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Abstract 

Syftet med denna studie var att undersöka hur unga flickor ser på sina egna kroppar och hur dessa flickor ser 
på de normer som förmedlas om hur man ”ska” se ut. Samt hur detta märks i det vardagliga livet. Studien 
bygger på 6 intervjuer med flickor som är mellan 14 och 15 år gamla och går på en högstadieskola i Umeå. 
Materialet har analyserats med kvantitativ innehållsanalys. De teoretiska ramverk som studien utgår från är 
generella sociologiska teorier om kroppen, genus och flickforskning. De normer som förmedlas presenteras i 
två typer. Ena sidan har vi de utseendemässiga ideal som fram för allt media presenterar där en snygg kropp, 
enligt flickorna är en kropp som är smal, har lätt för att bli solbränd, har fin hy och långt hår. Å andra sidan 
har vi det sociala idealet, där det gäller att presentera sig själv som en aktiv och social individ. Dessa 
utseendemässiga ideal märks främst genom vissa handlingar som respondenterna vidtar för att likna idealet, 
eller för att passa in i gemenskapen. Det innebär att man sminkar sig lagom mycket, man gör sig i ordning på 
morgonen, man tränar och tänker på vad man äter. För att passa in i det sociala idealet finns Facebook där 
som ett medel som hjälper en att bättra på det sociala kapitalet. Där man i form av bilder, uppdateringar och 
andra applikationer kan berätta för sina vänner vad man har för sig och vad man har gjort. Flickorna har en 
ambivalent inställning till sina egna kroppar och detta är ett resultat av den konflikt som uppstår mellan 
idealbilden och den egna identiteten. Överlag uttrycker respondenterna att de är nöjda med sina kroppar för 
att sedan i samma mening uttrycka att det finns saker på kroppen som de skulle vilja ändra på. Det 
intressanta att notera var att ”inte nöjd” var ett slags normaltillstånd, något som man är hela tiden medan 
missnöjdheten var något som uppkom i specifika situationer t. ex. som när man pratar om kroppen, när man 
ska bada eller går på stan.

Nyckelord: flickor, kropp, kroppsideal, media, internet 
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1. Inledning
Nyligen kom jag över en rapport som publicerats av Statens Folkhälsoinstitut som visade att 

andelen flickor i Sverige som ansåg att de var för tjocka ökade från ca 25% vid 11 års ålder till ca 

47% vid 15 års ålder (Danielsson, 2005). Samma studie visade att drygt hälften av flickorna i 

årskurs nio i Sverige bantar eller tycker att de borde gå ner i vikt (Danielsson, 2005). Det fick mig 

att börja fundera på vad det är som händer i en ung flickas liv mellan 11 och 15 år som gör att den 

siffran nästan fördubblas? Jag försökte minnas mina egna känslor, tankar och upplevelser från när 

jag själv var i samma ålder. Jag gick igenom gamla dagböcker för att leta någonting som kunde ge 

mitt vuxna jag en fingervisning. Jag pratade med mina tjejkompisar, med min mamma och med min 

mormor för att försöka förstå varför flickor vill banta och varför de anser att de är tjocka. Samtalen 

gick mest runt i cirklar om media, mode, kroppsideal och genusordning. Att den samhälleliga 

debatten om vikt och kroppsstorlek förs i förhållande till hälsa är viktigt med tanke på att vi ständigt  

får varningar om de problem som effekterna av övervikt kan orsaka men samtidigt för debatten med 

sig normer om vad som är smalt och vad som är hälsosamt. Tonåren kan vara en väldigt stormig 

period i många människors liv. Kroppens förändring är som mest påtaglig under tonåren och 

kroppens utseende blir viktigare. I dagens konstanta medieflöde och i den samhälleliga debatten om 

hälsa och smalhet konstrueras bilden av hur en kvinna ”bör” vara och ”ska” se ut  - vad man ska ha 

för kläder, vad man ska äta och hur kroppen ska se ut, vilket kan skapa förvirring i unga flickors 

identitetsarbete. 

Det jag vill göra med den här uppsatsen är att exemplifiera hur det är att vara flicka i ett samhälle 

där medias och andra aktörers definitioner av saker och ting blivit allt viktigare. 
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur flickor ser på de normer som media förmedlar om 

hur kroppen ”ska” se ut och hur detta uppfattas och tolkas av flickor. Uppsatsen utgår från följande 

frågeställningar: Hur ser flickor på sina egna kroppar? Vilka är de normer som förmedlas till 

flickor? Hur märks de? 

1.2 Tidigare forskning

Tidigare forskning har visat att media påverkar unga människors syn på sina egna kroppar (Bengs, 

2000). Bengs studie visade att unga människor jämför sina egna kroppar med andra. De ville se ut 

som människorna på TV och i reklamen och de försökte matcha sin egen kropp till idealbilden 

(Bengs, 2000). Studien visar också att bilden av den ”dåliga” kroppen, den kropp som avviker från 

idealet också spelar en viktig roll. Den frekventa framställningen av kroppen som ett problem, som 

ständigt måste kontrolleras och förändras, verkar vara en viktig influens för unga människors, 

speciellt tjejers, syn på sin egen kropp (Bengs, 2000). Göthlund (1997) beskriver i sin studie den 

konflikt som uppkommer i äldre tjejers identitetsarbete. Tonårstjejerna vill leva upp till det 

kvinnliga idealet som kulturen har fastställt samtidigt som man känner ett behov av att ta avstånd 

från denna kvinnlighet, eftersom tjejerna lärt sig att denna idealiserade bild av kvinnan är en 

stereotyp och med andra ord är falsk (Götlund, 1997). 

 I slutet av 1990- talet lanserade Fredrickson och Roberts sin teori om objektifiering och dess 

konsekvenser. Målet med obektifieringsteorin är att försöka förstå och synliggöra konsekvenserna 

av att vara kvinna och leva i ett samhälle där kvinnokroppen ständigt objektifieras och exponeras. 

Objektifiering påverkar, enligt Fredrickson och Roberts alla kvinnor i större eller mindre 

utsträckning och beroende på erfarenhet, ålder och etnicitet så upplevs den sexualiserade 

objektifieringen på olika sätt (Fredrickson och Roberts, 1997). 

För att utöka förståelsen kring objektifiering genomförde Harper och  Tiggemann (2008) en 

studie på 90 australienska kvinnor för att testa om själv-objektifiering kan bli stimulerad hos 

kvinnor utan att explicit fokusera på deras egna kroppar. Syftet med studien var att låta kvinnorna 

titta  på smala "idealkvinnor" i form av bilder som publicerats i media och sedan se om detta ökade 

kvinnornas själv-objektifiering samt om detta skulle ha någon negativ effekt på deras egen syn på 
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sin kropp. Media har blivit den stora boven i dramat och speciellt mode- och skönhets tidskrifter där 

tidigare forskning visat att av 69 amerikanska modemagasin riktade till kvinnor hade 94 % av dem 

en bild av en smal "idealkvinna" på omslaget (Malkin et al. 1999 i Harper och Tiggemann, 2007). 

Harper och Tiggemann menar att media misslyckas med att presentera en varierad bild av 

kroppstyper och att modemagasin främjar smalhet som det mest åtråvärda, och kanske mer 

skrämmande är det implicita meddelandet att om man avviker från detta anses abnormal. Det är 

därför inte förvånande, anser Haper och Tiggemann att smala "idealkvinnor" som syns i 

modemagasin för kvinnor kan stimulera störningar kopplade till den egna kroppsbilden. Hypotesen 

om själv-objektifiering visade sig stämma, Harper och Tiggemann drar slutsatsen att de kvinnor 

som fick se bilder på de smala "idealkvinnorna" uppvisade högre nivå av själv-objektifiering, 

viktrelaterad oro, negativ sinnesstämning och mer påtagligt missnöje med sin egen kropp i 

jämförelse med kontrollgruppen som fick se bilder på produkter (Harper och Tiggemann, 2007). 

