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SAMMANFATTNING  

Titel: Kroppsideal hos unga kvinnor i åldern 15-25 år - En kvalitativ studie om unga 

kvinnors syn på kroppsideal. 

Författare: Cansu Akyol  

 

I denna uppsats har jag intervjuat sex unga kvinnor om deras syn på kroppsideal och hur 

dessa kvinnor påverkas av deras omgivning, massmedia och sociala medier. Även relationen 

mellan kroppsideal och ätstörningar är relevant i sammanhanget och ingår i studien. Syftet 

med undersökningen är att utifrån mina respondenters svar skapa en förståelse för hur unga 

kvinnor förhåller sig till det kroppsideal som finns i deras vardag.  

Teoretiska hjälpverktyg som använts är George Herbert Meads (2007) teori om den 

generaliserade andre, Erving Goffmans teori om dramaturgisk perspektiv- och 

intryckstyrning samt Du Bois teori om det dubbla medvetandet. Jag har också använt två 

vetenskapliga artiklar, Elefant i nylonstrumpor – om kvinnlighet, kropp och hunger 

(Johansson, 1999) samt Vacker och lycklig? – om identitet, konsumtion och risk (Larsson, 

2012) för att skapa en djupare förståelse kring kroppsideal. Jag kommer att redovisa de 

teoretiska begreppen och tidigare forskning och använda dessa som hjälpverktyg i min analys 

av det empiriska materialet.  

Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod har jag kunnat påvisa att alla respondenters 

syn på kroppsideal påverkas av massmedia, sociala medier och respondenternas omgivning.  

 

Respondenterna upplever också att det är svårt att passa in i samhället om de inte lever upp 

till de rådande kroppsidealen. Den press som detta skapar gör att flera av respondenterna 

uppvisar tendenser till ätstörningar och liknande beteenden.  

Det finns även positiva aspekter med de rådande kroppsidealen, till exempel att vissa av 

respondenterna har blivit påverkade till att äta nyttigare, träna sina kroppar och leva 

hälsosammare liv. 

Respondenternas etnicitet påverkar i viss mån deras kroppsideal och det är vanligt att 

respondenterna eftersträvar vissa drag hos den motsatta etniciteten, till exempel att kvinnor 

med utländsk bakgrund eftersträvar blont hår och blåa ögon.  

Det mest framträdande i studien är den stora press, kopplad till att försöka leva upp till 

kroppsidealet, som respondenterna upplever och ofta mår dåligt av – och hur denna press 

förstärks av massmedia, sociala medier och respondenternas omgivning. 

Nyckelord: Kroppsideal, ätstörningar, unga kvinnor, media, etnicitet.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: Body ideals in young women between the ages of 15-25 - A qualitative study of young 

women's views on the ideal body and what affects their views.  

Author: Cansu Akyol 

In this essay, I have interviewed six young women about their views on body image and how 

their views are affected by their surroundings, massmedia and social media. Also the 

relationship between body image and eating disorders is relevant in this context and has a 

part in the study. The purpose of this study is to build an understanding of how young women 

relate to the body ideal that exists around them. 

 

Theoretical auxiliary tools used are George Herbert Mead's theory of the generalized other, 

Erving Goffman's theory of dramaturgical perspective and impression management, and Du 

Bois's theory of double consciousness. I have also used two scientific articles to get a deeper 

understanding of the subject. 

 

I will discuss the theoretical concepts and previous research by pending between these and 

the empirical material. Using a qualitative approach, I have been able to show that all the 

respondents' views on the ideal body is affected by the massmedia, social media and the 

respondents’ surroundings. The respondents also re2port that they find it difficult to fit into 

society if they do not live up to the current body ideals. This puts a lot of pressure on the 

respondents and several of them report recurring eating disorder behaviour. 

There are also positive aspects of the current body ideals, for example when they affect the 

respondents to eat healthier food, exercise and live healthier lives in general. 

The ethnicity of the respondents affects their body ideals and it is common that the 

respondents seek certain traits in the opposite ethnicity, for example women with foreign 

origin seeking blond hair and blue eyes. 

The most prominent finding in my study is the enormous pressure that my respondents 

experience, when trying to live up to the body ideals, and how this pressure is enhanced by 

massmedia, social media and the respondents’ surroundings. 

Keywords: Body ideals, eating disorders, young women, media, ethnical differences.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

 

Jag har skrivit en uppsats där jag undersöker unga kvinnors syn på kroppsideal och hur denna 

syn påverkas av massmedia, sociala medier och omgivningen. Jag har även undersökt 

kopplingen mellan kroppsideal och ätstörningar samt etnicitetens betydelse för synen på 

kroppsideal. 

Min undersökning bygger på intervjuer med sex unga kvinnor, varav tre är svenska och tre 

har utländsk härkomst. För att kunna tolka intervjusvaren har jag använt mig av två 

vetenskapliga artiklar samt teorier från George Herbert Mead, William Edward Burghardt Du 

Bois och Erving Goffman.  

Jag har bland annat kunnat påvisa att det innebär en enorm press på de unga kvinnorna att 

försöka leva upp till det rådande kroppsidealet – och att denna press förstärks av massmedia, 

sociala medier och kvinnornas omgivning.  
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1. INTRODUKTION 

Under vårterminen 2014 skrev vi studenter som studerar sociologi B en b-uppsats som hade 

temat hälsa. Min undersökning handlade om Kroppsideal - en kvalitativ studie om hur unga 

kvinnor mellan 18-25 års ålder ser på begreppet kroppsideal som finns i samtiden. 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur unga kvinnor ser på begreppet kroppsideal och vad 

som påverkar deras eget kroppsideal.  

I denna kandidatuppsats undersöker jag samma fenomen hos kvinnor i åldersgruppen 15-25 

år och studerar även om det finns skillnader i synen på kroppsideal beroende på etnicitet och 

ursprung. Jag vill också undersöka synen på den motsatta etniciteten, alltså hur utländska 

kvinnor upplever ett svenskt utseende och svenska ideal samt hur svenska kvinnor ser på 

utländska kvinnors utseende och ideal.  

Inom detta område finns det mycket forskning. Det har bland annat undersökts hur kvinnor 

ser på begreppet kroppsideal och hur de påverkas av sin omgivning (Skott, 2013:10–11). 

Mycket av forskningen handlar om hur ätstörningar och fetma relaterar till kroppsideal.  

I dagens samhälle blir unga kvinnor ofta påverkade av det rådande kroppsidealet, inte minst 

genom massmedia, som framställer en bild av hur en kvinnlig kropp bör se ut. Detta leder till 

att vissa kvinnor i hög grad prioriterar de normaliserade ideal som finns i samtiden (Skott, 

2013:10).   

Inte bara massmedia, utan även sociala medier, har en central roll när det gäller påverkan på 

unga kvinnor (Skott, 2013:11). De som påverkas av kroppsidealet kämpar ofta för att uppnå 

ett utseende som är sociokulturellt godkänt utifrån omgivningens syn (Levenkorn, 1986:124). 

Begreppet hälsa är svårdefinierat. Det brukar oftast anses som livslängd och frihet från 

sjukdomar. I den västerländska kulturen förknippar man hälsa med den fysiska kroppen, dess 

former och utseende. För att förstå begreppet hälsa måste man utgå ifrån den sociala 

kontexten. Zygmunt Bauman hävdar att det finns en norm för hur kroppen ska se ut och vad 

människan bör sträva efter. Normen som Bauman tar upp omfattar bland annat dessa 

begrepp: längd, vikt, funktion, form och utseende (Bauman, 2001: 139).  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med min undersökning är att utifrån en sociologisk syn undersöka och försöka förstå 

hur unga kvinnor tänker och resonerar kring kroppsideal, och hur de påverkas av de rådande 

idealen. Uppsatsen behandlar den sociala konstruktionen hos unga kvinnor mellan 15-25 år. 

Ett delsyfte är också att hitta skillnaderna mellan utlandsfödda och svenska kvinnors syn på 

kroppsideal samt vilka kroppar och utseenden de olika respondentgrupperna inspireras av och 

uppskattar.  

För att kunna besvara detta har jag fyra övergripande frågeställningar: 

1. Hur ser respondenterna på kroppsideal och hur påverkas de av de rådande idealen? 

2. Påverkar massmedia och sociala medier respondenternas syn på kroppsideal? 

3. Upplever respondenterna att de blir inspirerade av kropps- och utseendeidealet i 

grupper med annan etnicitet?  

4. Upplever respondenterna att de har fått någon form av ätstörning på grund av det 

kroppsideal som finns i deras omgivning? 

 

3. AVGRÄNSNING   

Uppsatsen behandlar unga kvinnors syn på kroppsideal och hur de rådande idealen påverkar 

dem samt vilka influenser massmedia, sociala medier och omgivningen har. Sex unga 

kvinnor i åldrarna 15-25 år har intervjuats och deras svar utgör den empiriska delen av 

studien.  

4. BAKGRUND 

Kroppsidealen har sett olika ut genom historien. Det ideal som råder idag handlar till stor del 

om att man som kvinna ska vara smal och vältränad, men ändå ha lagom mycket kvinnliga 

former (Skott, 2013).  

För många individer är det en ständig kamp att försöka leva upp till det rådande 

kroppsidealet. Vissa saknar de fysiska och genetiska förutsättningarna, och även de som har 

lyckats nå idealet måste lägga mycket tid och kraft på att upprätthålla det (Erlanson, 2009).  
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Informationsflödet i samhället har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Under 2000-

talet har också mängden digital information och kommunikation vuxit enormt (Weibull & 

Wadring, 2014). Människor idag utsätts för extremt många budskap och signaler under en 

helt vanlig dag – från sin dator, mobiltelefon, tv, tidningar, magasin, utomhusreklam etcetera. 

Många av dessa budskap och signaler handlar om, eller innehåller, det rådande kroppsidealet 

(Bergström, 2012). 

Det faktum att vi ständigt matas med budskap om hur vi ska se ut och vad vi behöver göra för 

att nå dit, gör att kroppsidealet idag får en större inverkan på människors liv än tidigare 

(Bergström, 2012). Det räcker att slå på tv:n eller öppna ett magasin så blir man på en gång 

varse dagens kroppsideal (Bergström, 2012). 

