas citat 

nedan, hon menar att kvinnor idag blir upplärda att bekräftelse behövs och att det är därför 

hon tänker på hur hon ser ut när hon exempelvis har en utekväll på stan. 

  

“Johanna: Alltså jag märker typ sådär om man går ut och festar och så märker jag att jag är väldigt jag vet inte, 
mån om de kroppsdelar som jag tycker är snyggare på mig själv, de vill jag visa till exempel, det känns som att 
det är viktigt att man ser bra ut det känns som att det är viktigt att folk tycker att man är snygg, att folk tittar på 
en. [...] Så just i de situationerna då blir jag nästan irriterad på mig själv.  

Pilar: Varför tror du att det är så då? Att du tänker på det sättet även fast du inte vill det egentligen?         
Johanna: Vi har ju blivit väldigt upplärda med att bekräftelse är något bra och att man kräver bekräftelse och vi 
mår inte bra om vi inte får bekräftelse, oavsett om det gäller våra kroppar eller vad det än gäller, när det gäller 
vårt arbete eller hur det än är så är människor väldigt bekräftelseberoende och det tror jag är jättestort. Jag vet 
inte men om man inte känner att man får en enda blick på krogen då tror jag att man kanske känner ”men gud är 
jag ful?” Det är jättesorgligt men jag tror att det har jättemycket med bekräftelsebehov att göra, att man vill 
känna att man är en av de här i gänget och att man är snygg.” 

 

I hennes citat berättar hon om att alltid vara medveten på hur hon ser ut eftersom kvinnor blir 

upplärda att bekräftelse behövs. När hon ser ut på rätt sätt får hon den bekräftelse som hon 

har blivit tillsagd att hon behöver. Johanna berättar även att denna strävan gör henne irriterad 
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på sig själv då hon egentligen inte vill ha den uppmärksamheten men den verkar komma som 

en reflex. Ambjörnssons studie säger att kvinnans kropp används för skapandet av 

femininitet, där utseende skapar gemenskap bland unga kvinnor. Att “fixa” sig, sminka sig 

och sätta på sig fina kläder skapar denna gemenskap. Johanna stödjer detta genom att säga att 

hon gärna vill ha bekräftelse från sin omgivning och vill “känna att man är en i gänget”. Med 

Fanny Ambjörnssons ord försöker hon skapa femininitet när hon går ut och festar 

(Ambjörnsson, 2003, s.156). 

 

Samtliga deltagare svarade dock att de inte säger positiva kommentarer om sig själva i 

sällskap av nära eller bekanta. Anna berättar att det är roligt att höra när andra känner sig 

fina, därför borde även hon säga positiva ord om sig själv ibland, det är ingenting hon gör för 

närvarande. Kristina föredrar att ge kommentarer och lyfta upp andra istället för att sätta sig 

själv i centrum, hon och Elin ansåg även att det är mycket enklare att hålla med om någon 

bjuder på en komplimang. Elin berättade: “Då är det kanske enklare att påpeka något som 

sitter på kroppen men inte är en del av kroppen, typ kolla mina nya naglar eller kolla mina 

nya jeans, det skulle jag ha mycket lättare för än att säga saker om min egen kropp.” Även 

Anna och Emma upplever att om de lyckats fixa sig bra en dag kan de exempelvis påpeka att 

ögonbrynen är snygga just idag respektive att klänningen passar ens kroppsform.  

 

I Ambjörnssons observation av skolungdomar var samtalsämnen kring kroppen ett vanligt 

fenomen när det handlar om skapandet av umgänge mellan tjejerna. Kroppen har enligt henne 

en betydande roll när det gäller femininitet (Ambjörnsson, 2003, s.156). Johanna svarade som 

de övriga att hon inte undviker att prata om sig själv men inte heller gör det. När hon fick 

frågan varför svarade hon:  

 

“För att vi på något sätt blir matade med att vi inte duger som vi är, att vi har saker att förändra så vi pratar inte 
positivt om oss själva på det sättet. Vi tycker inte att det finns mycket positivt att prata om. Men jag kan absolut 
prata positivt, jag tycker att jag har väldigt många positiva delar med min kropp så att jag kan prata om det. Men 
det känns jobbigare för mig att säga positiva saker, det känns som att jag skryter då.” 

 

Johannas citat går att analysera utifrån Strahans resonemang om att kvinnor återigen bedöms 

och värderas utifrån sitt utseende (Strahan et. al; 2008 s. 290). Friséns forskning är också ett 

exempel på det, hon skriver att kvinnor idag tenderar att tro att de inte räcker till samt att 
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detta är på grund av hur skönhet ofta förknippas med framgång, hälsa och lycka även om vi 

inte känner individen i fråga (Frisén et al; 2014 s. 16-17). Johanna anser att kvinnor växer 

upp med ständiga åsikter om att “vi inte duger som vi är” samt att det finns mycket tankar om 

vad kvinnor ska förändra, att det är det som är acceptabelt att prata om. Detta hittar även stöd 

i Ambjörnssons resonemang, att vara nöjd med den egna kroppen är otänkbart, därför talas 

det mer om de sämre sidorna (Ambjörnsson, 2003, s. 181). Att förhålla sig positivt till sin 

kropp anses vara okvinnligt, vilket verkar vara förklaringen till varför alla intervjupersoner 

undviker det. Normen, det kvinnor har lärt sig, säger åt oss att det är skamfyllt.  

5.3	Den	starka	kvinnan	
Friséns forskning har visat att människor med ett tilltalande yttre ofta förknippas med goda 

egenskaper som lycka, framgång och hälsa, även om vi aldrig har kommunicerat med 

individen i fråga (Frisén et al; 2014 s. 16-17). Samtliga intervjupersoner blev tillfrågade 

diverse frågor angående när de kände sig som bäst utifrån olika perspektiv. Johanna brukar 

känna sig som bäst när hon har fixat sig för att gå ut och äta middag och festa men också när 

hon spenderar en vanlig kväll med sin pojkvän. Caroline berättar att hon upplever sig som 

snyggast och mest uppskattad när hon är intim med sin pojkvän.  

 

Intervjudeltagarna upplevde sig bekvämast bland vänner, familj och pojkvän. Caroline anser 

att hon är bekväm med sin pojkvän men som mest i sällskap av familj, speciellt systern då 

hon har sett henne på alla möjliga sätt. Enligt Johanna känner hon sig som snyggast när hon 

är med sin pojkvän: 

“Jag behöver inte känna att… jag behöver inte vara fixad eller så utan bara ”vardagsjag”. Kommer hem dit och 
umgås med honom då känner jag mig verkligen bekväm i mig själv och att jag kan vara mig själv, att jag inte 
behöver oroa mig för hur jag ser ut, jag behöver inte känna mig dömd överhuvudtaget, då känner jag mig allra 
bekvämast tror jag.” 