2. Teori 
2.1 Kroppens Sociologi - en kort översikt

Eftersom kroppen är en central angelägenhet i min uppsats kommer jag i detta avsnitt att ge en kort 

introduktion till kroppen som studieobjekt inom sociologin. Detta för att ge läsaren en bättre bild av 

och en förståelse för hur kroppen som studieobjekt kan ses från olika perspektiv. Intresset för den 

mänskliga kroppen har alltid funnits, särskilt inom medicinen, men det är först på senare år som det 

har blivit en vidare akademisk angelägenhet att studera den. Sedan 1980-talet har kroppen blivit allt  

mer central inom sociologin och man insåg vilka fördelar kroppen kunde tillföra sociologin som 

disciplin, t.ex kunde fokus på kroppen kasta ljus över problem som sociologer länge varit upptagna 

med att studera så som aktör/struktur och micro/makro perspektiv. Shilling (1993:24) anser att det 

vore fel att påstå att kroppen varit negligerad inom klassisk sociologi, det rör sig snarare om en 

form av frånvarande närvaro. Shilling urskiljer ett antal idéer som han anser vara anledningar till att 

intresset för kroppen har ökat. Den första menar han, beror på den feministiska ”andra vågen”, där 

frågor som rör den kvinnliga kroppen så som reproduktion, abort och fertilitet blivit centrala. En 

annan faktor som Shilling identifierar är de demografiska mönstren i västerländska samhällen och 

det rör problematiken kring att folk lever allt längre och detta har utkristalliseras till ett ekonomiskt 

och medicinskt problem. Den tredje faktorn som Shilling identifierar i relation till det ökade 

intresset för kroppen är konsumtionskulturen. Skönheten, så som media definierar den, blir t.ex ett 
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sätt för flickor och kvinnor att uttrycka och bekräfta sin femininitet med hjälp av kroppen. Den 

fjärde faktorn som Shilling lyfter fram som gjort att intresset för att studera kroppen ökat är den 

tekniska och medicinska utvecklingen som gör det möjligt för oss att via t.ex plastikkirurgi, diet, 

träning och inseminering kontrollera och ändra våra kroppar. Shilling anser också att i det moderna 

samhället finns en tendens för att kroppen blir allt mer central för människors identitet (Shilling, 

1993).  

Detta är också något Alkvist (2004) tar upp när han beskriver kroppen som beroende och påverkad 

av vårt dagliga liv och därmed fungerar som en del av vår identitet. Alkvist (2004) skriver att 

kroppen länge ansetts som ett naturobjekt och något endast biologiskt men han menar att kroppen 

kan istället ses som ett gränssnitt mellan det ”biologiska och det sociala, det kollektiva och det 

individuella, det strukturella och det handlingsmässiga, mellan orsak och mening”(Alkvist, 2004: 

12). Kroppen befinner sig med andra ord mellan naturen och kulturen och mellan biologin och det 

sociala och Alkvist menar att ”vi inte har kroppar utan att vi är kroppar” (Alkvist, 2004: 11). 

Kroppen är alltså inget man kan ta med sig utan kroppen är något som sammanfaller med jaget. Det 

vill säga våra kroppar är socialt bestämda av tid och rum, vilket både begränsar vår tillvaro och 

bestämmer vilka vi är. Med utgångspunkt i detta fenomenologiska synsätt blir kroppen något som är 

beroende och influerad av erfarenheter i det vardagliga livet. 

Turner (1984: 85-114) är en av föregångarna i detta forskningsfält. Via en typologi försöker han 

beskriva relationen mellan samhället och kroppen. Typologin har sitt ursprung i frågan om hur 

samhället är möjligt och hur det via diciplinering av kroppen skapar en viss samhällsordning. Ur 

typologin går det att härleda teorier som influerats av sociologins klassiker t.ex Maltus, Weber, 

Rousseau och Goffman. Alla dessa klassiska sociologer behandlade kroppen i sina teorier men 

kroppen stod inte i fokus för deras analyser.  En av dessa idealtyper som Turner presenterar i sin 

typologi kallas representation och den härstammar från Goffman och hans diskussion kring det 

ökade trycket på människor att visa upp sin kropp. Framgång blir lika med individens egen förmåga 

att visa upp en bra presentation av sig själv och sin kropp. I och med detta blir den unga, vackra, 

tränade kroppen ett signalement för lycka och status. Denna samhällssyn leder till ett förakt mot 

sjukdomar som fetma och anorexi (Turner, 1984 85-114). 
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I och med att kroppen har blivit ett allt mer centralt ämne inom sociologin och andra vetenskaper så 

kan man urskilja tre olika ansatser som har lite olika syn på hur man ska förstå människokroppen 

(Bengs, 2000). Inom den naturalistiska synsättet är kroppen huvudsakligen pre-social. Det vill säga 

att alla mänskliga beteenden och sociala relationer kan förklaras i termer av den mänskliga biologin. 

Perspektivet har fokuserat på könsorgan och storlek på kroppsdelar som till exempel hjärnan. Detta 

har lett till ett deterministiskt synsätt där skillnaderna mellan könen har blivit centrala, vilket i sin 

tur har gjort att skillnaderna har använts för att legitimera ojämställdhet, förtryck och manlig 

dominans. Det konstruktivistiska synsättet framhäver istället de utomstående krafterna, som de 

sociala och kulturella värderingarnas effekter på kroppen. Kroppen är påverkad av språk, ideologi 

och kunskap samt kroppens betydelse i relation till andra människor. Det fenomenologiska synsättet 

fokuserar på individens egna erfarenheter. Till exempel hur är det är att vara för tjock eller för smal. 

Detta synsätt fokuserar med andra ord på betydelsen av erfarenheter och kroppen i det vardagliga 

livet och i relation till andra människor. Detta är alltså något som varierar beroende på de sociala, 

kulturella och historiska kontexterna som individerna befinner sig i (Bengs, 2000). 

Shilling (1993) strävar efter att förena perspektiven genom att inte se den ene eller den andre som 

uteslutande. Han tar därmed en ny utgångspunkt när han presenterar den ”ofärdiga kroppen”. 

Kroppar, blir enligt detta sammansvetsade perspektiv, enheter som bildas genom deltagandet i det 

sociala livet och blir märkta och påverkade av klasstillhörighet. Kroppar utvecklas genom 

kopplingen mellan en individs sociala position, vanor och smak. Dessa faktorer syftar till att 

neutralisera och föreviga de olika relationer som sociala grupper har gentemot sina kroppar. De blir 

också centrala för de val som människor gör i alla områden av samhällslivet. Kroppen är med andra 

ord något som ständigt förändras och kan ses som ett projekt (Shilling, 1993). Hur unga flickor ser 

på sin egen kropp är det jag avser att studera i denna uppsats. Detta perspektiv som Shilling 

beskriver blir högst relevant eftersom mycket av medieflödet i dag lägger fokus på hur man bäst 

kan och ska förändra och förbättra sin kropp. Det är dock viktigt att poängtera skillnaderna mellan 

vad Shilling menar med att kroppen är ett projekt och vad media anser att man ska göra för att 

förändra och förbättra sin kropp. Shilling menar att ju mer människor värdesätter hur vi ser ut och 

vad vi gör med våra kroppar, desto större blir risken för att människors identitet att bli ihopkopplade 

med kroppen detta står i kontrast till media som ofta poängterar att man uppnår lycka och 

välbefinnande om man har en fin och snygg kropp.
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2.2 Flickan i fokus - flickstudier

Eftersom detta är en studie om flickor och hur de uppfattar och tolkar de normer om kroppen som 

media förmedlar så avser jag att i detta avsnitt ge en kort introduktion till ett relativt nytt 

forskningsfält - Girlhood Studies (flickstudier). Begreppet flicka är ett sådan begrepp som är diffust 

och komplicerat. Enligt nationalencyklopedin är en flicka ett ”barn eller ung person av 

kvinnokön” (Ne.se). Begreppet bär dock med sig olika innebörder och är laddat med betydelser 

(Frih och Söderberg, 2010). När är man en flicka? Är det någon skillnad på flicka och tjej? När 

slutar man vara en flicka? Jag har valt att benämna mina intervjupersoner som flickor dels eftersom 

jag anser att det inte handlar om en specifik åldersgrupp när man talar om flickor, dels för att jag 

motsätter mig tanken på att ordet flicka skulle vara negativt laddad. Vad man kan säga är att flickan 

har länge varit marginaliserad och osynliggjord inom vetenskapen och hamnat mellan två ”läger” - 

kvinnoforskarna var inte intresserade av flickor som grupp eftersom de bestod av barn och 

ungdomsforskarna var inte heller speciellt intresserade av flickor som grupp eftersom de var av 

kvinnligt kön (Frih och Söderberg, 2010). Den internationella kultur- och samhällsvetenskapliga 

forskningen om flickor och unga kvinnor utvecklades allt mer under 1990-talet eftersom man nu 

ville synliggöra flickorna. Det publicerades en rad olika utredningar om flickor, bland annat Agnes 

Börjessons utredning för ungdomsstyrelsen 1998 ”Flickorna och frigörelsen” där det diskuteras att 

flickor är generellt rent resursmässigt underprioriterade i jämförelse med pojkar och man 

konstaterade också att flickor inte är som pojkar och som en naturlig förklaring av det, har andra 

behov på sin fritid (Börjeson, 1998). Utredningen ledde till ett projekt som i det långa loppet skulle 

synliggöra och stärka unga kvinnor utan att bidra till att stereotypa könsroller cementerades.