Massmedier är inte någon ny företeelse och de har under lång tid påverkat människor på olika 

sätt, inte minst gällande kroppsideal (Carlsson, 2007). När bloggar, Facebook och andra 

sociala medier också blev en naturlig del av vår vardag och vår mediekonsumtion, fick vi nya 

kanaler som i hög grad förstärker samhällets och vårt eget fokus på kroppsidealet (Cochen & 

Schmidt, 2014).  

Det går inte heller att undkomma kroppsidealet. Även den som låter bli både massmedier och 

sociala medier, blir påverkad av individerna i sin omgivning (Cochen & Schmidt, 2014). 

Flickor redan i unga åldrar jämför sig tidigt med varandra, för att se vem som har den mest 

ideala kroppen eller kroppsdelarna (Bergström, 2012). 

För vissa individer går det så långt att de blir helt uppslukade av att försöka uppnå sin ideala 

kropp. De kan även drabbas av ätstörningar, som helt styr deras liv och får allt att kretsa kring 

kost och träning (Larsson, 2012).  

Det rådande kroppsidealet påverkar alla individer, oavsett etnicitet. Men individer med olika 

härkomst ser olika ut och kan ha olika syn på kroppsideal, baserat på sin kultur, historia och 

sitt utseende (Peterson & Hjerm, 2013). Det är även vanligt att individer eftersträvar 

kroppsideal från motsatt etnicitet, till exempel att utländska kvinnor önskar sig blont hår och 

blå ögon (Peterson & Hjerm, 2013).  

Kroppsidealet är så självklart för de flesta idag att man inte reflekterar över det. Man har 

matats med det så länge man kan minnas och det bara finns där, överallt och hela tiden 

(Skott, 2013). Likväl har kroppsidealet en stor påverkan på många individer, och för många 
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är jakten på att uppnå idealet något som upptar en mycket stor del av deras tid, kraft och 

tankar (Skott, 2013).  

5. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA ANALYSVERKTYG 

 

5.1 TIDIGARE FORSKNING  

I detta avsnitt kommer den tidigare forskning, som legat till grund för och använts i denna 

uppsats, att redovisas. Avsnittet är uppdelat i två delar, där innehållet i två vetenskapliga 

artiklar kommer att presenteras.  

 

5.1.1 ELEFANT I NYLONSTRUMPOR – OM KVINNLIGHET, KROPP OCH HUNGER  

 

Anna Johansson skriver i sin bok Elefant i nylonstrumpor - om kvinnlighet och hunger (1999) 

hur kvinnor blir påverkade av varandras utseende och vilka influenser som kan finnas i deras 

liv vad gäller ätstörningar, hunger och kroppsideal.  

Johansson utgår ifrån ett feministiskt och sociologiskt perspektiv i sin forskning (Johansson, 

1999:19). Hon menar att det finns skillnader mellan alla kvinnor och att dessa kan vara 

kulturella, biologiska eller fysiologiska. Dessa skillnader kan bero på bland annat historia, 

kultur eller tillhörighet till olika sociala och etniska grupper (Johansson, 1999:18). Johansson 

anser att man inte föds till kvinna utan att det är något man blir med tiden, genom att 

applicera olika saker i sitt liv, till exempel att träna (forma sin kropp), äta nyttigt, sminka sig 

med mera. Hon anser att den kvinnliga kroppen hela tiden måste underhållas och åtgärdas för 

att den ska uppfattas som kvinnlig (Johansson, 1999:27).  

Johansson skriver även att i den västerländska kulturen har den kvinnliga kroppen blivit 

bedömd utifrån olika idealbilder, och att dessa har förändrats från genom historien 

(Johansson, 1999:28–30). Kvinnorna började synas och märkas allt mer i världen efter sitt 

inträde in på arbetsmarknaden. Samtidigt började massmedierna och konsumtionsindustrin att 

växa och utvecklas allt mer, och dessa bidrog i hög grad till att den mer androgyna 

kvinnokroppen kom att bli den dominerande ideala normen i samhället. Massmedia är den 

tredje statsmakten och har en väldigt central roll i dagens samhälle, inte minst vad gäller att 
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kommunicera rådande ideal, fokus på viktminskning och olika tillvägagångssätt för att kunna 

uppnå sina mål kring kroppsidealet. (Johansson, 1999:37).  

Några tydliga exempel på hur massmedia påverkar kvinnor är bland annat hur vecko- och 

damtidningar berättar om olika viktminskningsmetoder (bantning och fettförbränning), hur 

man ska forma kroppen så att den blir fastare och hur man ska göra för att uppnå rådande 

kroppsideal. Artiklar om viktminskning och liknande förekommer allra mest när 

sommarsäsongen närmar sig, då vi visar upp våra kroppar i högre grad än under vintern. I 

dagens samhälle påverkas alla individer av de budskap som massmedia och sociala medier 

sänder ut vad gäller rådande kroppsideal, vikt och hälsonormer (Johansson, 1999:36–37).  

Johansson undersöker också kvinnors ätande och hur fetma anses vara ett individuell-

psykologiskt och även socialmedicinskt problem. Det hon vill påvisa med sin forskning är 

bland annat de föreställningar som gör att kvinnlig fetma ses som ett misslyckande, genom att 

kvinnan då inte längre uppfyller normen (Johansson, 1999:18).   

I dagens samhälle är det också viktigt att ha en sund kropp. Sundhetsidealet har funnits i flera 

hundra år. Vi bedömer hur sund en annan individ är genom att se exempelvis hur vältränade, 

fettfria och solbrända de är. Det vi inte ser är om dessa individer har sjukdomar – vi utgår 

ifrån att de är friska och sunda utifrån deras utseende (Johansson, 1999:34–35). 

Redan i unga åldrar kan tjejer börja se på sig själva i spegeln och jämföra sitt utseende med 

varandra. De jämför till exempel vem som har plattare mage eller tjockare lår (Johansson, 

1999:11). Johansson tror att alla Sveriges kvinnor har, eller har haft, någon form av 

ätstörningar någon gång i sitt liv – i kortare eller längre perioder (Johansson, 1999:19–21).   

Ytterligare en aspekt som Johansson nämner är hur kvinnorna kontrollerar sitt ätande. 

Begreppet kontroll är också centralt gällande vad medierna kommunicerar kring mat, vikt och 

kroppsideal (Johansson, 1999:32).   
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5.1.2 VACKER OCH LYCKLIG? – OM IDENTITET, KONSUMTION OCH RISK 

I denna rapport från Konsumentverket har flera individer medverkat och bidragit. Den 

omfattar flera olika aspekter inom temat hälsa, skönhetsoperationer och kroppsideal.  

På 1990-talet hade Konsumentverket uppgiften att följa reklamens tillväxt och påverkan. 

Redan på den tiden hade massmedia stor påverkan på människor (Larsson, 2012:5). 

Influenserna som massmedia gav till individerna ledde till att människorna allt mer började 

söka efter lösningar på sina problem med hjälp av skönhetsrelaterade produkter. Det ledde 

även till vissa sjukdomar så som anorexia och andra ätstörningar (Larsson, 2012:5-6).  

Massmedia och sociala medier har väldigt stor påverkan på unga kvinnor, bland annat 

gällande bantning och det kroppsideal som man bör uppfylla för att kunna bli accepterad av 

samhället (Larsson, 2012:6-7). Under 1990-talet ökade kroppsfixeringen och allt fler började 

med styrketräning och andra aktiviteter för att uppnå det rådande kroppsidealet.  

Än idag finns det ett enormt intresse för aktiviteter som hjälper oss att nå upp till våra 

kroppsideal (Johansson, 1998). Man kan bland annat notera en stor ökning av böcker om 

kost, hälsa och träning. (Johansson, 2012:9).  

Johansson beskriver också hur svårt det är att uppnå kroppsidealet enbart med hjälp av 

träning och nyttig mat, vilket gör att många också använder sig av plastikkirurgi eller 

otillåtna preparat för att forma den perfekta kroppen (Johansson, 2012:13–15).  

Det finns flera olika mått på vad som betraktas som en normal och ideal kroppstyp inom 

plastikkirurgin. Kroppen delas även in i olika zoner (Edung, 2002:128). Plastikkirurgerna 

anpassar sig efter det senaste kroppsidealet och kan även bidra till nya skönhetsideal 

(Johansson, 2012:18).  

Något som är väldigt vanligt idag är de ”före- och efterbilder” som publiceras i massmedia 

och sociala medier, och som visar en individs utseende före och efter en behandling eller ett 

ingrepp. Bilderna skapar motivation hos andra människor, som till exempel vill gå ner i vikt. 

Ofta är det olika bantningsmetoder som annonseras (Johansson, 2012:20). Dessa bilder är inte 

bara reklam – de sänder också ett budskap om hur en modern och hälsosam kropp ska se ut. 

Om samhället har börjat vänja sig vid dessa publiceringar har vi i princip godkänt 

normaliseringen av de olika kroppsidealen (Johansson, 2012:20).  
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Den ideala kroppen förknippas med lycka och god hälsa. Den feta och hängiga kroppen 

förknippas med ohälsa och en icke ideal kropp. Individerna anpassar sig efter rådande 

kroppsideal och förknippar det med hälsa, lycka och skönhet (Johansson, 2012:20–21).  

Det aktuella kroppsidealet som sprids i massmedia, kan leda till både positiva och negativa 

effekter. De positiva kan vara att individer blir motiverade och kämpar för att nå sunda och 

hälsosamma mål. De negativa kan vara att individer känner ett enormt tryck på sig att leva 

upp till normer och kroppsideal, vilket kan leda till att många känner sig otillräckliga och 

dåliga (Johansson, 2012:22).  

Många unga bloggare och deras läsare lägger stor vikt vid kropp och utseende. Bloggarna 

lägger upp bilder för att söka en sorts bekräftelse på sina kroppar och livsstilar. Det som 

framkommer mest i deras publiceringar är ofta aktuellt mode och trender (Johansson, 

2012:22–23). Idag kämpar många för att anpassa sig efter det senaste modet, stilen, utseendet 

och kroppsidealet och olika bloggar utgör då ofta en stor faktor för påverkan.  