 

Fanny Ambjörnsson diskuterar att förväntningarna om hur kvinnor bör vara har förändrats 
över tid. Förväntningarna på en kvinna förr i tiden var att hon skulle vara behärskad, 
kontrollerad och artig. Allt grundades i att kvinnan skulle uppföra sig för att hitta en man. 
Graden av självständighet som kvinnorna i denna studie beskriver är ett någorlunda nytt 
fenomen som kom efter att kvinnor började arbeta och att familjerna blev mindre. Idag ska 
kvinnor vara skickliga, drivna och självständiga (Ambjörnsson, 2003, s.63-64). Vi kan se 
detta i studiens intervjuer, där de unga kvinnorna talade om hur de hittade inre styrka i sig 
själva. Caroline säger också att det som hon är bra på får henne att känna sig starkast, för 
henne innebär det musik och att spela gitarr:  
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“Det är väl när man gör någonting man är bra på, typ musik, spela gitarr, jag har spelat gitarr sedan jag var åtta 
år. Jag vet att jag är bra på det, det är ingenting som någon kan få mig att tvivla på, för det är någonting som jag 
har arbetat hårt med och lärt mig och det är ingenting som någon kan ta ifrån mig.”  

 

Saras positiva inställning till sin kropp beror på hennes goda självförtroende. Dansen var en 

stor källa till det. Att göra någonting som hon är duktig på tillsammans med andra som gillar 

liknande saker som en själv. “Då kan man höja och ge goda komplimanger till varandra 

vilket ökar självförtroendet”. Tidigare förklarar hon det som att en inte fick välja på samma 

sätt vilka man umgås med, det ökar känslan för otrygghet. Alla var överens om att styrka 

hittas i det var och en är bra på. Bourdieu (1979/2010, s.149-150) utvecklade en modell som 

kallades kroppslig hexis som fokuserar på individens finmotorik, kroppshållning och 

röstläge. Det är den kroppsliga hexis som visar hur bra vi trivs i vår kropp. I våra intervjuer 

var det tydligt utifrån deltagarnas svar, genom att göra sådant de anser sig själva vara bra på 

förbättras denna kroppsliga hexis. Självsäkerhet skapas av att utföra saker individer är 

duktiga på och det visas exempelvis genom Carolines talang för musik. Att klara av skolan 

eller jobbet var också något som bidrog till en större självsäkerhet, detta beskrivs nedan och 

analyseras även utifrån Ambjörnssons resonemang. 

Skolan var viktig för att känna sig stark, exempelvis att klara av en svår tenta berättar 

Susanna, Anna och Elin. Bourdieu beskriver även att en stor samling kroppsligt kapital 

tillåter individer att “glömma bort” sin kropp, exempelvis i ett sammanhang där ens kropp 

eller utseende inte längre spelar någon roll, som i skolan (Paulsen, 2010 s.9). Anna berättar 

även att det är i arbetet hon känner sig som starkast psykiskt. Elin, Johanna och Emma sa i 

grunden samma sak, att känna full kontroll över jobbet, att veta att var och en är bra på sitt 

arbete är viktigast. Johanna beskrev varför:   

“Det skulle jag nog nästan säga är på jobbet, när jag jobbar i receptionen och får prata med någon gäst eller nått 
i telefon och jag verkligen känner mig proffsig, då känner jag mig stark. Det känns då som att jag värderas för 
min person. För då får jag känna mig professionell och att jag får känna att jag är bra på det jag gör och att jag 
värderas utifrån det och inte utifrån annat. När jag får visa att jag är bra på mitt jobb, för att jag kan det inte för 
att jag är tjej eller för att jag ser ut på ett visst sätt utan det har med min professionalitet att göra.” 

 

citat ovan fångar kärnan i det som de flesta kvinnorna beskrev, hon känner sig som starkast i 

sig själv när hon får visa sin professionella sida. Att hon är kvinna spelar ingen roll utan det 

är hennes skicklighet som står i centrum. Där går hon i enlighet med (Ambjörnsson, 2003, 

s.63-64), resonemang om att vara självständig, skicklig och driven.  
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5.4	Att	inte	gå	emot	sig	själv	
Susanna känner att hon alltid har varit “normalviktig” vilket har gjort att hon inte funderat 

speciellt mycket över sin kropp. Elin resonerade på liknande sätt: 

“Jag har aldrig varit speciellt överviktig eller stuckit ut på något speciellt sätt eller varit speciellt missnöjd med 
min kropp eller haft några sjukdomar som gör att man sticker ut eller så. Det är nog det att jag har alltid känt att 
jag passar in ganska bra. [...] Jag tror jag har en personlighet som är ganska enkel också, jag är oftast glad och 
har aldrig varit med om något traumatiskt eller haft stora psykiska problem [...] jag har alltid gillat mig själv, 
ändå varit ganska självsäker. Eller kanske inte självsäker men sådär ganska gott självförtroende och ganska god 
självbild”.  

Vi får läsa om att Elin resonerar kring normer, hon anser att hon aldrig har känt sig utanför på 

något sätt, vilket syftar på att hon är inom den “normala” vikten (Ambjörnsson, 2003, s.21-

23). Hon tänker även att avsaknaden av sjukdomar hjälper hennes känsla av att tillhöra en 

grupp. Dessa faktorer har enligt henne gjort henne till en okomplicerad person som tycker om 

sig själv och som inte sticker ut vilket har resulterat i en god självbild.  

Att ha en positiv inställning till livet och en enkel personlighet underlättar även för både Elin 

och Emma. Emma anser att hon är en positiv människa i grunden, vilket gör det enklare för 

henne att tänka positivt om hela sig själv. Även vänner påverkar henne, hon berättar “jag 

omger mig inte av vänner som är kroppsfixerade, jag tror inte ens att jag trivs med sådana 

människor, de lockar inte mig så jättemycket.” Någonstans handlar det om ett slags medvetet 

val som Emma har gjort. Att sålla bort människor i hennes liv som snarare ger energi än att 

ta. För Kristina har den positiva kroppsuppfattningen utvecklats via träningen, genom att göra 

det hon tycker är kul. På samma sätt som Emma berättar hon även att hennes omgivning har 

påverkat henne, genom att både få andra att må bra och tvärtom. Caroline säger att hon 

bygger en positiv bild genom att inte prata dåligt om sig själv: 

 

“Jag tror mycket av det har att göra med att jag inte ska klanka ner på mig själv, att jag aldrig har varit den som 
har sagt ”jag duger inte”, visst att jag kanske har sagt det i mitt huvud men jag tror ändå att det har gjort att om 
jag inte säger det högt så uppfattar folk runt omkring mig som självsäker även fast jag inte är det fullt ut men att 
det kanske hjälper en att bli det, även fast det tar lite tid”.  