 2008 startades således den nordamerikanska tidskriften Girlhood Studies. An Interdiciplinary 

Journal. Denna nya tvärvetenskapliga inriktning som tidskriften tar sin utgångspunkt i utgår från en 

kombination mellan att vara kvinna och ung, och denna sammansättning insåg man fick särskilda 

konsekvenser. Inom girlhood studies menar man att genus och generation måste kombineras för att 

producera ny kunskap om flickor, hur det talas om flickor och hur flickor behandlas och hur de 

själva upplever sina livsvillkor (Mitchell, 2008). Mycket av forskningen inom girlhood (eller 

flickforskning - det begrepp jag kommer att använda) handlar om flickornas liv, erfarenheter och 

upplevelser. Det kan handla om kampen som flickorna själva utkämpar mellan den respektabla och 

”dåliga” flickan, mellan den gamla och den nya flickan. Det kan handla om könsbaserat våld, 

flickor med HIV och AIDS, flickor som lever i konfliktområden och flickors rätt till utbildning, 

flickor som skadar sig själva eller om företagsamma och moderna flickor (Mitchell, 2008).  Syftet 
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med flickforskning är inte att klumpa ihop flickorna som kategori utan att belysa de olika 

erfarenheterna de bär med sig och uttrycker med hjälp av röster, bilder och anda uttryck (Frih och 

Söderberg, 2010). Som Catherine Driscoll (2008) beskriver att vetenskaper som juridik, ekonomi 

och psykologi endast blir flickstudier när de tar in de sociala och kulturella dimensionerna av 

flickskap. Flickan bör ses som en samling av sociala och kulturella frågor och teman istället för ett 

fält av fysiologiska fakta (Driscoll, 2008: 14). 

Det har ofta, lite lekfullt, sagts att flickforskningen är kvinnoforskningens lillasyster eller dotter 

(Frih och Söderberg, 2010). Samtidigt kan man fråga sig om flickforskning inte innebär all 

forskning som görs om flickor? Den frågeställningen är inte helt lätt att besvara men inom 

flickforskningen ingår en ”medvetenhet och problematisering utifrån begreppet genus” (Frih och 

Söderberg, 19). Således blir begrepp som kön och genus centrala för förståelsen av 

flickforskningen. 

2.3 Genus

Eftersom genus är ett central tema inom flickstudier följer här en kort introduktion till begreppet 

och till de konstruktivistiska perspektivet av genus. Genus och dess definition har diskuterats länge 

och av många. En definition som de flesta verkar vara överens om är att kvinnligt och manligt är 

socialt och kulturellt skapat. Kön refererar alltså till det biologiska skillnaderna mellan kvinnor och 

män medan genus refererar till de socialt konstruerade skillnaderna. Connell (2009) anser att detta 

är den snäva definitionen av genus och menar istället att man måste släppa tanken på skillnaderna 

mellan kvinnor och män och istället lägga fokus på relationer. Felet med denna snäva definition av 

genus ligger, enligt Connell, i att den definitionen antyder att de kulturella mönstren är en 

avspegling av kroppsliga skillnader.  Genus handlar om ”de sociala relationer inom vilka individer 

och grupper agerar” (Connell 2009: 24) och måste därmed betraktas som en social struktur. 

Samtidigt som det finns en tanke om att människor agerar som de gör på grund av vilka de är så 

finns en annan tanke som helt vänder på detta och menar att man blir den man är på grund av hur 

man agerar (Ambjörnsson 2003: 12). Enligt de senare blir genus inte en orsak till utan snarare en 

effekt av olika handlingar, något som kan härledas ur Butler och hennes teori om genus. Genus blir 

med andra ord något som ständigt måste konstrueras och reproduceras beroende på det sociala, 

historiska och kulturella samhälle vi lever i. Hur en kvinna eller man uppfattas är alltså inte något 

givet utan varierar beroende på sammanhang. Butler (2006, 2004) har en återkommande idé om att 

könsidentiteter skapas genom en upprepning av akter. Den sociala stabiliteten vilar på dessa akter, 
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samtidigt som detta innebär att det går att göra en förändring. Butlers tanke på genus som en social 

konstruktion framhåller den process som vi genomgår varje gång vi bekräftar våra könsidentiteter, 

med andra ord - vi gör genus. ”Om ens genus är ett slags görande - en oupphörlig aktivitet som, 

delvis, utförs utan ens vetskap och utan ens vilja - är det inte för sakens skull automatiskt eller 

mekaniskt” (Butler 2006: 23). Det handlar snarare om ett socialt tvång samtidigt som Butler betonar 

att man inte gör sitt genus ensam utan man gör det alltid i relation till eller för en annan människa. 

Att göra genus blir ett sätt för tjejer, att genom kläder, sminkning och smyckning, göra sig feminin. 

Ambjörnsson (2003) beskriver detta som en ”heteronormativ begärsmarknad inom vilken tjejerna 

skapar genus” (Ambjörnsson 2003: 138). Att kroppsliga handlingar så som kläder, smink och 

smycken konstruerar femininitet tycks vara en balansgång mellan att å ena sidan behärska själva 

görandet av kvinnokroppen, och å andra sidan få produkten av detta görande att framstå som 

naturlig. Dessa processer, beskriver Ambjörnsson, kan härledas till massmedia och historiska 

framställningar av kvinnokroppen. Dessa skapas också i den vardagliga interaktionen mellan 

människor (Ambjörnsson, 2003). 

 

3. Metod

Den här uppsatsen bygger på intervjuer med flickor som är mellan 14-15 år gamla och detta är gjort  

i syfte att förstå hur media påverkar flickors syn av sin egen kropp. Intervjuerna var öppna 

tematiska personliga intervjuer och genomförda på en högstadieskola i Umeå. I detta avsnitt avser 

jag att diskutera hur jag har gått tillväga för att svara på mina frågeställningar. För- och nackdelar 

med denna typ av intervju kommer att behandlas samt de etiska principerna som är viktiga att tänka 

på vid intervjuer. Anledningen till att jag har valt att studera yngre flickor som går på högstadiet 

kommer från att tidigare nämnda studier och forskning främst utforskat äldre tjejer och kvinnor i 

första hand, samt att flickor tidigare blivit marginaliserade inom forskning (Frih och Söderberg, 

2010). Flickor kanske inte känner av den idealiserade bilden av kvinnan ännu, kanske är det något 

som kommer länge fram i åldern och kanske har de ännu inte upptäck att denna framställning av en 

kvinna är falsk? 
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3.1 Urval av intervjupersoner

För att komma i kontakt med mina intervjupersoner tog jag kontakt med en lärare på en 

högstadieskola i Umeå. Skolan i fråga är en av Umeås största kommunala skolor med stort 

upptagningsområde som teoretiskt ger ett gott urval av flickor med varierad social, etnisk och 

religiös bakgrund. När jag skulle intervjua flickorna fick jag först presentera mig själv och 

informera om min planerade undersökning. Jag möttes av nyfikna frågor från många i klassen. 

Eftersom intervjupersonerna var under 18 år så krävdes föräldrars eller vårdnadshavares 

godkännande. Informationsbladet (se bilaga 1) till föräldrar skickades ut i förtid och de 

respondenter som hade pappret underskrivet och ville delta i studien fick göra det. En nackdel med 

urvalet av intervjupersoner som jag insåg först senare var att när en intervju var avklarad bad jag 

respondenten skicka in en annan flicka och denne var oftast en nära vän till den förre. Det visade sig  

genom att intervjupersonerna hade liknande fritidsintressen och liknande åsikter generellt. Urvalet 

kan problematiseras ytterligare i och med att personer som väljer att deltaga i den frivilliga 

intervjun är personer som i större utsträckning på egen hand reflekterar över de aktuella 

frågeställningarna. Att få med personer som inte själv eller med familj och vänner diskuterar sådana 

här problem hade givetvis gett en till dimension till underlaget men då frivilligheten tenderar att 

locka människor med ett visst intresse av ämnet blir detta problematiskt. I en sådan här öppen 

intervjuform krävs det samtidigt att respondenten har reflekterat över problematiken. Man hade 

givetvis kunnat få fram ett större och bättre, mindre likriktat urval men med den nackdelen att man 

eventuellt fått mindre uttömmande svar med försvårande analys som följd. Jag anser dock att 

respondenterna framställer en trovärdig bild av 15-åriga flickors problematisering av rådande ideal 

och kroppsuppfattning. 