5.1.3 MOTIVERING KRING VALET AV TIDIGARE FORSKNING 

Studierna som redovisas ovan beskriver hur kvinnor ser på kroppsideal och vilka sociala 

faktorer, kopplade till kroppsideal, som kan påverka kvinnor. Faktorerna som tas upp är bland 

annat sociala medier, massmedia och omgivningen, vilket gör studierna relevanta för den här 

uppsatsens syfte och frågeställningar. 

5.2 TEORETISKA ANALYSVERKTYG  

I detta avsnitt redovisas vilka teoretiska verktyg som legat till grund för denna uppsats. 

Avsnittet är uppdelat i tre delar, där tre olika teorier kommer att presenteras. I slutet av 

avsnittet finns en kort beskrivning av hur dessa teorier används i uppsatsen.  

 

5.2.1 GEORGE HERBERT MEAD: DEN GENERALISERADE ANDRE 

George Herbert Mead studerade hur individer interagerar med varandra beroende på vilken 

miljö de befinner sig i. Mead har en teori som han kallar för den generaliserade andre, och 

som innebär tolkningar av hur individer i samhället funderar, uppfattar saker, reagerar m.m. 

När en människa tar den generaliserade andres roll handlar det i princip om att människan 
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anpassar sig till samhällsnormen. Ett tydligt exempel på detta är när en människa tar olika 

roller i olika typer av miljöer och sociala sammanhang. De grupper som individen befinner 

sig i har förväntningar på individen (Andersen & Kaspersen, 2007:102). Varje människa intar 

sina egna ställningar och anpassar sig på sitt eget unika sätt när den befinner sig i olika 

miljöer (Andersen & Kaspersen, 2007:102).  

Mead delar upp ”jaget” i två delar. Första aspekten är relationen som individen har till sig 

själv och den andra är hur individen interagerar med andra människor i omgivningen. Mead 

kallar dessa två delar för Me (Mig) och I (Jag), där I står för jagets beteende och kan tolkas 

som oss själva. I är mer ensam och reagerar oreflekterad. Me är individen som påverkas när 

hen interagerar med andra människor. Det som gör att Me existerar är andra människors syn 

på individen och deras förväntan, uppförande och krav.  

Mead anser att detta förlopp är socialisation, och att den förekommer redan vid födelsen och 

kommer att följa individen tills hen dör. Den primära omgivningen är individens familj, som 

förser barnet med de sociala verktyg som barnet behöver för att kunna assimileras i 

samhället. När individen blir äldre möter hen flera olika sociala sammanhang, vilket gör att 

individen kommer att utöka sin sociala förmåga med hjälp av den påverkan som olika 

grupptillhörigheter utövar (Bauman & May, 2004:41–42). Enligt Mead är själva 

omgivningens påverkan på individen den generaliserade andre (Andersen & Kaspersen, 

2007: 102-103). 

5.2.2 WILLIAM EDWARD BURGHARDT, DU BOIS: DET DUBBLA MEDVETANDET 

Du Bois teori om det dubbla medvetandet (1996) handlar om hur människor känner sig 

uteslutna ur samhället på grund av sin etnicitet (hudfärg). Människorna kämpar hela tiden för 

att kunna uppfylla normen i samhället – som är de vita individerna. De människor som har 

det dubbla medvetandet inombords anser att de konstant måste anpassa sig efter normen. 

Individerna är också medvetna om att de sticker ut från normen vad gäller deras utseende, 

vilket leder till att de upplever att de inte är inkluderade i samhället. Detta bidrar till en 

splittring inombords hos dessa individer och då skapas det två medvetande (Ernest Allen, Jr, 

1996:50–51). 
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5.2.3 GOFFMAN – DRAMATURGISKT PERSPEKTIV: INTRYCKSSTYRNING  

Goffman’s teori om dramaturgiskt perspektiv och intryckstyrning (2009) handlar om de 

metoder människor använder för att försöka kontrollera hur de bedöms av andra. Goffman’s 

utgångsläge är en dramaturgisk teori, som bildas av att människor konstant spelar 

föreställningar för varandra (Goffman, 2009:97).  

Vi kan både vara aktörer och publik beroende på situationens inramning. Goffman nämner 

teamet, regionen och skiljeväggen när han ska beskriva hur människor integrerar med 

varandra (Goffman, 2009:101–102). Teamet är medlemmar som ska vara lojala mot varandra 

och hålla sin mask när de spelar sina roller. Regionen avser de platser där föreställningar i vår 

dramaturgiska vardag utspelar sig, och hur dessa är fördelade i vissa segment med olika 

karaktär. Här finns det två olika scener – front stage och back stage (Goffman, 2009:97–98). 

Den främre regionen är den del där skådespelet utspelar sig. Den bakre regionen är den del 

där planeringen inför skådespelet äger rum. Regionen är begränsad till en viss plats, till 

exempel en restaurang, där bakre regionen är köket och främre regionen är matsalen för 

gästerna (Goffman, 2009:107). En individ spelar sin roll i den främre regionen för att göra det 

intryck individen vill framför sin publik. Individen spelar en annan roll i den bakre regionen. 

Goffman nämner också teamet. När teamet går bakom kulisserna till den bakre regionen kan 

individerna vara fria. Teamet gör så att rollen blir en viktig aspekt och ser till att varje 

gruppmedlem spelar sin roll efter de bestämda regler som teamet har skapat tillsammans.  

Det som finns mellan rummen är skiljeväggen. Den är viktig för att det som sker i bakre 

regionen ska vara dolt för publiken, till exempel gästerna i restaurangen (Goffman, 

2009:110–111). Det är i skiljeväggen som genomgången sker (Goffman, 2009:104–105). Där 

tar aktören på eller av sig rollen/masken.  

5.2.4 MOTIVERING KRING VALET AV TEORETISKA VERKTYG 

Dessa tre teoretiska verktyg behandlar hur individer förhåller sig till de förväntningar som 

finns. Mead’s teori handlar om hur individerna anpassar sig i olika miljöer beroende på vilka 

förväntningar som finns i miljöerna. Du Bois teori beskriver hur individen upplever sig bli 

utesluten på grund av normerna i samhället, och Goffman’s teori slutligen handlar om hur 

individen spelar olika roller beroende på vilken miljö hen befinner sig i. Dessa teorier 
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kommer att tillämpas på respondenternas intervjusvar och bidra till att besvara uppsatsens 

frågeställningar.  

6. METOD 

Här beskrivs tillvägagångssättet i uppsatsen. Jag kommer bland annat redovisa val av metod, 

vilket urval som använts, presentation av intervjudeltagare, etiskt ställningstagande, praktiskt 

genomförande samt hur bearbetning och analys av materialet har gått till.  

Derek Layder anser att man måste pendla mellan empiri och teori för att kunna klarlägga hur 

en viss aktivitet, system eller struktur kan ge olika verkningar i det sociala livet. Han 

understryker vikten av att applicera teori i sitt forskningsarbete, och hävdar att man med hjälp 

av teorier kan vidareutveckla existerande idéer eller hitta nya idéer (Layder, 1998). Layder 

anser att det är bra att tillämpa de klassiska teorierna i sitt arbete då det gynnar 

undersökningen, och kallar denna metod för adaptivt perspektiv (Layder, 1998).  

I min studie har jag valt att använda mig av detta adaptiva perspektiv, vilket innebär att jag 

kommer att pendla mellan teori och empiri.  

6.1 VAL AV METOD 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod för att nå mitt syfte och besvara mina 

frågeställningar. Den främsta anledningen till att jag valde en kvalitativ metod var för att jag 

ville ta reda olika individers upplevelser och åsikter i ämnet. Jan Trost förklarar i sin bok 

Kvalitativa intervjuer (2010) att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst när forskaren vill 

undersöka människors åsikter, resonemang och inställningar. I denna uppsats har jag har 

målet att finna mönster och kunna tolka mina respondenters svar, och då lämpar sig den 

kvalitativa metoden bättre än den kvantitativa.  

6.2 DATAINSAMLINGSMETOD 

Jag har gjort en kvalitativ studie i form av sex intervjuer. Respondenterna är unga tjejer 

mellan 15 och 25 år. Tre av dem har svensk härkomst och de andra tre har utländsk bakgrund. 

Jag har genomfört intervjuerna individuellt med respondenterna och spelat in deras svar med 

diktafon, så att jag enkelt har kunnat gå tillbaka till respektive intervju för att se vad 

respondenten svarade.  
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6.3 INTERVJUPERSONER 

Intervjupersonerna är sex informanter mellan 15-25 år med olika ursprung.  

Respondenterna har fått fingerade namn för att skydda deras identiteter och för att det 

empiriska materialet ska bli så lättläst och begripligt som möjligt. Respondenterna har fått 

namnen Rania, Jessica, Kübra, Stephanie, Selena och Camilla. Respondenterna fick själva 

välja sina egna påhittade namn. Att skydda respondenternas identitet med fingerade namn är 

viktigt, eftersom ämnet kan uppfattas som personligt och känsligt.  

Nedan visas en översikt över respondenterna med deras fingerade namn.   

Namn Ålder Nationalitet 

Rania 25 Libanes 

Jessica 23 Svensk 

Kübra 19 Turk 

Pernilla 24 Svensk 

Selena 25 Turk 

Camilla 19 Svensk 

 

6.4 URVAL  

Innan jag började söka efter respondenter bestämde jag mig för vilken målgrupp jag ville 

fokusera på. Göran Djurfeldt skriver i sin bok Statistisk verktygslåda 1 – 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder (2010) att man i en kvantitativ 

studie brukar tillämpa slumpmässigt urval eftersom detta leder till ett representativt resultat. 

Trost skriver att i en kvalitativ studie, som jag har gjort, brukar valet av målgrupp och 

respondenter vara mer specifikt och strategiskt. Ett strategiskt urval innebär att vissa kritiska 

variabler styr valet av respondenter (Trost, 2010).    
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När jag definierat mina kritiska variabler, såsom exempelvis kön, ålder och etnicitet, sökte 

jag efter respondenter i min omgivning – både i min egen bekantskapskrets och bland andra 

studenter på universitetet. Jag frågade de utvalda personerna om de ville ställa upp och svara 

på mina frågor, som skulle ta cirka 30-40 minuter per intervju.   