 

Resonemanget handlar om att inte sprida sina sämre egenskaper till andra för att inte få dem 

bekräftade. Genom att behålla dem för sig själv blir det enklare att hantera dem.   

Ett annat exempel är när Johanna beskriver att hon fortfarande kan få “hjärnspöken”.  
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“...Jag tittar ut alla vinklar och märker att det är inget fel. I huvudet ger jag komplimanger till mig själv och 
försöker att inte trycka ner mig själv, jag försöker jobba på det väldigt mycket [...]. Annars kan det bli att man 
inte vill titta på sig själv för att det känns så fult eller så men då blir det bara värre, då intalar man sig själv, man 
förvärrar sig själv i huvudet väldigt mycket för att man inte vill titta på sig själv, så märker man fan det här var 
inte alls så farligt”.  

 

Johanna resonemang liknar Carolines, genom ett internt samtal med sig själv bekräftar hon 

sina osäkerheter. Att låta sig granska enligt henne, sina mindre bra delar för att inte förvärra 

dem i sitt huvud. Detta är någonting som Ambjörnsson (2003) diskuterar i sin teori om att 

kvinnan delar sitt kroppsmissnöje i utbyte mot bekräftelse. Den sker i samspel med andra, i 

detta fall är det våra två intervjupersoner som talar om det gentemot sina egna tankar och inte 

i relation till andra.  

  

Begreppet kroppsligt kapital beskrivs kort av Pierre Bourdieu. Han menar att det är kvinnors 

intresse att hålla sig vackra som höjer kvinnors kroppsliga kapital (Bourdieu 1979/2010, 

s.204). Även Ambjörnsson (2003, s.172) menar att den kvinnliga kroppen granskas och att 

det är denna som skapar status. Johanna berättade om hur det går ihop att både vara insatt i 

smink, mode, media, att följa samhällstrender och ändå förhålla sig positivt till sig själv och 

samhället. Hon funderade en stund och kom fram till att alla påverkas av det men att det 

viktiga är att inte gå emot sig själv i det en gör:  

 

“Det är lite motsägelsefullt, det är det ju för att man är så stark i sig själv och man gör vad man själv tycker, 
men det är klart att man påverkas, alla gör det och det viktigaste där är att man inte påverkas på ett sätt som går 
emot en själv, [...]. Jag tror att det är viktigt, det här med att stå på sig själv handlar om att kunna rannsaka sig 
själv och säga varför gör jag det, varför ska jag förändra mig själv? Är det för min skull eller är det för någon 
annans skull [...] Där kommer vi till, ja jag påverkas av kläder och smink, jag påverkas av hur man ska se ut, jag 
följer ju strömmen ganska bra, jag ser väl ut lite som vem som helst men jag ser inte ut på ett sådant sätt som går 
emot vad jag själv tycker. Jag ser inte ut på ett sätt för att alla andra tycker att jag ska se ut så, så det är väl där 
jag tror att det är viktigt att förstå hur man påverkas och att kontrollera hur man påverkas.” 

 

Kroppen har en betydande roll för skapandet av femininitet (Ambjörnsson, 2003, s.156) och 

för Johanna visar det sig tydligt när hon säger att hon påverkas av hur hon ser ut. Det viktiga 

är att hon skiljer sig på så sätt att hon inte går emot det hon själv tycker. Feministiska 

forskare (se t.ex. Lloyd 1984, Sydie 1993, de Beauvoir 2002 [1949]) menar att kvinnan 

förknippas med kroppen. Det är den som i sin tur betraktas och kvinnans status bygger på 

hennes kropp. Därför är det viktigt för Johanna att följa strömmen och använda sig av smink 

och sådant som gör att hon känner sig som de andra. Unga kvinnor lär sig vid tidig ålder hur 
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genusstrukturer fungerar och att fokus bör läggas på kroppens utseende (Ambjörnsson, 2003, 

s.172). 

 

Johannas citat stödjer även Bourdieus (1979/2010) resonemang då hon följer dessa kvinnliga 

normer, även då hon säger att hon inte går emot sig själv. Att följa samhällets normer innebär 

en högre status, hon håller sig inom gränserna för vad som anses acceptabelt. 

5.5	Att	hitta	den	som	gillar	ens	osäkerheter	
I Ambjörnssons teori fick vi läsa om att lycka och framgång kring kvinnokroppen hör hemma 

i den heterosexuella gemenskapen och missnöjet till den homosociala gruppen. Att fånga det 

manliga intresset med hjälp av sin kropp ses som eftertraktat, speciellt om en kvinna har ett 

heterosexuellt förhållande. Effekterna av detta blir ofta att kvinnor börjar uppskatta sig själva 

och sin kropp efter att de tillbringar tid med någon som gillar dem som de är (Ambjörnsson, 

2003, s. 181-182). Intervjupersonernas uttalanden i följande text visar tydliga exempel på det 

men också vad som kan ske om ens partner eller utomstående person säger negativa saker om 

en själv. Johanna beskriver hur negativa kommentarer har påverkat henne när hon var yngre. 

Hon tog åt sig av kommentarer om att vara för smal och att brösten var för små, vilket 

resulterade i en osäkerhet när det handlar om att fånga unga mäns intresse.  

 
“Jag har fått mycket kommentarer om att jag är smal och det har brutit ner en ganska mycket, sen har jag också 
fått kommentarer om att jag har små bröst, jag har fått kommentarer om det, det var en kille som sa att ”om du 
hade större bröst så hade fler killar tittat på dig” och det satte jättespår i mig, satte jättemycket hjärnspöken [...] 
det var jobbigt redan innan naturligtvis men efter han sa det i mitt ansikte [...] bekräftade han osäkerheten så det 
satte jättemycket hjärnspöken, den kommentaren sitter fortfarande kvar efter många år.”  