 

3.2 Genomförande

För att besvara mina frågeställningar genomförde jag sex intervjuer med flickor som är mellan 

14-15 år gamla. Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på flickornas skola. I grupprummet fick vi 

vara helt ostörda och rummet var tyst och lugnt. Intervjuerna var tematiska öppna intervjuer, en 

intervjuform som är hämtad från Aspers (2007: 137-43). Intervjun är öppen i det avseendet att 

intervjuaren hela tiden försöker utveckla samtalet med den som intervjuas. Samtidigt finns det en 

struktur och ett antal teman för intervjun som blivit bestämd innan. De valda temana är knutna till 

teorin så därför var mina teman: media och kropp. Jag började med att ställa frågor kring 

respondenternas bakgrund, om skolan samt fritidsintressen. Det gjorde jag främst för att det hjälper 
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den fortsatta intervjun och för att respondenterna skulle känna sig bekväma och bli lite varma i 

kläderna. För att introducera ämnet började jag med att ställa en ganska generell fråga om vad de 

tror påverkar unga flickors syn på sin egen kropp. Efter de inledande frågorna presenterade jag de 

olika temana för respondenten och ställde frågor utifrån dessa. Ibland förde respondenten själv in 

samtalet på särskilda områden och då behövde jag bara ställa följdfrågor. Aspers anser att det är 

lämpligt att ställa de känsliga frågorna i slutet av intervjun då en djupare kontakt har upprättas 

mellan intervjuaren och respondenten. Därför valde jag att ställa frågor om kroppen sist (Aspers, 

2007).  

3.3 Efterarbete 

Jag spelade in intervjuerna för att underlätta transkriberingen. Psykologen Steinar Kvale (1997) 

menar att en transkribering innebär att översätta intervjun från ett språk till ett annat – från talspråk 

till skriftspråk. När forskaren börjar transkribera bör denne fundera på hur noggrann denna ska vara; 

ska varje paus, mummel och stolgnissel skrivas in (Kvale 1997: 149-58)? Jag valde att inte 

transkribera intervjun i minsta detalj utan att bara transkribera det som intervjupersonen faktiskt 

sagt. Datamaterialet har sedan blivit kodat och analyserat genom så kallad kvantitativ 

innehållsanalys.  Jag har delat upp den transkriberade texten i enheter med olika innebörder, dvs. 

ord eller meningar som innehåller aspekter som är förknippade med innehållet och sammanhanget. 

Dessa meningar och citat kodades sedan om och koderna sammanfattas och relateras till olika 

kategorier. (Lehti et al. 2010). De kategorier jag har kunnat urskilja är genererade ur det empiriska 

materialet och dessa är; kroppen, naturligt/onaturligt, idealet, prestationer och påverkan. Alla 

kategorier har vuxit fram under kodningen och tabell 1 är ett exempel på hur kodningen har gått till. 

Kategorin är markerad med fetstil och de begrepp som står under kategorin är subkategorier är 

relaterade subkategorier, vilka bidrar till att fördjupa analysen. 
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Innebörder Kod Kategori

Det skulle liksom kännas så onaturligt 
[att operera sig] och lite onödigt typ. Det 
är ju som ganska viktigt att inte se för 
tillfixad ut. 

Plastikkirurgi alt. operera sig
Onödigt
Inte se för tillfixad ut Naturligt och Onaturligt: 

- Konstlat
-Tillgjord 

                

Typ fint sminkad och alltså lagom 
med smink så att det inte ser 
konstigt ut 

Fint sminkad
Lagom mycket smink
Överdriven användning 
Naturligt snygg 

Alltså om man typ har lösnaglar 
eller typ löshår och lösögonfransar 
så får man typ kommentarer på det 
och så, så då fattar ju alla att det är 
fejk men om man gör det så att det 
ser naturligt ut så liksom säger folk 
inget

Lösnaglar, löshår, lösögonfransar
Kommentarer på det tillfixade
Fejk
Naturligt
Onaturligt

Tabell 1. Exempel på innebörder, koder och kategorier

3.4 Fördelar och nackdelar med intervju 

Intervjuer erbjuder en möjlighet att få djupgående och detaljerad information, därför ansåg jag att 

det var det mest fördelaktiga sättet att försöka svara på mina frågeställningar med. Denscombe 

(2000) menar att fördelar med intervjuer är att intervjupersonerna har möjlighet att utveckla sina 

åsikter och förklara sina synpunkter och menar att det kan vara en givande möjlighet för 

intervjupersonen, då denna ges tillfälle att prata utförligt om sig själv och sina idéer med någon som  

endast har i uppgift att lyssna och notera utan att vara kritisk och ifrågasättande (Denscombe 2000: 

161-62).  En nackdel med att använda sig av intervjuer är att de är tidskrävande. Transkriberingen 

tar ofta mer tid är vad man räknade med från början. Risken för att intervjupersonerna blir 

hämmade av t ex. bandspelaren är också något man måste räkna med samt att intervjuarens 

personliga identitet kan påverka intervjupersonen. Om intervjuaren är av annat kön, ålder och 

etnicitet än intervjupersonen kan detta påverka dennes svar, i synnerhet när de rör de mer känsliga 

frågorna. Under de intervjuer som jag genomförde ställde jag flera personliga frågor som rörde 

intervjupersonens egen kropp och hennes syn på den. Denscombe (2000) menar att det finns en risk 

för att intervjuarens personliga identitet påverkar intervjupersonen i större utsträckning när man 

pratar om de mer känsliga frågorna. Där kan problemet med att intervjupersonen försöker säga de 

svar som de tror att intervjuaren vill höra uppstå. För att undvika denna intervjuareffekt höll jag mig 

neutral när flickorna berättade om sina tankar och erfarenheter och delade inte med mig av mina 

personliga åsikter (Denscombe, 2000: 162-63). 
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3.5 Etiska principer 

När man undersöker fenomen som rör människor är det viktigt att tänka på de etiska principerna 

gällande forskning. Ett av dessa krav går under benämningen informationskravet och det innebär att  

forskaren ska informera de deltagande personerna om studiens syfte. Med det menas att de 

deltagande personerna ska veta att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att avsluta sitt 

deltagande när helst de önskar. De ska också bli informerade om vilka moment som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. Om någon är minderårig, vilket det i detta fall var, behövdes föräldrars eller 

vårdnadshavares godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de personer som 

ingår i undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, det vill säga att uppgifter 

om personerna måste förvaras på ett sådan sätt att obehöriga inte har tillgång till dem. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om de deltagande personerna endast får 

användas för forskningsändamålet (Bryman, 2008: 132). Dessa principer är uppfyllda och alla 

deltagare i studien är anonyma och går inte att identifiera. Ämnena som diskuterades under 

intervjun kan eventuellt tänkas väcka negativa känslor och tankar vilket kan leda till problem. 

Under mitt förberedande arbete pratade jag med lärare och elever, jag fick då en bild av att 

skyddsnätet runt eleverna både i skolan och i hemmet var så pass gott att sådana eventuella negativa    

effekter kunde avhjälpas med stöd från dessa. 

4. Empiriskt redovisning 
I detta avsnitt avser jag att redovisa mitt empiriska material. Utifrån mitt material har jag kunnat 

urskilja fem olika kategorier och dessa kommer jag att presentera nedan. De olika kategorierna är 

kroppen, ideal, naturligt/onaturligt, påverkan och prestationer. Media var ett ämne som jag frågade 

respondenterna många frågor om (se bilaga 2), däribland ingick frågor som rörde flickornas Tv-

tittande, vad de läser för tidningar etc. det visade sig att respondenternas konsumtion av olika 

klassiska medier så som Tv, radio och tidningar var begränsad och inte gav ett kvalitativt underlag 

för analys därför valde jag att utesluta kategorin från min empiriska redovisning. En avslutande 

diskussion och analys av de olika kategorierna kommer att presenteras i nästa avsnitt. 
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4.1 Kroppen 

Att kroppen är ett tema som ger upphov till både positiva och negativa känslor var något som kom 

fram tidigt i intervjuerna. Jag har därför delat in kategorin kroppen i två olika teman som 

presenteras nedan. Jag trodde att kroppen skulle vara ett sådant ämne som skulle vara lite svårt för 

flickorna att prata om, men så var inte fallet. Det visade sig snarare vara tvärt om, flickorna hade 

många åsikter, tankar och funderingar som rörde kroppen. Även kring de mer känsliga frågorna 

kunde flickorna prata om kroppen utan problem. 

4.2 Nöjd/Missnöjd 

Hur flickorna som jag intervjuat ser på sin egen kropp är något som är lite motsägelsefullt. De flesta 

säger uttryckligen att de är nöjda med sin kropp för att sedan uttrycka att det också finns saker de 

skulle vilja ändra på. Det som de flesta vill ändra på är själva storleken på kroppen, alltså det finns 

en önskan om att bli lite smalare. Många poängterar att det inte vill bli ”modellsmala” utan ”lagom 

smala”. Det finns också en generell önskan om att få bättre hy. Slät, mjuk och solbränd hy utan 

finnar är bland flickorna en önskan som delas av de flesta.  En av flickorna svarar på frågan om hon 

är nöjd med sin kropp så här: 

 

”Ja, typ. Det är lite olika men det är så lätt att jämföra med andra. Jag tycker liksom 
att jag är för tjock och så har jag inte så fin hy. Det är så lätt att hitta andra grejer 

som man vill ändra på, men det är ju inte så att jag går omkring och är onöjd hela 

tiden utan det är mer bara att jag inte är nöjd heller.”.  