Denna metod kallas bekvämlighetsurval, och går ut på att man väljer respondenter utifrån vad 

man har tillgång till (Trost, 2010). Bekvämlighetsurval är vanligt förekommande och en 

praktisk urvalsmetod om man vill göra ett strategiskt urval (Trost, 2010:140). Det finns starka 

och svaga bekvämlighetsurval. Det starka är ett urval som koncentreras kring de grupper som 

har ett samband med undersökningssyftet (Deacon, 1999). Det svaga bekvämlighetsurvalet 

skapas när forskaren väljer undersökningssubjekt enbart utifrån att de finns nära till hands.   

Jag hittade en respondent från min bekantskapskrets och en respondent från skolmiljön, som 

båda uppfyllde mina kriterier för kön, ålder och etnicitet. Sedan frågade jag dessa två 

intervjupersoner om de, förutom att ställa upp på en intervju, också skulle kunna 

rekommendera andra intervjupersoner som också uppfyllde mina kriterier. På så sätt samlade 

jag ihop sex respondenter som uppfyllde kriterierna för studien. Detta tillvägagångssätt, att 

man frågar en intervjuperson om den känner någon annan lämplig intervjuperson, kallas 

snöbollsurval (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012:188–189).   

Mitt strategiska urval skapades alltså genom en kombination av ett starkt bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval.  

6.5 ETISKT STÄLLNINGSTAGANDE  

De forskningsetiska grundregler som jag har utgått från i denna uppsats är byggda på 

Vetenskapsrådets (2002) etiska krav på undersökaren. Forskaren har olika ansvar under 

studiens gång som hen måste vara medveten om. Ett tydligt exempel på en sådan aspekt är att 

jag som forskare måste veta hur jag får behandla informanten och den lämnade 

informationen. Innan jag startade intervjuerna informerades intervjudeltagarna om att de får 

avbryta intervjun när de vill. Jag informerade även om när uppsatsen beräknas vara klar, 

studiens allmänna syfte och hur intervjumaterialet kommer att användas.  

Vetenskapsrådets etiska krav omfattar bland annat konfidentialitetskravet, nyttjandekravet 

och informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att det enbart är jag som får delta 
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under intervjun och lyssna på ljudinspelningen. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 

empiriska materialet enbart får användas för mitt vetenskapliga syfte och för att besvara mina 

frågeställningar. Informationskravet innebär att jag som forskare är skyldig att tydligt 

informera respondenterna om studiens bakgrund och syfte.   

6.6 INTERVJUER OCH GENOMFÖRANDE 

Inför genomförandet av intervjuerna läste jag in mig grundligt på forskningsområdet. Jag 

hade ett tydligt formulerat syfte och uppsatsen är i hög grad en uppföljning och utveckling av 

den b-uppsats som jag skrev VT-14. För att kunna genomföra intervjuerna och studien på ett 

bra sätt var jag tvungen att fördjupa mig ytterligare i ämnet och utforma nya intervjufrågor.  

Innan jag intervjuade mina sex respondenter testade jag mina intervjufrågor på några av mina 

kvinnliga kusiner och vänner. Syftet var att upptäcka fel och frågor som var svåra att besvara. 

Personerna som jag testade mina intervjufrågor på var lika lite insatta i ämnesområdet som 

mina respondenter, så detta var en nyttig övning som ledde till vissa förändringar i frågorna. 

Innan jag påbörjade varje intervju med mina respondenter berättade jag om mig själv, min 

bakgrund, om studien och dess genomförande. Sedan inledde jag intervjun med några 

lättbesvarade bakgrundsfrågor för att respondenten skulle känna sig bekväm i 

intervjusituationen. Därefter kom vi in på de olika frågeställningarna i min studie. Mina 

intervjufrågor var semistrukturerade. En semistrukturerad intervju innehåller ett antal frågor 

som har preciserats ur ämnen som ska kunna besvara frågeställningen. Detta kan leda till att 

intervjun kan uppfattas som avgränsande och respondenten kan få svårt att formulera sina 

egna perspektiv (Aspers, 2011). 

Trost (2010) hävdar att intervjuerna ska ske på en plats där respondenterna inte blir störda 

och kan känna sig trygga. Det ska inte heller finnas någon annan än intervjuaren och 

intervjupersonen i det rum där intervjun genomförs. Jag valde att genomföra mina intervjuer i 

universitetets grupprum, eftersom dessa är tysta, bekväma och avgränsade. Detta var också 

praktiskt eftersom flera av respondenterna var studenter. Jag frågade också respondenterna 

om jag fick spela in intervjun för att underlätta transkriberingen, och för att jag knappast 

skulle hinna skriva ner allt respondenten sa. Fördelen med att spela in är att man får med all 

viktig information. Risken med att bara anteckna är att man kan missa viktiga delar av svaren 

eller att man kan glömma att ställa relevanta följdfrågor för att man är upptagen av att 

anteckna (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter vardera och varje intervju spelades in med en diktafon, 

samtidigt som jag antecknade och gjorde tankekartor. Efter varje intervju bearbetade jag 

materialet i 1-2 timmar, genom att lyssna igenom intervjun och transkribera den på datorn. 

Efter de genomförda intervjuerna lyssnade jag igenom inspelningarna och transkriberade 

intervjuerna till textform på min dator. På så sätt har jag också enkelt vid behov kunnat gå 

tillbaka till det inspelade materialet och hämta kompletterande information. 

6.7 METOD FÖR ANALYS AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

Nästa steg efter transkriberingen av intervjuerna var att analysera det insamlade materialet. 

För att hitta mönster och teman samt för att koda materialet använde jag mig av olika 

färgpennor. Grön penna var synpunkter som samtliga respondenter hade – även om de exakta 

formuleringarna förstås kunde variera. Gul penna använde jag för svenska kvinnors syn på 

hur de blev påverkade av varandra, medierna och omgivningen vad gäller kroppsideal, 

utseende och ätstörningar. Blå penna använde jag för utländska kvinnors syn på motsvarande 

faktorer. Jag fick läsa igenom de transkriberade intervjuerna upprepade gånger för att hitta de 

mönster som jag kunde bygga vidare på. Färgpennorna hjälpte mig att skapa en bra tematisk 

kodning av materialet.  

6.8 METODOLOGISKA REFLEKTIONER 

Mitt urval av respondenter skapades genom en kombination av ett starkt bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval. Jag utgick ifrån de respondenter som fanns till hands, men som också 

uppfyllde mina kriterier. Som urvalsmetod betraktad är den här metoden bekväm att använda, 

men den medför också effekten att urvalet i viss mån styrs av vilka respondenter som finns 

till hands (Trost, 2010). Mitt urval styrdes av vilka respondenter jag känner och hur de i sin 

tur känner andra. Det fanns i urvalet ingen koppling till hur respondenterna förhåller sig till 

studiens frågeställningar om kroppsideal och ätstörningar, däremot uppfyller alla 

respondenterna mina kriterier kring kön, ålder och etnicitet.   

Urvalsmetoden gör det svårt att generalisera mina resultat till en hel population (Trost, 2010). 

Men undersökningen har ändå inneburit att jag kan uttala mig utifrån mina respondenters 
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svar, och resultatet visar tydligt att dessa unga kvinnor har flera olika, och mycket kraftfulla, 

influenser i sina liv vad gäller kroppsideal, utseende och ätstörningar.   

I min kvalitativa studie kan jag redovisa att respondenterna tycker och tänker olika, men ändå 

hamnar i likartade slutsatser och beskriver liknande upplevelser. Trost (2010) hävdar att det 

är svårt att få en hög reliabilitet i den kvalitativa undersökningsmetoden, då människor inte är 

statistiska (Trost, 2010). Med detta menas att man inte kommer att kunna få exakt samma 

svar på frågorna från olika individer (Trost, 2010).  

7. RESULTAT  

I detta avsnitt kommer respondenternas intervjusvar att presenteras och kort kommenteras. 

Avsnittet fokuserar på respondenternas personligheter, hur de påverkas av olika faktorer 

gällande kroppsideal och ätstörningar samt om de blir inspirerade av kroppar som tillhör 

kvinnor med en annan etnisk bakgrund. 

En djupare analys av respondenternas svar och anknytning till uppsatsens syfte, 

frågeställningar, teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning görs i det efterföljande 

avsnittet Analys.  

7.1 RESPONDENTERNAS SVAR   

 

Respondent 1 (Selena)  

Selena är 25 år gammal, gift och kommer ursprungligen från Turkiet. Hon har en dotter som är 

sex år gammal. Selena kom till Sverige när hon var 18 år i samband med ett giftermål. Hennes 

man är född och uppvuxen i Sverige, men har turkisk härkomst. Selena beskriver hur viktigt 

det är för henne att se bra ut vad gäller hennes kropp. Hon nämner också att omgivningens syn, 

social medier och massmedia har stor påverkan på henne. Hon bantar oftast för att uppfylla de 

krav som finns i samhället - det vill säga att vara smal. Delar av det nordiska utseendet tilltalar 

henne. 

 

”Jag blir enbart inspirerad av de svenska kvinnornas blåa ögon, annars är jag nöjd med mig 

själv. De flesta utlänningar tror jag blir inspirerade av svenska kvinnors utseende, eftersom de 

flesta av mina utländska vänner köper blåa linser och färgar sitt hår blont. Jag färgar mitt hår 



Sida | 16  

 

ljusare och köper även färgade linser. Orsaken till det här är för att inte känna mig utanför 

och vara så lik som jag kan vara de svenska kvinnorna.” 

Respondenten blir framför allt påverkad av andras kroppar när hon ser en annan kvinna som 

är smalare än henne själv. Hon tycker även att de svenska kvinnornas blåa ögon är vackra, 

vilket leder till att hon köper färgade linser. Respondenten hävdar också att det är svårare för 

utländska kvinnor att hålla sig till en bra kost på grund av kulturella skillnader och traditioner 

kring mat. 