 

Vi kan se i Johannas citat att en enstaka kommentar från andra kan få en att uppleva sig som 

mycket sämre. Ambjörnsson skriver att pojkvänners ord kan påverka ens självbild kraftigt, 

det verkar även stämma i detta fall. Dock gavs kommentaren av en ung man som inte var 

hennes pojkvän, vilket i sin tur förvärrade hela situationen då den går emot den unga flickans 

försök att framstå som intressant för det motsatta könet (Ambjörnsson, 2003, s. 181-182). 

Rich (1980) diskuterar liknande om den “obligatoriska heterosexualiteten”, ett villkor för 

mannens överordnade position mot kvinnan. Dessa erfarenheter har för Johanna uppstått som 

hjärnspöken som fortfarande lever kvar än idag. Hon har upprepat detta flera gånger under 

intervjun, vilket tyder på att pojken har satt tydliga spår inom henne. En idealbild enligt vad 

han anser är normen för hur en flicka/kvinna bör se ut. Den sexuella normen har på så sätt 
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övertaget om vad som anses snyggt och inte. Eftersom normen för det mesta utgår från en 

heterosexuell gemenskap är det detta som sätter avtryck i Johannas hjärna, att hon borde ha 

större bröst för att framstå som mer attraktiv i betraktarens ögon (Ambjörnsson, 2003, s.21-

23). 

 

Anna berättar om hur den första pojkvännen påverkade synen på hennes kropp. Han brukade 

kommentera hennes utseende. Liksom Ambjörnssons teori ser vi att Anna har blivit påverkad 

av kommentarer på liknande sätt som Johanna, fast i detta fall var det hennes pojkvän. 

Exempelvis kunde han kommentera hennes rumpa eller om hon hade gått upp eller ner några 

kilon, hon ansåg inte att han gjorde det på ett taskigt sätt. Dock verkar hon ändå ha påverkats 

av det, hon berättar att han hade åsikten om att tjejers naglar skulle vara fixade, vilket enligt 

Anna är något som har etsat sig fast hos henne. Anna verkar inte ha påverkats positivt av sin 

första pojkväns kommentarer som de resterande intervjupersoner har. Ambjörnsson (2003, 

s.21-23) säger att kroppsrelaterade kommentarer från män angående en kvinnas kropp väger 

tyngre eftersom männen ses som socialt överordnad kvinnan. Mannen får på ett sätt 

kommentera eftersom det handlar om att kvinnor återigen ska passa in i ramen för vad det 

motsatta könet vill ha.  

 

Johanna tar upp hur förhållanden med män kan ha fått en att acceptera sina komplex. Att ha 

någon som säger positiva saker och får en att känna sig fin har betytt mycket för henne. En 

pojkvän som alltid säger att hon är vacker har förbättrat hennes självförtroende, liknande svar 

gav Sara under intervjun:  

“Först innan man träffa sitt riktiga långa förhållande, då var man lite osäker för jag var ju ganska ung [...] Då var 
det såhär, ”fine”, jag hade ett bra självförtroende men jag tänkte ändå “kommer han vilja ha mig?” så var man 
sådär nojig som alltid och så blev man tillsammans och killar är så bra för de säger så fina saker hela tiden 
(oftast, skratt) då får man ju värsta boosten, så det har ju absolut hjälpt mig”.  

 

Även Caroline menar att en bra pojkvän kan hjälpa mycket när det gäller kroppsuppfattning: 

         

“För innan när man är den enda som ser en själv naken och tänker, ska jag se ut sådär… är det fel på mig? Men 
sen när man skaffar pojkvän så har man någon som är som en slags bekräftelse och liksom alltid säger att man 
är fin och sådär, det är skillnad om det kommer från mamma”.  
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Hon påpekar även att bekräftelsen uppfattades som någonting fel eftersom den inte kom från 

henne själv utan från någon annan. Hennes osäkerheter kring vissa kroppsdelar accepterades 

senare av henne själv med hjälp av hennes pojkväns positiva ord om henne.  

 

“Det känns så himla fel att säga för man borde inte basera någonting på en killes åsikt, eller partners åsikt, men 
hittar man någon som gillar ens osäkerheter då börjar man inse att det kanske inte är så farligt, typ min pojkvän 
älskar att jag har blåa ögon, han skulle inte ändra det för någonting i världen även fast jag skulle vilja ha bruna 
men han tycker om det och ja... det får en att tänka till lite, bara för att jag tycker så här är det inte hela världen”. 

 

I Susannas intervju tas det också upp hur pojkvännens positiva ord får en att känna sig 

säkrare när det handlar om sin kropp. Att den hon verkligen älskar säger att hon är fin är mer 

värt än om hon hör komplimanger från okända människor på stan.  

Samtliga av dessa citat visar hur positiva ord från pojkvänner stärker ens kroppsuppfattning. 

På liknande sätt som de negativa kommentarerna som vi fick läsa om tidigare är det just den 

heterosexuella gemenskapen som väger tyngst i sammanhang som dessa. Ambjörnsson 

(2003, s. 181-182) säger att en kvinna med ett heterosexuellt förhållande ses som mer lyckad 

eftersom hon har fångat det manliga intresset med hjälp av sin kropp. Ambjörnsson skriver 

även hur dessa kvinnor ofta börjar gilla sin kropp eftersom de får den bekräftad av en 

pojkvän. Alla intervjudeltagarna har överlag en positiv kroppsuppfattning men att det har 

varit mannen som i sin tur har gjort den starkare psykiskt för kvinnan. Utan dessa positiva ord 

hade hon inte blivit bekräftad på samma sätt. Det kan förklaras med att mannen har en 

starkare position i samhället jämfört med kvinnan (Rich, 1980). Förhållandet mellan det 

normala och det onormala är som tidigare nämnt hierarkisk. Den heterosexuella normen står 

som socialt och symbolisk överordnad i samhället och på så vis ses heterosexualiteten som 

det mest naturliga (Ambjörnsson, 2003, s.21-23). Därför kan fina kommentarer från en 

pojkvän väga tyngre än till exempel en mammas fina ord till den egna dottern. I denna studie 

har dessa kommentarer varit en central och återkommande del för alla intervjupersoner när 

det handlar om utvecklingen av en positiv kroppsuppfattning. Det är intressant att se hur 

någon annan kan ha en stor påverkan och en slags rätt att bestämma hur en själv ska uppfatta 

den egna kroppen. Negativa kommentarer från andra skapar ofta kroppsmissnöjen medan 

positiva ord främjar en positiv kroppsuppfattning. 
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Familjen spelar också en viktig roll när det handlar om utvecklingen av en positiv 

kroppsuppfattning. För Caroline har det handlat om att hennes familj aldrig varit speciellt 

utseendefixerade: “Utseende har aldrig varit någonting som egentligen har kommit på tal, just 

hur en ska se ut och vad som anses okej. Jag tror att de bra sakerna, med självbild och så 

kommer från familjen och de dåliga från media så som tidningen Frida”.  