Detta är ett typiskt exempel på den motsättning som många av respondenterna uttrycker i 

förhållandet mellan att vara nöjd och missnöjd med sin kropp. Respondenten ovan uttrycker först, 

om än lite tveksamt, att hon är nöjd med sin kropp. Sedan säger hon att hon tycker att hon är ”för 

tjock” och att hon inte har ”så fin hy” samt att det finns saker som hon skulle vilja ändra på. Det 

som är intressant här är att ”inte nöjd” verkar vara ett slags normaltillstånd, någonting som man är 

hela tiden och missnöjdheten verkar vara något som ibland blossar upp i olika situationer, t.ex. när 

man pratar om det, eller i mer specifika situationer som när man ska bada eller går på stan och 

känner sig iakttagen.  
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4.3 Ambivalenta känslor i relation till kroppen

Blandande känslor i relation till kroppen är något som är återkommande i de flesta intervjuer. Dels 

har vi det tidigare nämnda förhållandet mellan att vara missnöjd och nöjd med kroppen, dels så 

uttrycker respondenterna blandade känslor i relation till att ändra och korrigera kroppen. Bantning 

var ett ämne som jag inte hade någon avsikt att fråga respondenterna om, men i relation till kropp 

och ideal var det oundvikligt för respondenterna att inte glida in på detta. I de fall där bantning 

kommit på tal är det generellt ett accepterat medel för att ändra kroppen. Respondenten nedan fick 

frågan: Om du fick möjlighet att ändra något på din kropp, skulle du då göra det?: 

”Alltså jag vet inte, jag tror inte det, jag tycker liksom att ändra saker på 
sin kropp [genom plastikkirurgi] är liksom att göra den till något som den 
inte är. Skulle det liksom vara så att jag väger för mycket, sånt kan man ju 
ändra på...med bantning och sånt”.

Hon talar först om sina känslor gentemot plastikkirurgi. Något som hon inte skulle kunna tänka sig 

att göra, eftersom det innebär att göra om kroppen till något annat. Citatet visar att bantning, till 

skillnad från plastikkirurgi är ett mer accepterat sätt att förändra och förbättra kroppen. Det 

framkommer när hon senare berättar att ”det finns jättemycket olika bantningstips i tidningar och 

sånt” och visar då en positiv inställning gentemot bantning. 

5. Idealet 

Alla respondenter har i intervjuerna fått beskriva hur en kvinnlig idealkropp ser ut. Beskrivningarna 

är överraskande lika varandra och idealkroppen enligt respondenterna är smal, snygg, solbränd, 

smala och långa ben, fin hy, stora läppar och glänsande hår. Några respondenter uttryckte att detta 

är beskrivningen på ”idealkroppen” så som media framställer den medan andra respondenter 

uttryckte samma beskrivning men då snarare som en önskan och en vilja att se ut som idealet. Här 

är två exempel på de olika förhållningssätten som respondenterna hade till idealkroppen: 

”Man ska ha ganska lätt för att bli solbränd, alltså så som jag har fått för mig 
att det är, sen så ska man vara ganska smal, man ska ha en liten rumpa och 

smala lår...och fin hy, man ska liksom vara lite självklar”. 

”Alltså man har ju som en bild i huvudet hur man skulle vilja se ut och 

så...typ lite smalare och fin hy och sånt”. 
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I det första citatet uttrycks en medvetenhet om idealets existens och en uppfattning om att idealet 

till viss del är konstruerat. Att vara självklar vet jag inte vad det betyder, men jag tolkar det som att 

hon menar att det är självklart hur man ska se ut och att det är självklart vad som är snygg. Det 

andra citatet utgår från ett mer personligt ideal, en önskan om något som hon vill uppnå. För att 

likna idealet så mycket som möjligt vidtar respondenterna vissa åtgärder så som använda att lagom 

med smink, klä sig i ”rätt” kläder, göra sig i ordning på morgonen, träna och äta rätt. Att göra sig i 

ordning på morgonen är ett centralt inslag i respondenternas morgonrutiner. Alla uttrycker någon 

form av obehag i relation till tanken på att gå till skolan utan smink: 

”typ man fixar ju till sig på morgonen och sminkar sig och så. Det skulle 
kännas ganska konstigt att gå till skolan helt osminkad och i mjukiskläder” 

Sminkningen och att göra sig i ordning på morgonen har blivit till en vana och är en självklar del av 

vardagen, något de gör mer eller mindre rutinmässigt. 

Även i detta tema kommer det upp en konfliktdimension i relation till idealet. Några av 

respondenterna uttrycker att de inte vill stödja idealet, dvs. motsätter sig att köpa modetidningar, 

läsa modebloggar, se på vissa tv-program och uttrycket åsikter om att idealet bara är dumt och att 

det är sorgligt att modeller t.ex. svälter sig inför modevisningar men de uttrycker också att de inte 

vill att andra ska tycka att de är fula eller inte ser bra ut.

 

 ”Det tar ju som mycket tid och kostar pengar och så, men på ett sätt så 
vill jag ju som ändå inte stödja det, men samtidigt vill jag ju inte vara ful 
heller. Så jag köper ju som smink och använder det och så, ja..det är 
svårt”.

Här blir konflikten mellan idealet och det egna utseendet tydligt. Respondenten resonerar kring att 

ta hand om sitt utseende är tidskrävande och dyrt men drar ändå slutsatsen att hon inte heller vill 

vara ful. Viljan att inte vara ful väger upp för vad det kostar både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Ett annat dilemma som också kommit på tal under intervjuerna är att skönhetsideal och kroppsideal 

ofta diskuteras i skolan. De är positiva till att idealen diskuteras i skolan men några av 

respondenterna berättar om de skuldkänslor de ibland känner när man tänker mycket på vad man 

äter och hur man ser ut eftersom uppmaningen från skolan är att man inte ska tänka på det. En av 

respondenterna berättar: 
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”...det är ganska mycket snack i skolan och så att det finns ideal och det är 
många medvetna om samtidigt som dom hela tiden säger att man inte ska 

tänka på det och så...så jag tror att.. jo men, många som jag känner går runt 
och har lite dåligt samvete över att de tänker på det så pass mycket ändå. Man 

borde ju som inte men det blir lätt så ändå”. 

I detta fall är debatten om skönhetsideal och kroppen kontraproduktiv eller kanske förs på fel sätt 

eftersom den ger upphov till känslor av skuld och dåligt samvete. Det är bra att det uppmärksammas 

att idealet existerar, som respondenten säger, och att man diskuterar och pratar om det men det 

oroväckande är att det ger upphov till känslor som skuld och dåligt samvete. Samtidigt som de 

flesta respondenter är medvetna om problematiken kring idealet och vad det skulle kunna få för 

eventuella konsekvenser som t.ex. ätstörningar och andra störningar i relation till den egna kroppen. 

Kan hända att debatten bildar en ond cirkel av tankar och i värsta fall, leder till sådana störningar 

som kopplas samman med den egna kroppen. 

6. Naturligt/Onaturligt

Centralt för intervjuerna har också varit respondenternas resonemang kring vad som är naturligt och 

vad som är fejkat och/eller onaturligt. Generellt uttrycker respondenterna att det finns en gräns 

mellan att se naturlig ut och att se allt för tillfixad ut. Man måste göra sig i ordning på morgonen, 

sminka sig och ha på sig rätt kläder men det är också viktigt att det inte ser för tillfixat ut, det måste 

se naturligt ut och även här finns en gräns. När ämnet smink kommer på tal har de flesta den 

uppfattningen att det viktigaste är att det är lagom mycket smink som gäller. 

”alltså det är ju okey att ha smink, typ alla har ju det men det ser liksom bara 

konstigt ut om man har jätte mycket smink, då ser det ju liksom fejk ut”. 

Det är helt acceptabelt att bära smink, så länge det är rätt mängd. Om man överdriver 

sminkanvändningen så blir det fejkat och ser onaturligt ut. En annan flicka berättar om samma 

fenomen: 
Respondent: alltså om man typ har lösnaglar eller typ löshår och 

lösögonfransar så får man typ kommentarer på det och så, och då 
fattar ju alla att det är fejk, men om man gör det så att det ser naturligt 

ut så säger folk liksom inget. 
Intervjuare: är det bra att folk inte säger något?