 

Respondent 2 (Rania)  

Rania är 25 år gammal, gift och har en dotter. Hon är född och uppvuxen i Sverige men har 

föräldrar med utländsk bakgrund som har växt upp i Libanon. Rania hävdar att alla unga 

kvinnor vill ha fina former. Enligt henne vill alla kvinnor ha storlek medium, vilket hon anser 

vara den ideala kroppsstorleken.  

”De flesta kvinnor slösar bort mycket pengar för att kunna få ett fint utseende och för att 

kunna passa in i den norm som finns i dagens samhälle.”  

Rania tycker att det är svårt och jobbigt att ständigt behöva anpassa sig efter de rådande 

normerna så som att vara smal och vacker, och att alltid behöva fundera över om man ska bli 

accepterad utifrån normerna. Hon anser själv att hon slösar väldigt mycket pengar på kläder, 

smink och skönhetsoperationer. Hon gör detta enbart för att kunna anpassa sig, bli accepterad 

av andra människor och leva upp till deras förväntningar.  

Rania anser att mediernas roll är väldigt central i dagens samhälle. Medierna har stor 

påverkan på henne – hon menar att hon blir påverkad av minsta lilla signal som sänds ut i 

massmedia och på sociala medier. Hemma läser hon magasin med bilder på fotomodeller. 

Ibland klipper hon ut bilderna och sätter på kylskåpet för att bli påmind om att inte äta för 

mycket, så att hon också ska få en fin kropp. Det händer att hon kräks när hon tycker att hon 

har ätit för mycket.  

”Jag hänger upp modellernas bilder på kylskåpet för att kunna hålla mig ifrån att äta. Även 

min dotter blir inspirerad av hur sociala median framställer olika kändisars livsstilar. Hon 

blir intresserad av hur till exempel Hanna Montana lever och hur hon klär sig.” 
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Anledningen till att hon kan spy när hon tycker att hon har ätit för mycket, är att hon säger sig 

konstant tänka på de rådande kroppsidealen. Hon har även alltid en känsla av att hon inte 

kommer att kunna passa in i samhället om hon går upp i vikt. 

Rania anser att svenska kvinnor är vackra med sina blåa ögon och sitt blonda hår. Hon färgar 

sitt eget hår blont för att hon blir inspirerad av det nordiska utseendet och tycker att det är 

vackert.  

”Jag har alltid önskat att jag skulle ha färgade ögon så som en svensk kvinna har. Svenska 

kvinnor kan också bli inspirerade av utländska kvinnor och färga sina hår till mörkare 

färger. Jag anser att man aldrig är nöjd med det man har och alltid vill ha det motsatta.”  

 

Respondent 3 (Kübra)  

Kübra är 19 år gammal och singel. Hon är född och uppvuxen i Sverige. Hennes mamma är 

svensk och pappan är turk. Hon ser sig själv som hel turk trots att hon inte är det. Kübra 

berättar hur viktigt det är för henne att kunna leva upp till det kroppsideal som finns idag.  

”Kroppsideal är något jag lever för. Jag har alltid varit imponerad av alla modeller som 

finns i världen och velat att jag själv skulle bli modell när jag blir äldre, fast det är så svårt 

att kunna nå upp till de kriterierna. Jag blir inspirerad av svenska kvinnors blonda hår” 

Här tydliggör Kübra att hon är mycket fokuserad på kroppsideal. Hon nämner även att det är 

svårt att anpassa sig och leva upp till de normer som finns, och att uppfylla omgivningens 

krav på henne.  

När det gäller svenska kvinnors utseende anser hon att det inte är mycket att bli inspirerad 

av, förutom svenskornas naturligt blonda hår - som förstås avviker tydligt från utlänningars 

mörkare hårfärger.  

Respondenten och hennes vänner blir också mycket påverkade av varandra, när de tävlar om 

vem som följer sin diet bäst och går ner i vikt snabbast. 

”Framför den stora spegeln i gymmet eller i gymnastiksalen är där vi tjejer bedömer ifall vi 

har en fin kropp eller inte. Den som avviker från storlek 38 får inte umgås mer i tjejligan.” 

 

Alla Kübras tjejkompisar väger ungefär lika mycket och den som börjar gå upp i vikt får inte 
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fortsätta umgås i tjejgruppen. De måste ständigt anpassa sig efter varandra och följa sina egna 

och samhällets normer gällande kroppsidealet.    

 

Respondent 4 (Pernilla)  

Pernilla är 24 år gammal, gift och har inga barn. Hon är helsvensk och både född och 

uppvuxen i Sverige. Hon tycker att kroppsideal är ett väldigt aktuellt begrepp som 

förekommer i många olika miljöer. Det kan vara bland annat inom sociala medier och vid 

sociala tillfällen, där vänner umgås och kroppsideal kommer på tal.  

Pernilla menar att utländska och svenska kvinnors kroppar är väldigt olika. Hon som är 

svensk och har blont hår och blåa ögon blir inspirerad av dem som har mörkt hår och mörka 

ögon. Det gör att hon färgar sitt hår ljusbrunt och använder mörka ögonlinser. Hon ser också 

etniska olikheter i kosthållningen. 

 

”Skillnaderna kan bland annat vara att kvinnorna med utländsk bakgrund har andra 

mattraditioner och kulturer. Svenska kvinnor har nog mer koll på vad de äter, eftersom jag 

förknippar svenskhet med struktur och kontroll vad gäller måltider. Jag vet att de flesta 

utlänningar äter feta maträtter, vilket leder till att dessa kvinnor inte har så stor chans att 

kontrollera sin vikt”.   

 

Här kan man notera att respondenten anser att svenskarna har mer struktur gällande kosten. 

Det stämmer också med vad icke-svenskarna Selena och Kübra säger om att de inte har 

kontroll på sitt ätande när de umgås med sina släktingar.  

Respondent 5 (Camilla)  

Camilla är 19 år gammal. Hon bor med sin pojkvän och är född och uppvuxen i Sverige. Hon 

anser att kroppsideal är något som alla borde utgå ifrån. För henne är det otroligt viktigt att 

kunna ha ett ideal och kämpa för att nå det, även om det kan vara tufft och svårt. Hon tycker 

också att dagens kroppsideal är komplicerat, eftersom många tycker olika och ser på 

begreppet kroppsideal från olika synvinklar. Hon nämner även att hon kan bli imponerad av 

utländska kvinnors utseende.  

”Deras kroppar har ofta finare former jämfört med oss svenska kvinnor. Jag och mina 

svenska väninnor brukar diskutera hur fylliga utländska kvinnors kroppar är jämfört med 
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våra. Jag har också gjort olika behandlingar i håret för att få lika tjockt hår som utländska 

kvinnor har, men jag har inte kunnat få det.”  

Camilla nämner också att hon kämpar för att kunna passa in i de miljöer hon umgås i. 

Ätstörningar får hon kanske varannan månad, beroende på hur mycket mat hon har ätit under 

den aktuella perioden. Hon går till toaletten och spyr när hon har ätit för mycket mat. Camilla 

tycker att media har stor påverkan i våra liv, särskilt vad gäller kroppsideal.  

”Sociala medier har både fördelar och nackdelar, tycker jag. Fördelarna kan vara att sända 

nyheter om viktminskning och hälsoråd, så att individer kan ta del av informationen och 

använda den i sina egna liv. Nackdelen kan vara att media visar olika program som enbart 

handlar om modeller. Det kan påverka unga tjejer på ett dåligt sätt, eftersom alla 

toppmodeller är så smala och har fina kroppsformer. Det kan sätta stor press på dem som 

tittar på programmen.” 

 

Respondent 6 (Jessica)  

Jessica är 23 år gammal, singel och bor ensam. Hon är född och uppvuxen i Sverige och har 

föräldrar med svensk härkomst. Jessica anser att kvinnan är skapad kurvig och hon är bekväm 

i sina egna former. Hon anser att unga kvinnors kroppsideal idag, med överdrivet mycket 

smink, extensions, push up-bh:ar m.m. är hemskt. Jessica tycker att många kvinnor i dagens 

samhälle under hela sitt liv försöker anpassa sig till olika normer och förväntningar.  

”Jag kan förstå att man vill efterlikna sin idol och sin förebild när man är ung och osäker på 

sin roll. Människor jobbar nästan hela livet med att hitta sin egen roll. Jag tror att allt börjar 

i hemmet – föräldrar ska lära sina barn att älska sig själva”.  

Jessica anser att det finns olika sätt att se på kvinnors kroppsideal, och hon menar att alla har 

olika smak. Hon menar att människor ständigt kämpar för att hitta sin egen roll och för att 

veta hur man ska bete sig och vara i olika situationer och sammanhang. 

Jessica tycker att afrikaner, som ofta är ganska långa och välbyggda, är vackra. Hon skulle 

själv vilja ha mer former och vara lite längre. Ätstörningar förknippar hon med överdriven 

träning och kosthållning för att kunna nå sitt kroppsideal. Jessica förknippar också 

ätstörningar med psykisk sjukdom, och menar att kroppsideal kan påverka ätstörningar. När 

hon själv har ätit mycket går hon oftast till gymmet och tränar. 
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8. ANALYS 

I detta avsnitt analyserar jag mitt empiriska material med hjälp av den tidigare forskning och 

de teorier som presenterades ovan i avsnittet tidigare forskning och teoretiska analysverktyg.  

Analysavsnittet är uppdelat i fyra delar där jag börjar med att analysera mitt empiriska material 

och hitta övergripande kopplingar till den tidigare forskningen. Den andra delen analyserar och 

beskriver på motsvarande sätt kopplingen mellan mitt material och de teorier som jag har valt 

att använda som verktyg i min studie. I den tredje delen lyfter jag fram citat från mina 

respondenter, som analyseras mer i detalj och jämförs med tidigare forskning och de valda 

teorierna. Den fjärde delen är ett diagram som beskriver hur respondenterna upplever att de 

påverkas av massmedia, sociala medier och sin omgivning.  