 

Att ha föräldrar som säger att en är fin är viktigt menar Johanna. Mamma har spelat en stor 

roll för hur hon uppfattar kroppen. Hon säger att “hon har lärt en att vara stark i sinnet och 

aldrig ta skit”. Att inte brytas ned när folk säger negativa kommentarer om en själv. Emma 

säger att hon har ett ganska bra självförtroende, det tror hon kommer från sin mamma just för 

att hon också har det. Elin anser också att mycket av hennes positiva kroppsuppfattning 

kommer från familjen. Hennes familj har alltid varit neutrala som hon förklarar det, att hon 

aldrig fått höra några kommentarer från dem på det ena eller andra sättet. “Mamma har aldrig 

sagt inför mig hur hon känner sig. Jag tror det är ganska farligt för just mammor att säga för 

sina barn att - “åh titta vad mamma är fet”, eller stå framför spegeln och klanka ner på sig 

själv.” Barn har en tendens att göra som föräldrarna säger menar Elin. Familjen har hjälpt till 

att skapa grundtryggheten för Elin Caroline, Johanna och Emma. Mycket av det grundar sig i 

att föräldrarna själva har en sund och ett avslappnat förhållningssätt till dem själva men även 

till sina barn. Det har i sin tur avspeglats i hur barnen uppfattar och förhåller sig till sin kropp.   

 

Sara skiljer sig från de andra intervjudeltagarna och menar att familjen inte har varit med och 

påverkat hennes kroppsuppfattning. Enligt henne har hon alltid fått göra och äta som hon vill 

och att hennes familj alltid gått in med inställningen att hon är fin som hon är. Oberoende av 

familjen grundar sig Saras goda kroppsuppfattning mer på hennes goda självförtroende. För 

henne handlar det om att just inte bry sig om vad andra tycker och tänker om henne. Om hon 

anser att hon mår bra finns det ingen anledning att lägga ner energi på vad andra har för 

åsikter. Det viktigaste av allt är att hon själv är medveten om hur hon vill ha det.  

 

“Jag tror inte jag påverkas sådär, om någon sa något dumt då var jag lika dum tillbaka. Nummer 1. Jag bryr mig 
inte om vad de säger, nummer 2. De ska få tillbaka. Så då var jag elak tillbaka, vilket är hemskt men aa”.   
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Dock kan vi antyda i hennes intervju att familjen trots allt har spelat en betydelsefull roll för 

Sara och hennes positiva kroppsuppfattning. Föräldrarnas syn på henne om att hon duger och 

är fin som hon är hade troligtvis sett annorlunda ut om de haft en motsatt inställning till 

henne. Att inte bry sig om vad andra tycker och tänker om en kommer troligtvis från 

föräldrarnas förhållningssätt till hennes egna kropp. Hur hon ser ut är inte viktigt utan att hon 

mår bra.   

 

Bourdieu förklarar att det kroppsliga kapitalet är en del av det kulturella kapitalet där 

kroppsidealen föreligger i en specifik kultur. Denna kultur utgörs exempelvis av mat och 

motionsvanor. På så vis påverkas det kroppsliga idealet beroende av vilken kultur den 

befinner sig i (Bourdieu (1979/2010, s.210). Samhällets ideal för kvinnor kretsar främst kring 

kroppsvikten. Elin förklarar det som en slags smalhets, som männen inte påverkas av på 

liknande sätt. Kristina talar om att det borde finnas ett slags mellanting, storlekar ska inte 

behövas för att det ska vara ett slags ideal utan det bör vara välmående som räknas in. 

Susanna ansåg att skönhetsideal påverkade könen ungefär lika mycket men att kvinnor talar 

mer öppet om det. Enligt Frisén kan kroppsuppfattningar se olika ut mellan olika grupper, 

den exempelvis mellan kvinnor och män. Dit hör ofta könsstereotypa ideal om hur en man 

eller kvinna bör se ut. Individuella kroppsuppfattningar kan också se olika ut inom en grupp 

men även ses som gemensamma för gruppen (Frisén et al; 2014 s. 17-18). 

 

Samtliga intervjupersoner var enade om att män också har typiska ideal för hur en man bör 

vara och se ut. Speciellt när det handlar om kroppslängden eller hur vältränade de är. Elin 

ansåg att männen påverkas mer av kroppsideal, kvinnor har lite mer accepterade varianter på 

hur hon kan se ut. Som kvinna kan en vara lång och kort, stor och kurvig, smal eller vad som 

helst och det anses ändå passa in. Enligt intervjupersonerna handlade deras egna 

skönhetsideal ofta om att ha ett så naturligt utseende som möjligt. Vanligtvis vill en ha det  en 

själv inte har, dock är de medvetna om att försöka förbättra sig själva istället för att lägga 

energi på att se ut som någon annan.  

5.6	Hur	en	kvinna	bör	se	ut	
Enligt Shoger existerar det stora skillnader i hur mycket män och kvinnor påverkas av media. 

Kvinnor berörs mer om de utsätter sig för medieexponering. Självbilden påverkas negativt 

och kroppsuppfattningen försämras, det ökar även impulsen till användandet av dieter 
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(Shoger, 2008 s. 7). Kvinnors kroppsmissnöje påverkas av sociokulturella normer om hur en 

kvinna bör se ut. Utseendenormer blir här extra tydliga och det är dessa normer som unga 

kvinnor ständigt jämför och mäter sig med (Strahan et. al; 2008 s. 290). De flesta av 

intervjupersonerna ansåg att kvinnor påverkas mer av kroppsideal än män och att det 

framförallt var media, mode och skönhetsindustrin som var orsaken till det. Kvinnor påverkas 

mer eftersom de hela tiden matas med hur de bör se ut som kvinna. Det är inte bara kroppen 

som måste se bra ut, utan hela “paketet” menar Kristina. Detta kan knytas till Ambjörnssons 

(2003, s.156) resonemang om skapandet av femininitet, där kvinnan förväntas göra sig vacker 

för att hitta sin plats bland andra kvinnor. Ambjörnsson säger även att det speglas i 

massmedias framställning av kvinnor samt vilka intresseområden de har. 