Respondent: Ja...
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Intervjuare: Vad betyder det då?
Respondent: Typ att de tycker det är snyggt liksom

Här blir det tydligt att om man använder sig av produkter som ska få attribut på kroppen att se 

längre ut så märks det tydligt.  Att få en kommentar på det innebär ett igenkännande på att det är 

fejk och det är alltså något som man vill undvika. Om man istället kan hantera denna konst så att 

det ser så naturligt ut som möjligt samt undvika eventuella kommentarer på detta så har man lyckats 

med konststycket att få något onaturligt att se naturligt ut. Här blir alltså tystnaden en slags 

komplimang. Genom att presentera en naturligt bild av sig själv dock med hjälp av smink, 

lösnaglar, löshår och lösögonfransar, saker som per definition är onaturliga uppfyller de, dom inom 

gruppen, fastställda kriterierna för vad som anses normalt. 

Förhållandet mellan naturligt och onaturligt finns också kring diskussionen om plastikkirurgi. Där 

är den generella uppfattningen att det är onaturligt och onödigt att operera sig och alltså något som 

ingen av respondenterna skulle kunna tänka sig. Det finns dock undantag. Om man mår dåligt på 

grund av sitt utseende anser några av respondenterna att det är helt i sin ordning att operera sig. 

Nedan svarar en av respondenterna på frågan om varför hon inte skulle kunna tänka sig att operera 

sig: 

”Jag tycker att det är onödigt. Fast i för sig, är det för att man 
vill..eller om man gör det för att man vill se ännu bättre ut så tycker 
jag att det känns lite onödigt. Fast om det är något som man inte är 
nöjd med och man mår dåligt av det, då tycker jag ju att man får göra 
det”.

Det anses vara helt accepterat att operera sig om man inte är nöjd med något och om man mår dåligt 

av det, men om man redan ser bra ut och gör det för att se ännu bättre ut anses det vara fel och då 

gör man det av fel anledning. Uppfattningen om att personer som anses vara snygga har bättre 

självförtroende och på så vis inte behöver använda sig av varken för mycket smink eller 

plastikkirurgi verkar vara en uppfattning som många av tjejerna delar. Ett exempel på just den 

uppfattningen var också något som kom upp i relation till plastikkirurgi: 

”om man kanske inte är super smal så kanske man påverkas mer av 
sånt [reklam för kirurgiska ingrepp], typ att man blir stressad och 

tänker typ att jag är tjock och ful och sånt”
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Att människor som anses vara snygga har bättre självförtroende och på så vis inte påverkas negativt  

av reklam och andra ideal är alltså något som är en vanligt uppfattning bland respondenterna. I 

citatet ovan resonerar en av respondenterna att om man är större så påverkas man dels mer av 

reklamen, dels så har de lättare att bli stressade över sitt utseende och har dessutom lättare att tänka 

negativa tankar om sin egen kropp. 

7. Prestationer

Att prestera både socialt och utseendemässigt är något som också var ett centralt tema under 

intervjuerna. Att vara smal anses som en prestation, ett kvitto på att man är duktig och avhållsam 

medan att vara stor eller tjock anses som något dåligt och vårdslöst. Smalhet och att ha snygga 

kläder blir då en förhöjning av den egna statusen. En av flickorna berättar: 

”...det är ju nästan som en prestation, att vara smal är lika med att vara 
duktig och avhållsam och det betraktas lite trashigt att vara tjock, för 

då har man liksom tappat kontrollen. Men att vara smal och ha snygga 
kläder är en statusgrej.”

Här handlar det om att man måste prestera utseendemässigt om man inte vill betraktas som ovårdad 

och vårdslös, eller någon som har tappat kontrollen. Med hjälp av en smal och snygg kropp kan 

man alltså istället höja den egna statusen. 

På det sociala planet pratar en respondent om ’socialt ideal’ och med det menar hon att många via 

Facebook och bloggar visar upp sitt sociala kapital genom att uppdatera om de senaste händelserna, 

vad man har gjort, vart man har varit och med vilka man har umgåtts med. Internet blir ett forum att 

visa upp sig i och på så sätt visa sig från sin bästa sida. På Facebook kan man lägga upp bilder på 

sig själv och sina aktiviteter och blir då ännu ett ställe där man kan visa upp sig och sin ”bästa sida”       

och skapa en positiv bild av sig själv. En respondent berättar om sin syn på Facebook: 

”det är inte alltid en självförtroende boost att vara inne på Facebook, 
där lägger folk upp det som de har gjort och där handlar det mer om 

hur man ska vara som person, typ aktiv och sånt. Vart man har varit 
och vad man har gjort. Liksom ’kolla vad jag har gjort’. Det är lite 

mer ett socialt ideal”.
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Här handlar det alltså om att prestera socialt som har viss koppling till att prestera utseendemässigt. 

Dels ska man kunna presentera att välformat yttre i form av snygga bilder som man kan ladda upp 

på sin profilsida men främst ska man alltså kunna visa upp en bild av sig själv som en aktiv och 

social individ och på så vis uppnå status.    

8. Påverkan

Så vart kommer då idealet ifrån, vad är det som gör att man måste presentera en positiv 

framställning av sig själv och vad är det som gör att man vidtar åtgärder för att på ett så effektivt 

sätt värja sig mot eventuella negativa kommentarer om utseendet? Kategorin påverkan går att dela 

in i inre och yttre påverkan. Där yttre påverkan bland annat handlar om andra nära personer som 

äldre syskon och/eller vuxna. Äldre syskon i den meningen att de tittar på andra tv-program och 

läser andra tidningar än respondenterna. Vuxna - föräldrar, lärare och andra vuxna i respondenternas 

vardag är också en källa till påverkan. En respondent berättar hur påverkan från en vuxen person 

kan låta i det vardagliga samtalet: 

”Men också allt snack, alltså små kommentarer som man hör från 
vuxna hela tiden typ ’nej men jag ska nog inte äta den där kakan för 

då blir jag tjock’”.   

Något som kan vara en helt oskyldig kommentar från en vuxen blir i en ung persons öron något som 

påverkar en att kanske själv tänka en extra gång innan man tar den där kakan. Andra element som 

påverkar är kompisar där det verkar finnas något slags undermedvetet grupptryck och ‘alla andra 

gör det’ mentalitet som gör att vissa beteenden anses helt acceptabla. Här berättar en av 

respondenterna om detta undermedvetna grupptryck på Facebook: 

”alltså de flesta har ju väldigt snygga profilbilder på Facebook och de 
flesta har ju också ganska visande bilder, typ visar mycket bröst och 

sånt. Typ för att få uppmärksamhet och sånt. Själv har jag inte det, 
men man jämför ju sig själv med dem och så. Jag tror att folk lägger 

upp sådana bilder för att alla andra gör det”.

Att lägga upp avslöjande bilder på Facebook blir alltså ett medel att få uppmärksamhet på och det 

anses helt normalt att göra det eftersom ”alla andra gör det”. 
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Som en yttre påverkan finns också media. Respondenterna lyfter t.ex. fram budskap på löpsedlar 

om hur man går ner snabbt i vikt etc. Dessa etsar sig fast på näthinnan liksom bilder på smala och 

långa modeller som finns i alla tidningar. Reklambilder som ofta presenterar en ganska ensidig bild 

av kvinnokroppen sänder ut subtila meddelanden om hur en kvinnokropp ska se ut. En annan 

relativt ny företeelse är modebloggar, som skapar trender och normer om hur man ska se ut. Detta 

är något som alla respondenterna pratar om och några av dem har en ganska kritiskt inställning till 

modebloggar och säger att det är löjligt och att de inte orkar läsa dem just av den anledningen att de 

skriver om vad som är rätt och vad som är fel. Medan andra respondenter berättar att de brukar läsa 

modebloggar dagligen och tycker å ena sidan att det är kul att titta på bilder och få inspiration till 

val av kläder och smink men å andra sidan att det ibland kan bli för mycket. En av respondenterna 

berättar om sina känslor gentemot modebloggar: 

”men vissa bloggar skriver ju typ att om låren går ihop så är man tjock 
och mycket om dieter och sånt. Vad man ska äta och jätte mycket om 

träning och sånt också, det blir som jobbigt efter ett tag att läsa det”. 

Bloggar blir på det här sättet ännu en påverkan och normskapare i vad som är accepterat och inte, 

hur man ska se ut och vad som anses vara rätt. 

Den inre påverkan består i att man ibland är sin egen största kritiker. Man pressar sig själv till att 

träna och äta rätt och en respondent berättar att den som mest bryr sig om hur hon ser ut är hon 

själv:  ”man har ju som en bild i huvudet på hur man skulle vilja se ut”. Om den bilden inte 

stämmer med verkligheten så blir det ytterligare en kraft som påverkar självkänslan i negativ 

bemärkelse. Kanske känner man att man då måste forma och förändra kroppen med de medel som 

finns att ta till och detta i sin tur kan leda till störningar i relation till den egna kroppsbilden. Denna 

inre påverkan är i sin tur formad av de yttre influenserna så som media, modebloggar, föräldrar och 

de tidigare nämnda källorna till påverkan. 
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9. Analys och diskussion
 I detta avsnitt avser jag att knyta den insamlade empirin till sociologiska teorier samt tolka den i 

relation till relevanta sociologiska teorier och begrepp.  