8.1 MITT EMPIRISKA MATERIAL RELATERAT TILL TIDIGARE FORSKNING 

Anna Johanssons studie Elefant i nylonstrumpor- om kvinnlighet, kropp och hunger (1999) 

visar att massmedia påverkar kvinnor på olika sätt, bland annat genom nyheter om olika 

viktminskningsmetoder och hur man ska forma sin kropp så att den blir fastare och vackrare. 

Idag blir de flesta människor påverkade av det som massmedia och sociala medier sänder ut 

om det rådande kroppsidealet, vikt och hälsonormer (Johansson, 1999: 36-37). Detta stämmer 

väl överens med resultatet i min egen studie, där alla respondenter beskriver hur de påverkas i 

hög grad av massmedia och sociala medier. 

I min studie beskriver samtliga respondenter också att de upplever press från olika håll vad 

gäller deras utseende. De beskriver att normer i samhället påverkar deras syn på sin kropp.  

Respondenterna förklarar hur både massmedia och sociala medier påverkar dem genom att de 

ser på bilder på smala och vackra kvinnor. Detta har lett till att flera av respondenterna har 

gått ner i vikt på ett osunt sätt. En parallell kan dras till Larssons artikel Vacker och lycklig?- 

om identitet, konsumtion och risk (2012), där han skriver att massmedia idag har stor 

påverkan på individer och att många upplever att de måste följa massmedias normer och 

värderingar angående hur man ska se ut för att kunna bli accepterade (Larsson, 2012:22). 

Larssons studie (2012) visar också att det finns någon form av ätstörningar hos de flesta unga 

kvinnor idag. Larsson nämner även att influenser från massmedia och sociala medier har 

bidragit till att människor alltmer har börjat söka efter hjälp för att kunna lösa problem 

relaterade till sina kroppar. Många människor löser sina problem genom att ta hjälp av 
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skönhetsrelaterade produkter eller till och med kirurgiska ingrepp (Larsson, 2012). Även 

dessa beteenden vad gäller ätstörningar, skönhetsmetoder och kirurgiska ingrepp återfinns i 

hög grad i svaren från mina respondenter. 

8.2 MITT EMPIRISKA MATERIAL RELATERAT TILL DE TEORETISKA 

ANALYSVERKTYGEN 

Mead (2007) beskriver i sin teori om den generaliserade andre hur människor interagerar med 

varandra beroende på vilken miljö de befinner sig i. Innebörden av hans teori är att när en 

individ tar den generaliserade andres roll så anpassar sig individen till samhällsnormen, och 

har plikten att uppfylla de förväntningar som andra har på individen.  

I min studie beskriver deltagarna att de anser att de måste spela en viss roll för att kunna 

passa in i samhället. Omgivningens värderingar och förväntningar bidrar till att 

respondenterna upplever att de måste spela olika roller beroende på i vilken miljö de befinner 

sig. De upplever även mycket press från massmedia och sociala medier, där det också finns 

förväntningar på hur de ska se ut. Respondenternas upplevelser av att de ständigt måste 

anpassa sig efter andras förväntningar på dem gällande utseende och kroppsideal går i hög 

grad att relatera till Meads (2007) teori om den generaliserade andre.  

 

Du Bois (1996) beskriver i sin teori om det dubbla medvetandet hur individer inte upplever 

sig som en del av samhället och på så sätt känner sig uteslutna. Individerna som känner sig 

uteslutna kämpar ändå för att kunna uppfylla normen i samhället. När de inte kan uppnå och 

leva upp till normen uppstår enligt Du Bois en splittring inombords hos dem, dubbla 

medvetande skapas. 

I min studie beskriver respondenterna hur de ständigt kämpar för att kunna nå upp till 

normen, bland annat genom olika metoder, såsom att äta nyttig mat, äta mindre portioner, 

banta och träna. Ofta känner respondenterna att de inte kan leva upp till samhällsnormen när 

de äter för mycket mat och börjar gå upp i vikt. Detta kan ibland resultera i att de känner sig 

uteslutna ur samhället, på samma sätt som beskrivs i Du Bois (1996) teori. 

Goffman (2009) beskriver i sin teori om dramaturgiskt perspektiv och intryckstyrning, att 

individer spelar föreställningar för varandra. Goffman talar om två olika regioner ”front 

stage” (främre regionen) och ”back stage” (bakre regionen). Den främre regionen är den del 
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där skådespelet utspelar sig. Den bakre regionen är den del där planeringen inför skådespelet 

äger rum.  

 

De flesta av mina respondenter upplever att de måste inta olika roller beroende på vilken 

miljö de befinner sig i, till exempel att visa sig hälsosamma inför andra människor. När de 

umgås med andra människor befinner de sig i ”front stage”, där de spelar sina roller för att 

kunna passa in. När de befinner sig hemma är de i ”back stage”, där de kan slappna av. Ett 

tydligt exempel på detta är när en av respondenterna beskriver att hon äter mindre mat i 

sällskap med andra (front stage) än när hon äter själv hemma (back stage).  

8.3 UTVALDA CITAT FRÅN RESPONDENTERNAS SVAR, MED ANALYS OCH KOPPLING 

TILL TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA ANALYSVERKTYG  

I detta avsnitt kommer jag att analysera några representativa citat från mina respondenter och 

även koppla dem till tidigare forskning och till de teorier jag använder som verktyg.  

 

Pernilla, som är 24 år gammal, säger: 

 

”Jag brukar oftast hamna i en gråzon eftersom jag brukar äta mer mat när jag är ensam i 

mitt hem jämfört med när jag går ut och äter med mina vänner. I sällskap äter jag mindre för 

att jag skäms och för att jag vill visa att jag försöker hålla min kroppsform. Det känns lite 

som att jag har på mig olika masker beroende på vilken miljö jag befinner mig i. Jag kämpar 

verkligen för att kunna nå upp till normerna för utseende och kroppsideal. När jag inte kan 

nå upp till normerna känner jag mig helt värdelös”.  

 

”Kroppsideal kan ge positiva och negativa effekter. Negativa kan vara att man får 

ätstörningar, de positiva kan vara att man blir motiverad för att träna. Ätstörningar är något 

som förekommer väldigt ofta hos mig, särskilt när jag får bete mig på olika sätt beroende på 

vart jag befinner mig.” 

Pernilla anser att kroppsideal kan ge både positiva och negativa effekter. De positiva kan vara 

att kvinnor blir inspirerade till att träna och äta nyttigt för att kunna få lika fina kroppsformer 

som modellerna eller väninnorna.  De negativa kan vara exempelvis att kvinnor kan få 
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ätstörningar och ångest när de äter, och att de börjar förknippa mat med att bli ful och gå upp 

i vikt. Pernilla menar att kroppsideal kan leda till ätstörningar. 

Pernilla menar att hon kämpar för att anpassa sig efter omgivningens förväntningar på hur 

hon borde se ut. Hon anser även att det är tragiskt att hon konstant måste uppfylla normerna 

och att hon inte bara kan vara sig själv, till exempel när hon äter tillsammans med andra. När 

Pernilla äter mycket anser hon att det är svårare att kunna uppfylla kriterierna och normerna 

som finns vad gäller kroppsideal. Det känns som ett misslyckande för henne när hon äter 

mycket mat. Detta kan kopplas till Johansson (1999) som skriver att kvinnlig fetma anses 

som ett misslyckande, eftersom kvinnan upplever att denne inte kan uppfylla normen som 

finns i samhället vad gäller kroppsideal.  

Det Pernilla säger kan även kopplas till Goffmans teori om intrycksstyrning och att hon 

spelar olika roller. Hon spelar en viss roll när hon befinner sig i ”front stage”, det vill säga när 

hon befinner sig med andra utanför sitt hem, medan hon är sig själv när hon är i ”back stage”, 

det vill säga hemma (Goffman, 2009:97–98). Även Goffmans teori om skiljeväggen går att 

tillämpa på Pernillas beskrivning. Denna skiljevägg möjliggör för individen att bete sig på 

olika sätt i olika miljöer. När Pernilla är ensam äter hon mer mat än vad hon borde göra enligt 

vad hon uppfattar som normen. När hon är med sina vänner äter hon mindre mat för att kunna 

visa att hon håller sin kroppsform. Hon hävdar att det är stor skillnad på val av maträtter och 

storleken på portionen när hon äter själv respektive när hon äter middag med sina vänner. 

Det går även att dra paralleller till Meads teori om den generaliserade andre (2007) som är 

tillämplig på det hon säger, eftersom respondenten tar olika roller beroende på vilken miljö 

hon befinner sig i och anpassar sig efter omständigheterna.    

 

Jessica, som är 23 år, säger:  

 

” Jag har oftast problem med att äta mat på grund av att det finns otroligt hög press på att 

man ska se smal ut. Detta bidrar till att jag får ätstörningar och vill inte äta mat i stora 

portioner. Jag kan även se detta problem hos yngre tjejer idag. Unga tjejers påverkas väldigt 

starkt av kroppsidealen idag. Min systers dotter, som är 12 år gammal, berättar att hon går 

framför spegeln konstant och tittar på sig själv. Hon säger också att hon och hennes 

tjejkompisar brukar jämföra vem som är smalast och tjockast i gymnastiken. När min systers 
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barn berättar så känner jag igen det. Jag gjorde samma sak när jag var yngre”. 

 

Jessica upplever en stor press gällande hur hon bör se ut enligt det rådande kroppsidealet. 

Detta bidrar till att hon äter mindre portioner och även att hon får ätstörningar. Hon beskriver 

också hur hon själv, i likhet med sin systerdotter, tidigt började jämföra sin kropp med andra. 

En parallell kan dras till Johanssons forskning (1999) där hon beskriver hur unga tjejer tidigt 

börjar titta på sig själva framför spegeln. De jämför och kommenterar varandras kroppar, till 

exempel vem som har platt mage eller tjocka lår (Johansson, 1999:11). Det går även att dra 

paralleller till när Johansson nämner att hon tror att alla svenska kvinnor någon gång i sitt liv 

har haft någon form av störning vad gäller sin kropps utseende (Johansson, 1999:19–21). 