 

Ambjörnssons resonemang är även aktuellt gällande vilken påverkan media haft på kvinnor 

och deras självbild. Alla deltagare är eniga om att påverkan har varit stor. Elin anser att 

effekten är större idag än vad den har varit förut på grund av medierna, då vi enligt henne och 

Caroline exponeras konstant av dem. Ambjörnsson säger att den kvinnliga kroppen är den 

som granskas i samhället, enligt henne “föds unga kvinnor tidigt in i genusstrukturer” (2003, 

s.172). Det är någonting som vi även kan se utifrån Carolines intervju, hon anser att kvinnor 

påverkas lättare av media, speciellt som yngre och avslutar med “Jag är så glad att Instagram 

och sådant inte fanns då. Då jämförde man sig bara med sina kompisar typ.”  

 

Johanna menar att Instagram påverkar en mycket, där olika träningskonton många gånger är 

orsaken till det. “Det blir ju det här ångestmomentet, att man vill träna och se ut som dem och 

jag tror att det påverkar jättemycket, både killar och tjejer.” Johanna blev tillfrågad om det 

påverkade henne, varpå hon svarade att hon var säker på att det gjorde det. För henne handlar 

det om att rannsaka sig själv och endast se det som inspiration och inte som ett 

ångestframkallande moment. Träningstrenden är nu en källa för inspiration även fast hon är 

medveten om att den bär med sig negativa konsekvenser. Den kan hjälpa en att hittat positiva 

sidor menar hon, som att inte sluta äta för att bli smal, utan att äta nyttigt, träna och må bra. 

Dessa “inspirationskällor” som flera av respondenterna refererat till verkar användas frekvent 

utan närmare beskrivning. “Inspiration” används av intervjupersonerna som ett positivt 

begrepp och förbättrar dem utan att närmare reflektera över vilken påverkan ordet har över 
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dem. Samtidigt som Johanna beskriver träning som ångestframkallande beskriver hon att det 

är en inspiration för henne. 

 

Nästan alla intervjupersoner hade mer eller mindre en kritisk åsikt till skönhetsoperationer. 

Elin betonar att många verkar glömma bort den själva kroppsliga funktionen vid 

skönhetsingrepp. “Så länge näsan fungerar att andas med så är den ju bra” men att det 

framförallt är viktigt att man gör det för sin egen skull och inte för någon annan om man väl 

väljer att operera sig”. Personer med en positiv kroppsuppfattning lyssnar mer på kroppen 

och lägger mindre fokus på att göra om den. Därför är skönhetsingrepp och användningen av 

exempelvis anabola steroider något som förekommer mer hos personer med negativa 

kroppsuppfattningar (Frisén et al; 2014 s. 197-198). Enligt Bourdieu skiljer sig det kroppsliga 

kapitalet mot det kulturella på så vis att människor har olika biologiska förutsättningar när det 

gäller utseende. Enligt honom är det på grund av individers vilja att öka sitt kroppsliga 

kapital som konsumtionen för skönhetsindustrin har ökat på senare tid. 

5.7	Vikten	av	att	äta	
Intervjupersonerna blev tillfrågade angående deras relation till mat. När samtliga besvarade 

frågan var de eniga om att de hade en positiv inställning till mat idag. Alla respondenter 

svarade att de haft en god och sund relation till mat men alla hade haft perioder i sitt liv där 

de funderat över att ändra sina kostvanor. Enligt Strahan (2008 s. 289) framgick det att unga 

kvinnor i tioårsåldern ofta börjar banta på grund av den press de upplever sig ha kring 

kroppsvikten. Intervjupersonerna till denna studie verkar ha varit förskonade från denna press 

med vissa undantag. Anna berättar om perioder i sitt liv då hon blivit osäker och försökt gå 

ner i vikt med hjälp av en bantningskur som en vän hade testat: “Då skulle jag testa det och 

jag lyckades i en dag, jag kan få för mig grejer, att jag skulle vara extremt nyttig men jag 

orkar inte, jag gillar mat för mycket.” Hon kan få idéer om att vara mer hälsosam samt ändra 

sin kost men att hennes kärlek till mat stoppar dessa försök. Det är tydligt att Anna haft 

perioder i livet där hennes vikt har påverkat vissa val hon gjort angående bantning. Vi ser 

även att Friséns (2014 s. 17-18) begrepp, variation spelar en stor roll, där åldrandet förändrar 

individens kroppsuppfattning. Detta gäller för alla intervjupersoner som berättat att de någon 

gång när de var yngre funderat över, om inte försökt, att banta eller ändra sin kost på grund 

av osäkerheter kring den egna kroppen. 
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Respondenterna har visat om att vara medveten kring olika normer i samhället, exempelvis 

jakten kring att vara smal. Emma förklarar det som en slags hets kring bantning, där vi 

dagligen blir matade med bantningstips, samtidigt “ska man baka den godaste kakan”. Det 

blir som en slags dubbelmoral där tjejer framförallt blir utsatta. Utifrån Paulsens resonemang 

(2010 s.9) om hur kroppen styrs av de västerländska normerna om smalhet kan vi även 

resonera att smalhetsnormer och bantningshetsen går hand i hand. Vi kan även se dess 

påverkan i Susannas exempel. Hon berättar om hur kompiskretsen haft problem med 

ätstörningar och att det har upplevts svårt att förstå dem, då maten spelar en så pass central 

roll i hennes liv. Hon förklarar att det har fått henne att tänka på att också sluta äta men att det 

aldrig fungerat för att kärleken till maten är för stor. Caroline har berättat att hon också haft 

sådana tankar om att sluta äta, hon upplevde att hon inte kunde äta riktiga måltider i skolan 

för att en vän bantade under en tid. “Jag vet att jag började tänka lite i hennes banor så jag vet 

att jag blev påverkad i den åldern. Hade det hänt nu hade jag sagt, ät det du så äter jag mitt, 

men då var jag lite mer osäker.” 

Även om samtliga anser sig ha en positiv inställning idag, har de tidigare haft någon sorts 

nedgång samt att denna nedgång brukar förklaras med en tidigare osäkerhet. I takt med att 

osäkerheten försvann gjorde även tankar kring mat det. Återigen ser vi att variation spelar en 

stor roll hos intervjupersonerna, då tankegångarna minskas i takt med respondenternas 

åldrande. 
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6.	Avslutande	diskussion	
Avsikten med denna studie har varit att undersöka hur unga kvinnors kroppsuppfattningar 

kan utvecklas positivt. Vi har även haft intresse att ta reda på vilka de främsta faktorerna för 

att utveckla en positiv kroppsuppfattning är hos dessa unga kvinnor. Syftet med studien har 

därmed varit att förstå hur unga kvinnor uppfattar sina egna kroppar. Resultaten och 

tolkningarna som har analyserats beskriver hur de åtta unga kvinnorna som har intervjuats i 

studien uppfattar sig själva.  