 9.1 Kroppen, feminism och samhälle
 
I dagens samhälle ägnas mycket uppmärksamhet åt kropp, hälsa, kost och träning. Det finns en 

uppsjö av olika bantningsmetoder, gym, och hälsokostbutiker. Johansson (2006) beskriver att 

historiskt sett så har det varit statliga institutioner som uppmanat människor att leva hälsosamt men 

idag har denna uppgift tagits över av den kommersiella marknaden. Vikt är ett exempel på en fråga 

som t.ex. försäkringsbolag och andra aktörer sänker gränsen för vad som betraktas som en hälsosam 

vikt, vilket leder till att fler människor definieras som överviktiga. Detta har gjort att det bedrivs en 

hetskampanj mot fetma och ‘feta’ människor och vilket i sin tur leder till att allt fler människor 

känner sig missnöjda med sina kroppar (Johansson, 2006). Missnöjet bland unga bekräftas i 

Danielssons (2005) rapport där 47% av 15-åriga flickor i Sverige anser att de är för tjocka. 

Feministiska forskare har påpekat hur kvinnokroppen, i den västerländska idétraditionen, kommit 

att tolkas annorlunda än manskroppen. Kvinnan förknippas med kroppen och mannen förknippas 

med själen (Lloyd 1984 et al i Ambjörnsson, 2003) vilket påverkar kvinnors upplevelser av sina 

egna kroppar. Det är kvinnokroppen som oftast bedöms offentligt, som oftast övervakas och 

mottager kommentarer, vilket då leder till vad som Fredrickson och Roberts (1997) kallar för själv-

objektifiering, dvs. flickor invigs tidigt i genusstrukturer som får dem att koncentrera mycket av sin 

energi på den egna kroppens form och utseende. Som noterat i mina intervjuer är alltså kroppen 

något som man talar om, pysslar om, bedömer, ändrar, granskar och framför allt kanske uttrycker 

både belåtenhet och missnöje över.

De flesta flickor jag intervjuade uttryckte att de var nöjda med sin kropp för att sedan i samma 

mening uttrycka att det finns en hel del saker som de skulle vilja ändra på. Viljan att vilja ändra på 

kroppen kan härledas ur det som Fredrickson och Roberts (1997) beskriver kring att kvinnors 

kroppar är ständigt iakttagna, evaluerade och potentiellt objektifierade och därför en källa till 

ständig oro och i behov av kontroll och förbättringar. Objektifieringen är något som är utanför 

kvinnans kontroll eftersom iakttagelsen sker i två liknande men olika arenor. Den första är 

mellanmänskliga och sociala kontexter där kvinnor, till skillnad från män ofta blir mer iakttagna 
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samt att kvinnor också känner sig mer iakttagna än män (Argyle och Williams, 1969 i Fredrickson 

och Roberts). Den andra arenan är massmedia där bilder på kvinnor ofta har fokus på kroppen till 

skillnad från bilder på män där fokus ofta ligger på ansiktet (Archer, et al., 1983 i Fredrickson och 

Roberts). Fredrickson och Roberts menar att objektifieringen har negativa konsekvenser för flickor 

och kvinnor eftersom den kulturella kontexten där objektifieringen äger rum fungerar som en 

socialiseringsprocess som på olika nivåer gör så att flickorna och kvinnorna börjar se sig själva som 

objekt som kan iakttas och värderas av andra. Flickorna och kvinnorna ansluter sig därmed till den 

bild av sig själva som samhället förmedlar och börjar därmed se sig själva på samma sätt. Det är 

alltså en form av sjävmedvetenhet som karaktäriseras av rutinmässig och ständig granskning av det 

egna utseendet. Något som också flickorna i intervjuerna bekräftar genom att berätta att de speglar 

sig mellan lektionerna, spenderar mycket tid till att sminka sig på morgonen samt att välja ut 

lämpliga kläder.  Även om många av flickorna i mina intervjuer uttryckligen sa att de var nöjda med 

sina kroppar så berättade de även att jargongen ibland handlar mycket om att uttrycka missnöje med 

vissa kroppsdelar. Detta tolkade jag som ett sätt att få bekräftelse på och det stämmer tills viss del, 

men om man höjer abstraktionsnivån och ser till tidigare debatter som förts om unga kvinnor och 

flickor, kroppar och media så har fokus ofta legat på unga flickors dåliga självförtroende och 

missnöje med kroppen (Ambjörnsson, 2003). Det har sett som att flickors ytliga upptagenhet av 

kropp och utseende är ett personligt problem och ett tecken på fåfänga när det i själva verket är 

något som måste ses som ett fenomen som avspeglar ett helt samhällssystems svaga punkt 

(Ambjörnsson, 2003). Det som tidigare inte uppmärksammats speciellt mycket har idag bytts ut mot 

en upptagenhet kring debatten om ideal, kropp och utseende. 

Detta är något som flera av flickorna jag har intervjuat påpekar när de beskriver debatten som 

”uttjatad”, ”urvattnad” och något som ”man hör hela tiden i media och överallt”. Jag förvånades 

samtidigt över hur flickorna var så medvetna om idealets existens och hur väl de kunde formulera 

sina åsikter, tankar och funderingar kring kroppen, samhället och idealet. Detta är också något som 

Göthlund kommer fram till i sin studie från 1997, där hon visar att unga flickor ofta är väldigt 

medvetna om den position de befinner sig i som ung kvinna, samt den ambivalens som kan uppstå 

mellan den egna identiteten och idealbilden. Unga kvinnor får lära sig från olika institutioner som 

skola, föräldrar och andra vuxna att bilden av det kvinnliga idealet är falsk, att det helt enkelt inte 

finns någon som lever upp till idealet. Idag finns det helt klart färre cementerade föreställningar om 

hur en kvinna ”bör” vara och ”bör” uppföra sig än vad som tidigare fanns, dessutom finns det en 

officiell ideologi att dagens samhälle ska verka för jämställdhet mellan könen. Som ung kvinna idag 
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har men fler och större utrymmen att röra sig över och fler möjligheter att experimentera med de 

roller och uttryck som finns tillgängliga. Å anda sidan så existerar fortfarande ojämlikhet mellan 

män och kvinnor, liksom kulturella föreställningar om vad som är manligt och vad som är kvinnligt. 

Med andra ord finns det en dubbelhet i den moderna kvinnligheten som kan upplevas som både 

begränsande och frigörande. 

Denna dubbelhet är också något som McRobbie (2009) beskriver genom att  ”feminismen, som det 

verkar, har rånat kvinnor på deras mest värdefulla nöjen” (2009: 21). Kvinnor och flickor vill ibland 

ägna sig åt traditionellt feminina sysslor så som t.ex. smink, skvaller, romanser och mode utan att 

behöva be om ursäkt för det (McRobbie, 2009: 20-21). Det är det som en av mina respondenter 

hänvisar till när hon säger: ”Det är ju kul med kläder och smink och sånt, och det är ju kul att vara 

fin, men samtidigt vill man ju som inte stödja idealet”. Detta tolkar jag som en ambivalens och 

konflikt mellan det som anses vara traditionellt feminina intressen och det som i vissa fall 

cementerar stereotypa könsroller som kvinnor tillskrivs. 

9.2 Det naturliga utseendet

Något som flickorna verkligen understryker är vikten av att se naturlig ut. Det är viktigt att man bär 

lagom mycket smink när man ska till skolan samt att man inte ser för tillfixad ut för då är risken att 

man ser onaturlig och fejkad ut, och detta är något de i allra högsta grad vill undvika. Ambjörnsson 

beskriver detta i sin avhandling från 2003 som en balansgång mellan å ena sidan ”behärska själva 

görandet av kvinnokroppen” och å andra sidan ”få just den konstruerade produkten att framstå som 

naturligt” (2003: 166). Skeggs (1997) skriver om unga kvinnor och respektabilitet och beskriver 

pseudonymen Connie som av sina klasskompisar betraktas med vis skepsis. Detta på grund av att 

hon sminkar sig mycket och klär sig i kläder som framhäver hennes kropp. Skeggs menar att 

feminina konstruktioner har både tid och plats eftersom att lägga ner mycket tid och stor möda på 

sminkning och klädval för att gå till skolan eller jobbet anses opassande, men att lägga ner samma 

tid och möda inför ett besök på en fest är helt i sin ordning. Enligt Skeggs, hade Connie missförstått 

detta med tid och plats eftersom hon sminkade dig mycket och klädde upp sig både till vardag och 

fest. Skeggs menar att femininitet inte är en ambition, utan ”något man kämpar med för att vinna 

något i värde och som ska lindra en utebliven bekräftelse” (1997: 174). Med andra ord, det anses 

inte nödvändigt att konstant framhäva sin femininitet. Visserligen är detta en svår balansgång men 
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det är också ett sätt att bekräfta den homosociala gemenskapen på. Ambjörnsson förklarar detta 

genom Amy Best (2000) och hennes bok ’The Prom Night’ där Best visar hur skolavslutningsbalen 

är en tydligt kollektiv process. Införskaffandet av klänning, bestämmandet av frisyr, smink och 

smycken är något som involverar hela tjejgänget och ofta mormor, mamma och systrar också. Det 

är framförallt inom tjejgruppen som själva görandet av kvinnokroppen praktiseras, det är med 

tjejkompisarna som man både lär sig och lär ut denna praktik. Det är alltså i den homosociala 

gemenskapen som den naturliga ”kvinnligheten provas ut, övas och diskuteras” (Ambjörnsson 

2003: 167). Så när de flickor jag intervjuat berättar om vad som anses naturligt och vad som anses 

onaturligt tolkar jag det som att de syftar till de praktiker som är ett resultat av vad de har lärt sig 

via den homosociala gemenskapen som de alla ingår in. De bekräftar också detta genom att berätta 

att de ofta pratar om kläder, frisyrer, smink och mode med sina tjejkompisar och där har de alltså 

gemensamt kommit fram vad de anser snyggt och naturligt. 