Det Jessica säger kan också kopplas till Du Bois teori (1996) om det dubbla medvetandet. 

Respondenten vet att hon inte kan uppfylla samhällsnormen vad gäller kroppsideal. Hon är 

medveten om att hon inte ska äta onyttigt, men gör det ändå. Detta leder till en splittring 

inombords hos henne. Jessica hävdar att hon ständigt måste anpassa sig efter de normer som 

finns i samhället och omgivningen. När hon inte kan uppfylla dessa normer och 

förväntningar, känner hon sig utanför samhället. Hon kämpar ständigt för att kunna passa in – 

genom att banta, träna, äta hälsosamt med mera.   

Det går också att dra paralleller till Meads (2007) teori om den generaliserade andre, som går 

ut på att individen måste anpassa sig efter de förväntningar som andra individer (samhället) 

har på henne. Jessica har olika roller beroende på vilken omgivning hon befinner sig i. Hon 

känner att hon ständigt måste utgå ifrån sina roller, det vill säga bära en osynlig mask, när 

hon befinner sig i olika sociala sammanhang. Orsaken till detta är bland annat för att kunna 

visa upp sig och att bevisa att hon är en del av den norm (kroppsidealet) som finns i samtiden 

(Bauman & May, 2004).   

 

Kübra, som är 19 år, säger:  

 

”Massmedia har en stor roll i dagens samhälle, då allt har sitt budskap när massmedia 

sänder ut nyheter. Sociala medier har stor påverkan på mitt liv också vad gäller 

toppmodeller och kändisar, som Kenza och Kim Kardashian. Kändisarnas livsstil är en dröm 
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för mig. Sociala medier och massmedia är nog det viktigaste som kan finnas i världen, då i 

princip alla i världen får veta vad som sker på andra sidan jordklotet.”  

Kübra blir inspirerad av olika kändisars livsstilar och vill vara som dem. Här kan man relatera 

till det Johansson (2012) skriver om att bloggare och deras läsare lägger stor vikt vid kropp 

och utseende. Bloggare som publicerar bilder av sig själva och sin egen livsstil kan påverka 

stora mängder av sina läsare och följare. 

Den vetenskapliga artikel som Konsumentverket har publicerat (2012) beskriver hur 

människor blir påverkade av massmedia och sociala medier. Konsumentverket har följt detta 

sedan 1990-talet, då verket hade som uppgift att följa reklamens tillväxt och hur reklam och 

massmedia påverkade samhället (Larsson, 2012:5). Det är tydligt att även mina respondenter 

upplever liknande influenser idag.  

Här går det även att dra paralleller till Larssons (2012) beskrivning av hur massmedia och 

sociala medier påverkar unga kvinnor. Larsson (2012) skriver även att unga kvinnor bantar 

för att kunna uppnå kriterierna och normerna som finns i samhället och för att bli accepterade 

av samhället.  Även detta beteende återfinns i hög grad hos mina respondenter.   

Camilla, som är 19 år, säger:  

” … jag tror att massmedia och sociala medier har en stor påverkan på unga kvinnor. Jag 

läser så mycket i tidningar och magasin. Det leder till att jag börjar äta i mindre portioner och 

får massor med ångest så fort jag äter. Jag äter i mindre portioner för att kunna gå ner i vikt, 

tillhöra samhällets normer genom att uppfylla dem och känna mig inkluderad. Det som sänds 

ut på massmedier och sociala medier, om hur människor har lyckats gått ner i vikt och hur de 

ser ut efteråt, gör så att jag blir bara mer motiverad till att gå ner i vikt. Men så fort jag börjar 

äta mer mat börjar jag må dåligt och börjar tänka efter att jag inte kan nå upp till normerna 

när jag går upp i vikt ”  

 

Camilla blir påverkad av det massmedia och sociala medier sänder ut, vilket bidrar till att hon 

äter i mindre portioner och tänker mer på hur hon bör se ut enligt samhällsnormen. Hon 

beskriver vidare att hon slösar mycket pengar på att se bra ut genom olika behandlingar.     

Det går här att relatera till det Johansson (2012) skriver om hur ’’före- och efterbilder’’ 

påverkar individen på ett positivt eller negativt sätt. Camilla blir påverkad både på ett bra och 
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ett dåligt sätt. Det som är positivt är att hon blir påverkad och börjar tänka på vad hon äter 

och förhoppningsvis lever sundare. Det negativa är att hon får ångest när hon äter mer än vad 

hon egentligen borde göra. Det uppstår ett osunt fokus på mat och vikt. 

Här går det även att dra paralleller med Du Bois (1996) teori om det dubbla medvetandet, då 

respondenten upplever att det sker en splittring inombords när hon börjar äta för mycket. Det 

överdrivna ätandet och viktuppgången gör att hon inte kan uppfylla samhällets normer 

gällande kroppsideal. Anledningen till att hon äter i mindre portioner är för att hon ska kunna 

vara en del av samhället och känna sig inkluderad med andra unga kvinnor som också 

uppfyller samhällsnormen.  

 

Rania, som är 25 år, säger: 

”Alla är ute efter en fin form, storleken som de flesta är ute efter är medium. Jag tycker att 

alla bör ha kroppsideal som man strävar efter, då detta leder till att man tränar och äter 

nyttigt. Jag tycker att de flesta kvinnor slösar bort mycket pengar för att kunna få ett fint 

utseende och kunna passa in i samhällsnormen som finns i dagens samhälle. Ekonomimässigt 

blir det jättedyrt för mig när jag går på olika operationer. Jag känner jättemånga unga 

kvinnor som kontaktar den läkaren som jag går till för operationer”.     

Här kan man koppla till Meads (2007) teori om att individerna anpassar sig efter 

förväntningarna som finns runt omkring dem. Rania har gjort flera olika operationer för att 

kunna se bra ut, uppfylla normen och bli inkluderad i samhället.  

Rania spenderar mycket pengar på behandlingar, trots att hon tycker att det är dyrt. Det handlar 

enbart om att hon ska kunna passa in och uppfylla kriterierna för den ideala kroppen. Hon 

beskriver även att hon försöker anpassa sig efter samhällets normer med hjälp av olika 

operationer. 

Johansson skriver att det är svårt att nå upp till den ideala kroppen genom bara träning och 

kost. Hon menar att individen måste göra olika behandlingar eller kirurgiska ingrepp, och att 

många människor kontaktar specialister av olika slag för att kunna nå upp till sina mål vad 

gäller kroppsideal (Johansson, 2012:13–15).  

Det Rania säger om att alla borde sträva efter ett kroppsideal och att detta bidrar till att man 

tränar och äter hälsosamt kan relateras till Dubois (1996) teori. Människor som har det dubbla 
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medvetandet inombords kämpar ständigt för att kunna anpassa sig efter normen. I detta fall är 

normen det rådande kroppsidealet och individerna kämpar för att uppnå detta och bli 

inkluderade i samhället.  

Selena, som är 25 år, säger:   

”Jag blir enbart inspirerad av de svenska kvinnornas blåa ögon, annars är jag nöjd med mig 

själv. De flesta utlänningar tror jag blir inspirerade av svenska kvinnors utseende, eftersom de 

flesta av mina utländska vänner köper blåa linser och färgar sitt hår blont. Jag färgar mitt hår 

ljusare och köper även färgade linser. Orsaken till det här är för att inte känna mig utanför 

och vara så lik som jag kan vara de svenska kvinnorna.” 

Selena blir inspirerad av svenska kvinnor med blå ögon, vilket gör att hon köper färgade linser. 

Hon nämner vidare att hon färgar sitt hår ljust för att kunna känna samhörighet med de svenska 

kvinnor hon träffar i vardagen.  

Det här beteendet kan kopplas till Du Bois teori om det dubbla medvetandet (1996) om hur 

individen känner sig utesluten på grund av sin etnicitet (hudfärg). Selena vill vara som de 

svenska kvinnorna och tillhöra deras gemenskap, trots att det är svårt att uppnå med hennes 

förutsättningar med en annan etnisk bakgrund.  

Camilla som är 19 år, säger:  

” ”Deras kroppar har ofta finare former jämfört med oss svenska kvinnor. Jag och mina 

svenska väninnor brukar diskutera hur fylliga utländska kvinnors kroppar är jämfört med våra. 

Jag har också gjort olika behandlingar i håret för att få lika tjockt hår som utländska kvinnor 

har, men jag har inte kunnat få det. I min omgivning så har jag mest utländska kvinnor som 

jag inspireras av och försöker likna. Jag tränar och frågar dem ibland om råd för hur jag ska 

göra för att få lika fina former som de har.”   

Camilla beskriver att hon blir inspirerad av utländska kvinnors kroppsformer och deras tjocka 

hår. Hon brukar även gå på olika behandlingar för att själv få tjockare och fylligare hår. Hon 

brukar också diskutera med sina svenska väninnor hur fina former utländska kvinnor har 

jämfört med svenska kvinnor.  

En parallell kan dras till Meads (2007) teori om den generaliserade andre, då respondenten 

upplever att hon måste uppfylla andras förväntningar. Eftersom respondenten mestadels umgås 
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med utländska kvinnor påverkas hon i hög grad av deras ideal och deras utseende, som hon vill 

efterlikna. Genom att uppfylla deras ideal kan hon känna sig inkluderad i gruppen.  

8.4 PÅVERKAN (DIAGRAM) 

Mina respondenter har också fått gradera på en skala 1-10 hur stor påverkan omgivningen, 

massmedia och sociala medier har på deras syn på kroppsideal, se stapeldiagrammet nedan. 

  

Diagrammet visar hur stor påverkan dessa tre faktorer har på respondenternas syn på 

kroppsideal. Skalan är 1-10, där 1 är minst påverkan och 10 störst påverkan.  

 

Omgivning = Människorna som finns omkring respondenten i vardagen.  

Massmedia = Tv, radio, tidningar, webbplatser, nyhetssajter m.m. 

Sociala medier = Facebook, Twitter, Instagram m.m.  

Här kan man tydligt se hur respondenterna blir påverkade av omgivningen, massmedia och 

sociala medier. Staplarna representerar de olika respondenterna enligt nedan. 