6.1	Övergripande	resultat	
Resultaten för denna studie visar hur intervjupersonerna har utvecklat en positiv 

kroppsuppfattning hos sig själva med hjälp av olika verktyg som kommer att presenteras i 

detta kapitel. Främst ser vi att denna positivism inte utesluter negativa tankar hos våra 

intervjupersoner. Den kan däremot sägas balansera de negativa och positiva tankarna med 

varandra och att intervjupersonerna vet hur de ska hantera sina problem och inte låta sig 

begränsas av dem. Ingen av respondenterna anser att de har den ultimata kroppen men att de 

valt att fokusera på delar som de tycker mest om och vill framhäva. Gemensamt för samtliga 

intervjupersoner var även att de hade en sämre självkänsla under tonåren. I samband med att 

de blev äldre har självkänslan och självförtroendet förbättrats vilket har lett till att  negativa 

kommentarer utifrån har haft mindre påverkan på dem. 

 

Även kroppsvikten har varit en central del för samtliga personer i denna studie, ett tema som 

återkom under alla intervjuer. Kroppsnormer utgör en viktig gräns för vad som klassas som 

normalt eller onormalt i dagens samhälle. Intervjupersonerna beskrev sina problem med 

denna norm, där bland annat samtal om anorexia och bantningskurer uppkom. Alla försökte 

medvetet eller omedvetet att förhålla sig till denna norm, att vara inom det som anses vara 

normalt. Vi har även sett att om respondenterna hamnar utanför denna norm är det delvis 

fokus på det de anser är sina positiva egenskaper som gör att de förblir nöjda men även 

tankegångar om att kroppen ska “fungera som den ska”. En intervjuperson svarade att en 

större men frisk kropp är att föredra än en smal och sjuk kropp. 

 

Samtal kring intervjupersonernas osäkerheter gav oss sammanhängande svar om att samtliga 

undviker att tala både negativt och positivt om sig själva. De flesta respondenter ansåg att det 

inte är bra att klaga om sin vikt eller utseende eftersom det är tråkigt att höra andra prata om 
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sig själva på liknande sätt. Bekräftelse är ett återkommande begrepp i studien, de flesta 

respondenter har visat att de gärna söker efter det. Vi har bland annat fått höra att kvinnor blir 

upplärda att behöva bekräftelse och att känslan att behöva den kommer utan att reflektera 

över det. Som tidigare nämnt har respondenterna även berättat att de inte brukar säga positiva 

kommentarer om sig själva, de kan däremot anse att det är kul att höra andra prata positivt 

om dem själva, att en därför borde göra det. En annan åsikt är att det är enklare att prata om 

saker en har på sig eller äger än att prata om delar av kroppen eftersom det annars lätt 

förväxlas med skryt. Att vara nöjd med sin egen kropp är enligt Ambjörnsson (2003, s. 181) 

otänkbart som kvinna och tolkas som självbelåtenhet, vilket visade sig stämma överens när 

det handlar om samtal kring den egna kroppen. En respondent berättar exempelvis att kvinnor 

växer upp med ständiga tankar om att “vi inte duger som vi är”.    

 

Att vara bra på något visade sig också ha en betydelsefull roll när det handlar om att känna 

sig bekväm med sig själv och sin kropp. Det framkom när de unga kvinnorna talade om hur 

de hittade sina inre styrkor. Att ha intressen som att spela gitarr eller vara duktig på arbetet 

eller i skolan är exempel på det. Det är viktigt att kunna säga att en är bra på något. Dessa 

olika talanger omvandlas till styrkor för personerna som är oerhört viktiga när det handlar om 

att uppskatta sig själv. Det är intressant att se hur bra sällskap eller att vara duktig på 

någonting (exempelvis goda studieresultat) egentligen inte är förknippat med kroppen i sig 

och hur det kan påverka uppfattningen av ens kropp. Andra faktorer som exempelvis kost, 

träning och skönhetsideal är sådant som kan ge märkbara förändringar på kroppen relativ fort 

men verkar i dessa fall vara av mindre betydelse när det handlar om positiv 

kroppsuppfattning. Samtliga anser sig ha en positiv inställning till mat idag, så fort 

intervjupersonerna erkänt sig ha en sämre period i livet har det varit tankar kring mat som 

uppkommit först. Idéer om att exempelvis börja banta eller dra ner på matportionerna. I 

respondenternas fall har det aldrig gått så pass långt att någon av dem har avstått mat helt och 

hållet. Med detta i åtanke är det lättare att inse varför många unga kvinnor idag väljer att 

bortprioritera maten när de mår dåligt.  

Ett relativt oväntat resultat från respondenterna har varit samtal kring samhällets normer. De 

flesta respondenterna anser exempelvis att det varit enkelt ha en bra relation till sig själva för 

att de är “normala”, deras liv har inte utmärkt sig på något specifik sätt. Även att låta bli att 

säga negativa saker om sig själv gör det lättare att hantera dessa, vilket hittar stöd i 

Ambjörnssons (2003) resonemang om att byta ut missnöje mot bekräftelse. 
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Ett annat viktigt resonemang från Ambjörnsson var hur kvinnan förknippas med sin kropp 

samt hur kvinnor tidigt får lära sig vilka strukturer de ska förhålla sig till som kvinnor. 

Respondenterna är eniga om att de påverkas av omgivningen och förväntningar men att den 

hårfina linjen kan hanteras genom att rannsaka sig själv. Att inte låta sig påverkas på ett sätt 

“som går emot en själv”. 

 

Tidigare forskning har visat att det viktiga är att kroppen fungerar som den ska när det gäller 

positiv kroppsuppfattning. Resultatet från denna studie skiljer sig på så sätt att 

intervjupersonerna lägger mindre vikt på kroppens motorik och funktion och väljer att 

fokusera på omgivningen, t ex pojkvänner och familj. Det har alltså varit intervjupersonernas 

närstående som haft en avgörande roll för kroppsuppfattningen.  