R1 står för respondent Selena 

Selena menar att massmedia och sociala medier är de mest påverkande faktorerna, medan 
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omgivningen påverkar henne något mindre. Alla tre faktorerna har dock höga skattningar. 

R2 står för respondent Rania 

Rania beskriver att omgivningen och sociala medier påverkar henne mest och hon har angivit 

maximala 10 på båda dessa två faktorer.  

R3 står för respondent Kübra 

För Kübra är de två mest påverkande faktorerna omgivningen och sociala medier. Massmedia 

påverkar henne något mindre.  

R4 står för respondent Pernilla 

Pernilla anser att den faktor som påverkar henne mest är omgivningen. Näst mest påverkas 

hon av sociala medier följt av massmedia.   

R5 står för respondent Camilla  

Camilla menar att sociala medier har mest påverkan på henne medan massmedia och 

omgivningen påverkar i mindre grad. 

R6 står för respondent Jessica 

På Jessica har omgivningen mest påverkan, följt av massmedia och sociala medier.  

 

De faktorer som förefaller påverka respondenterna mest är sociala medier och omgivningen. 

Den faktor som påverkar respondenterna mest (högst totalpoäng) är sociala medier (45 

poäng), tätt följd av omgivningen (44 poäng) och massmedia (41 poäng). Alla faktorerna har 

en hög påverkan och likartade fördelningar mellan respondenterna.  
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9. DISKUSSION  

Min studie visar tydligt att det finns en rådande norm i samhället för hur den ideala kroppen 

bör se ut. Respondenterna menar att det är mycket svårt att leva upp till det här idealet. Alla 

sex respondenter beskriver mer eller mindre liknande upplevelser och känslor vad gäller 

kroppsidealet och strävan efter att uppnå detta.  

Resultatet från undersökningen visar också att det finns en stor påverkan på respondenterna när 

det gäller deras syn på kroppsideal. De påverkande faktorerna är bland annat individerna i 

respondenternas omgivning, massmedia och sociala medier. Undersökningen visar även att det 

finns en medvetenhet hos respondenterna kring denna påverkan. De är medvetna om hur och 

varför de blir påverkade, men samtidigt är det mycket svårt att undvika denna påverkan, då det 

rådande kroppsidealet förekommer och visas upp överallt i vårt samhälle idag. 

De faktorer som har störst påverkan på respondenternas syn på kroppsidealet är enligt 

undersökningen massmedia och respondenternas omgivning. Detta går att utläsa både från 

dialogen med respondenterna och även i den fråga där respondenterna fick uppskatta 

kvantitativt hur stor påverkan de olika faktorerna hade på dem. 

Alla respondenter nämner hur svårt det är att leva upp till kroppsidealet. De anstränger sig 

olika mycket för att göra detta, men alla påverkas. Den press och de krav som ställs på unga 

kvinnor idag att leva upp till det rådande kroppsidealet är väldigt stor, och leder i många fall 

till olika typer av ätstörningar. Både min studie och tidigare forskning visar att ätstörningar 

är mycket vanliga, och ätstörningar förekommer i någon mån hos flera av mina 

respondenter. 

Det kan också finnas positiva aspekter med det rådande kroppsidealet, eftersom det kan 

inspirera individer att leva mer hälsosamt, till exempel genom att träna och äta nyttigare 

kost. Men de hårda kraven på att uppfylla kroppsidealet tycks göra att balansen tippar över 

för många unga kvinnor, från en sund och hälsosam syn och livsstil till att de blir överdrivet 

fokuserade på mat, vikt och det egna utseendet. 

En del i studien är också att undersöka skillnader i synen på kroppsideal hos kvinnor med 

olika etnicitet. Av de sex respondenterna är tre helsvenska och tre har utländsk härkomst. 

Synen på kroppsideal mellan kvinnor med olika etnicitet uppvisar vissa skillnader på grund 
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av exempelvis kultur och historia, men också stora likheter. Det märks tydligt att det rådande 

kroppsidealet har spridits över större delen av världen. 

Ur det etniska perspektivet är det intressant att se hur kvinnorna ofta kämpar för att uppnå 

sin egen grupps kroppsideal, men också kan inspireras av kroppsidealet hos kvinnor med 

annan etnicitet, till exempel att utländska kvinnor kan önska sig blont hår och blå ögon, och 

kanske med hjälp av hårfärgning och linser också försöka uppnå det andra idealet.  

En annan intressant iakttagelse ur det etniska perspektivet gäller frågan där respondenterna 

uppskattar hur stor påverkan olika faktorer har på deras syn på kroppsideal. Förutom att det 

gav mig en uppfattning om faktorernas respektive påverkan, så framträder här ett tydligt 

mönster av att kvinnorna med utländsk härkomst påverkas i väsentligt högre grad än de 

svenska kvinnorna av alla faktorerna.  

10. AVSLUTANDE REFLEKTIONER 

Syftet med min uppsats är att undersöka och beskriva unga kvinnors syn på kroppsideal och 

vilka faktorer som påverkar deras ideal. För att göra detta har jag fördjupat mig i tidigare 

forskning och kunskap på området, intervjuat sex respondenter med olika härkomst och använt 

fyra grundläggande frågeställningar: 

1. Hur ser respondenterna på kroppsideal och hur påverkas de av de rådande idealen? 

2. Påverkar massmedia och sociala medier respondenternas syn på kroppsideal? 

3. Upplever respondenterna att de blir inspirerade av kropps- och utseendeidealet i grupper 

med annan etnicitet? 

4. Upplever respondenterna att de har fått en ätstörning på grund av det kroppsideal som 

finns i deras omgivning? 

Jag kan konstatera att kroppsideal är något som starkt påverkar unga kvinnor idag, och att de 

flesta av mina respondenter kämpar hårt för att leva upp till de rådande idealen. Massmedia, 

sociala medier och människor i respondenternas omgivning påverkar dem i hög grad gällande 

synen på kroppsideal.  

En intressant iakttagelse i min studie var den stora skillnaden mellan svenska kvinnor och 

kvinnor med utländskt ursprung när det gäller påverkan av dessa faktorer. Kvinnorna med 

utländskt ursprung påverkades generellt sett i avsevärt mycket högre grad än de svenska 



Sida | 32  

 

kvinnorna av alla tre faktorerna. Bakgrunden till dessa skillnader ligger utanför denna studies 

avgränsning, men det vore intressant att få se vidare forskning om detta. 

Den press som många kvinnor lever under idag på grund av svårigheten att leva upp till de 

rådande kroppsidealen tycks påverka dem i hög grad. I lagom mängd kan den här pressen 

sannolikt leda till ett sundare liv, med bättre kosthållning, träning m.m., men för många tycks 

pressen bli så stor att den leder till destruktiva tankar och beteenden, till exempel ätstörningar.  

I uppsatsen ville jag även undersöka om unga kvinnor bara inspireras av utseende och ideal 

inom sin egen etniska grupp, eller om de även inspireras av utseendet hos kvinnor med annan 

etnicitet. Här kan jag konstatera att kroppsidealen till stor del tycks vara desamma i olika 

etniska grupper, åtminstone när det gäller vikt, slankhet och att vara ”lagom kurvig”. Detta 

beror antagligen på globaliseringen och internationaliseringen av medier, filmer m.m.   

Det tycks även vara vanligt att kvinnor inspireras av utseenden som ligger utanför den egna 

etniciteten, till exempel att utländska kvinnor vill ha blå ögon eller att svenska kvinnor kan 

önska sig tjockt mörkt hår. Anledningen till detta är svårare att spekulera i, men kanske vill 

människor helt enkelt ofta ha det de inte har eller kan få på naturlig väg.  

En annan reflektion är att alla mina respondenter bor i en storstad (Stockholm). Gissningsvis 

skulle resultatet se delvis annorlunda ut om respondenterna hade bott på mindre orter eller 

landsbygden. Att undersöka den typen av geografiska skillnader kan också vara ett förslag 

till vidare forskning. 

Avslutningsvis anser jag att studien har uppfyllt sitt syfte och besvarat de grundläggande 

frågeställningarna. Jag anser också att mitt val av tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter täcker och styrker det empiriska materialet i studien. Det går att göra tydliga 

kopplingar och paralleller från mina undersökningsresultat till den tidigare forskningen och 

de teoretiska utgångspunkterna. 
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BILAGA 1  

                                 Intervjuguide: 

- Presentera mig själv  

- Studiens syfte  

- Intervjun spelas in med hjälp av diktafon  

 

– Kroppsideal  

• Kroppsideal är något som är föränderligt över tid. Hur ser du på kroppsidealen som finns 

idag?  

• Vad tror du att dagens kroppsideal sänder för budskap till unga tjejer (15-25 år)? Hur tror du 

att de påverkas av idealen? Vilka bakomliggande aspekter kan finnas?  

• Tror du att det är någon skillnad i synen på kroppsidealen hos kvinnor som är svenskfödda 

jämfört med kvinnor som har utländsk härkomst? Hur tror du i så fall att skillnaderna ser ut?  

• Hur ser du på massmedias och sociala medians roll vad gäller kroppsideal?  

• Anser du att massmedia och sociala medier porträtterar kvinnor på ett jämlikt sätt vad gäller 

etnicitet?  

 

– Ätstörningar  

• Hur tror du att kunskaperna kring hälsosamma matvanor ser ut bland unga kvinnor (15-25 

år)?  

• Tror du att det finns skillnader mellan kvinnor som är svenska respektive med utländsk 

härkomst vad gäller synen på nyttig kosthållning?  

• Tror du att det finns skillnader gällande ätstörningar och synen på ätstörningar? 

• Vad kan sådana skillnader bero på?  

• Tror du att kroppsidealen kan ha en koppling till ätstörningar? På vilket sätt?   

– Påverkan 
  

Hur mycket påverkas du av dessa tre faktorer när det gäller kroppsideal? Svara på en skala 1-

10 på varje faktor. 

 

1) Massmedia  

2) Sociala medier 

3) Människor runt omkring dig 

– Avslutning  

• Finns det någonting du skulle vilja tillägga? Eventuella frågor?  

 

Tack för din medverkan!  