 

Medias påverkan på den egna kroppsbilden verkar snarare vara ett fenomen som berör 

intervjudeltagarna mer idag än förr. Många av dem gör ett medvetet val i att antingen följa 

eller inte följa skönhetsideal, diverse bloggar, Instagramkonton m.m. En av 

intervjudelatagarna nämner till och med att “Jag är så glad att Instagram och sådant inte fanns 

då. Då jämförde man sig bara med sina kompisar typ.” Idag handlar många av dessa forum på 

Internet om att finna inspiration, samtidigt som det kan skapa ett ångestmoment. Den viktiga 

skillnaden för intervjupersonerna är att inte låtsas påverkas av det, för det är inte sällan som 

dessa forum på Internet visar ideal om att vara perfekt, se bra ut och att ha en vältränad 

kropp. Frisén påpekar att ungdomar med positiv kroppsuppfattning ifrågasätter utseendeideal 

vilket stämmer överens med deltagarna för denna studie (2014 s. 198).    

 

Vi har sett att alla olika delar som bland annat familj, pojkvän, mat, media och själva 

acceptansen av en själv har varit viktiga delar för intervjudelatagarnas förmåga att uppskatta 

sig själva och sin kropp. Att utesluta det ena eller andra hade troligtvis skapat en annorlunda 

bild av kroppen. Alla delar påverkar varandra på ett eller annat sätt och det är svårt att avgöra 

vilken av dem som påverkar ens positiva kroppsuppfattning mest. Det är själva interaktionen 

mellan dessa som skapar en mer eller mindre god kroppsuppfattning. Dock kan vi se att vissa 

aspekter spelar en större roll än andra. Ett förvånande resultat var att alla utöver en av 

respondenterna svarade att pojkvännerna spelade en avgörande roll för deras 

kroppsuppfattning, eftersom de spenderar tid med någon som gillar dem som de är. Att vara 
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omringad av nära och kära får intervjudeltagarna att känna sig som mest bekväma med sig 

själva och sina kroppar. Deltagarnas pojkvänner visade sig ha en alldeles egen speciell plats 

för uppfattningen av den. Ofta återgav intervjudeltagarna att sällskapet av en familj eller 

pojkvän liknades vid en slags frizon där en får vara sig själv helt ut. Ur ett sociologiskt 

perspektiv har vi sett genom studien att var och en av intervjupersonerna behövde stöd från 

en utomstående för att acceptera sig själva fullt ut. Det motsatta könet var av störst betydelse 

för kvinnornas kroppsuppfattning i studien. Ett intressant fenomen eftersom männens ord på 

så sätt väger tyngre än en annan närstående människa.  

6.2	Förslag	till	vidare	forskning	
Något som framkom av denna studie var att samtliga intervjupersoner har haft en sämre 

självkänsla samt en sämre bild av sig själva när de var yngre. Samtliga har även haft någon 

period under tonåren där de har velat ändra kostvanor eller banta på grund av den rådande 

normen. Detta var något som vi fann intressant och anser skulle vara spännande att forska 

mer om. Även hur mycket respondenterna utvecklade en positiv uppfattning om sig själva 

med hjälp av sina pojkvänner var intresseväckande och skulle därför vara en bra grund till att 

forska vidare på. En annan aspekt som kan anses vara intressant att forska kring är vilken roll 

klass spelar i utvecklingen av en positiv kroppsuppfattning. Ingen av intervjupersonerna i 

studien har nämnt någonting om sin klassposition i samhället, detta föll inte in under våra 

forskningsfrågor och är därmed ingenting som vi kan problematisera eller dra slutsatser ifrån. 

Personernas strävan efter starka kroppar verkar vara relaterat till hälsa vilket i sin tur kan 

förknippas med klass. Detta är därför ett problem som vi är medvetna om, då vi aldrig 

frågade om intervjupersonernas klass. 

 

För framtida forskning skulle det även vara intressant att undersöka hur en positiv 

kroppsuppfattning kan utvecklas om kvinnorna hade haft annorlunda biologiska 

förutsättningar, exempelvis kvinnor som har svårigheter med att gå upp eller ner i vikt.  

Alla intervjupersoner var inom normen för det som anses vara acceptabelt i samhället idag. 

Att just ha en normalvikt gör att en får ha lite mer avslappnade regler till vad som anses okej 

och inte okej. Att äta extra till måltiden gör ingenting, för det är ändå ingenting som kommer 

märkas eller synas. Hade de haft samma inställning till sin kropp om de hade varit 

överviktiga och därmed utanför denna norm? En annan tänkvärd ingång hade varit att basera 

en studie utifrån unga mäns perspektiv, även en jämförande studie mellan kvinnor och män 
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kan vara intressant att forska vidare på. Som tidigare nämnt finns det inte mycket forskning 

kring positiv kroppsuppfattning. Därför anser vi att det är av värde att mer forskning görs 

inom samma ämne för att skapa mer utrymme för kvinnor med positiv kroppsuppfattning 

men förhoppningsvis för att kunna hjälpa personer som inte har det!   
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Bilagor	

Bilaga	1:	Intervjumanual	
 

Kroppsuppfattning: 

- Kan du beskriva hur du uppfattar din kropp?  

- Anser du att du har en positiv inställning till din kropp? 

- Trivs du i din kropp? 

- Anser du att din kropp fungerar som den ska?  

- Kan du göra det du vill kunna göra med din kropp? 

- Hur ser ditt förhållande till träning ut?  

- Förhållande till mat? 

- Finns det situationer där (kropps)normer är tydliga för dig? 

- Finns det situationer där du inte tänker på (kropps)normer? 

- Vissa skulle säga att det finns krav på kvinnor att vara attraktiva, vad tänker du om det? 

- Kan du beskriva en situation där femininitet har en positiv eller negativ påverkan? 

- Kan du beskriva en situation där skönhet har en positiv eller negativ påverkan? 

- Tror du att kvinnor påverkas mer av kroppsideal än män?  

- Undviker du att tala om din kropp inför andra? 

- Positivt? 

- Negativt?  

- Kan du beskriva en situation där du känner dig snygg? 

- Kan du beskriva en situation där du känner dig bekväm? 

- Kan du beskriva en situation där du känner dig stark? 

 

Media:  

- Vilka mediekanaler brukar du komma i kontakt med? 
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- Vilken påverkan tänker du att media har på människors kroppsbild? 

- Hur ser du på skönhetsindustrins påverkan på kvinnors kroppsuppfattningar? 

- Hur ser ditt skönhetsideal ut? 

 

Bakgrund:  

- Tror du att din familj har haft någon påverkan på hur du uppfattar din kropp?  

- Kan du berätta om någon i din omgivning som har påverkat hur du uppfattar kroppsnormer? 

- Kan du berätta om någon situation där du har påverkats av kroppsrelaterade kommentarer? 

- Kan du beskriva hur du har gjort för att få en positiv kroppsuppfattning om dig själv? 