Kring temat naturligt och onaturligt valde jag att också fråga flickorna om deras åsikter om 

plastikkirurgi. Det var först under 1990-talet som man överhuvudtaget började prata om estetiskt 

plastikkirurgi (Johansson, 2006). Sedan dess har antalet ingrepp ökat med tiden och Johansson 

menar att det har skett en betydande normalisering av plastikkirurgin. Om man provat bantning, 

träning och en sund livsstil vad är det då som egentligen talar emot att gå till en plastikkirurg för att 

göra sin kropp och sitt utseende vackert? Samtidigt diskuterar Johansson att i plastikkirurgins 

framgång skapas det nya skönhetsideal och nya sätt att se på hälsa och kropp. Vad är det som säger 

att den där kroppen är en sund och hälsosam kropp, men inte den där? Och vad är det som 

bestämmer vad som är vackert? För inte så länge sedan var plastikkirurgi, enligt Johansson, något 

otänkbart för många människor. Om man ville förändra kroppen så ansågs dieter och hård träning 

som mer passande. Idag, skriver Johansson, har gränsen mellan det naturliga och det onaturliga 

flyttats och han ställer frågan: vad är det som säger att ett kirurgiskt ingrepp är ”mindre naturligt än 

extrem träning eller diet?” (Johannson, 2006: 158). Flickorna jag har intervjuat har en annan åsikt 

och inställning till kirurgiska ingrepp. De flesta anser att kirurgi och andra ingrepp är onödigt 

eftersom det innebär att göra om kroppen till något annat, man ändrar det naturligt utseendet till 

något som det inte är och en av respondenterna säger att då ”skulle det inte kännas som att jag var 

jag”. Detta tyder på att utseendet är starkt sammanlänkat med jaget. Att göra för stora och märkbara 

justeringar på utseendet och kroppen blir något onaturligt och i förlängningen en förändring av 

identiteten. Johansson (2006) argumenterar för att många tror att plastikkirurgi är ett sätt att hitta det 

”sanna jaget” och genom bantning, träning eller plastikkirurgi kan man hitta sitt ”äkta” jag 
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(Johansson, 2006: 158). Mina respondenter är inte av samma mening, dvs. att man skulle kunna 

möta sitt ”sanna” jag genom en skönhetsoperation utan de upplever det snarare tvärt om, att man 

skulle tappa sitt ”sanna” jag. 

Att det är viktigt att se naturligt och inte tillgjord menar jag kan knytas till Shillings (1993) begrepp 

”den ofärdiga kroppen”. Kroppen blir med andra ord något som bildas genom det sociala livet och 

blir påverkad av andra människor. Shilling menar att kroppen är något som ständigt förändras och 

kan ses som ett projekt. Det är just projektformen som blir tydlig här, att man måste jobba med det 

naturliga och även om det är accepterat att använda sig av hjälpmedel som t.ex. smink, träning och 

dieter så betyder inte det att man är klar med kroppen, det är snarare något som ständigt måste 

uppdateras och förbättras. Gränserna för vad som är naturligt och onaturligt, snyggt och fult är 

beroende av den sociala kontexten och modet. Här skulle man kunna föra en diskussion om vad 

som är normalt kontra onormalt men eftersom respondenterna tydligt uttrycker vad de anser 

rymmas i begreppen anser jag det onödigt att gradera respondenternas egen uppfattning av 

begreppen i förhållande till andras normbild. Debatten som normalt/onormalt är en ganska komplex 

debatt så jag valde att inte skriva till något om det, just eftersom att flickorna egentligen redan har 

definierat vad som är normalt genom att tydligt säga att det ”naturliga” dvs, det som är naturligt för 

dem är det normala. 

9.3 Facebook och betydelsen av att prestera 

 Att prestera både socialt och utseendemässigt var en för mig oväntad kategori som jag inte riktigt 

hade räknat med att få fram ur intervjuerna. Mycket av vårt vardagliga liv handlar om just det, att 

prestera. I det senmoderna samhället där individualism, rörlighet och osäkerhet är specifika 

karaktärsdrag finns det större utrymme för individerna att fatta sina egna beslut, själva styra över 

sin framgång samt förverkliga sig själva. Detta är något som kan vara en källa till stress, speciellt 

för unga människor som ofta blir uppmuntrade att jobba med sin personliga utveckling och fatta de 

rätta besluten (Wiklund et. al, 2010). Wiklund med flera skriver också att unga kvinnor och flickor 

ofta anses vara vinnarna i detta senmoderna samhälle och hänvisar till McRobbie (2009) som menar 

att ansvar, kapacitet och framgång är några av nyckelorden för ung femininitet (Wiklund et. al, 

2010). Harris (2004) menar att den nya unga kvinnan kan delas in i två typer. Dels har vi ”can-do”- 

tjejen som har hela världen framför sig och dels så har vi ”at-risk”- tjejen som representerar den 

alienerade, maktlösa och och problematiska tjejen som misslyckas med att ta sig fram. 
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För att kunna vara en ”can-do”-tjej så krävs det att man presenterar en positiv bild av sig själv som 

en aktiv, driven och social individ. Ett hjälpmedel i denna presentation är kommunikationssajten 

Facebook. Flickorna som jag intervjuat berättar där om att man kan ladda upp bilder på sig själv på 

sin profilsida och att man ständigt kan uppdatera om vad man gör och vilka man är med. En av 

funktionerna på Facebook tillåter en att via sin mobiltelefon ”checka-in” på vissa platser och på så 

vis låter man alla andra se vad man har för sig just för stunden. Facebook blir på så vis ännu en 

arena där man kan visa upp sig själv, sitt utseende och sitt sociala och aktiva jag. En flicka berättar 

att det finns ett slags ”socialt ideal” som måste följas på Facebook och det är just att man ska 

presentera vad man har gjort och på så vis uppnå högre status och få bekräftelse av andra. Det 

”sociala idealet” som hon pratar om tolkar jag som en form av socialt kapital, dvs. summan av de 

resurser, verkliga eller potentiella, som är kopplade till innehav av ett hållbart nätverk av mer eller 

mindre institutionaliserade relationer (Bourdieu, 1992). Det är just det Facebook handlar om, visa 

upp sina resurser, sitt nätverk och sina relationer så att alla kan se dem och på så vis uppnås högre 

status i det aktuella nätverket och även i det verkliga livet. Det som Turner (1984) beskriver när han 

presenterar idealtypen representation blir här speciellt tydlig. Turner skriver att framgång blir lika 

med individens egna förmåga att visa upp en bra presentation av sig själv och sin kropp. Detta leder 

till att den unga, vackra och tränade kroppen blir ett signalement för lycka och status, något som 

också flera av flickorna bekräftar. 

På samma sätt som det sociala kapitalet visas upp på Facebook kan också det kroppsliga kapitalet 

exponeras på Facebook. Kroppen som social produkt är, enligt Bourdieu (1986) det enda åtkomliga 

uttrycket för personen. Vi är födda med tillgångar till olika ekonomiska, sociala, kulturella och 

symboliska kapital. Vi är också födda med en kropp som inte nödvändigtvis passar in i det 

teckensystem som definierar vad som är attraktivt och snyggt. En av flickorna jag pratat med 

berättar om att flickor ofta lägger ut väldigt avslöjande bilder på sig själva på Facebook. Där 

brösten och ansiktet kommer i fokus. Anja Hirdman (2006) skriver att i och med internet så skapas 

nya sociala miljöer och ”nya förutsättningar för interagerande och socialt beteende, inte minst på 

grund av att man själv kan producera och publicera material” (Hirdman, 2006: 23). I detta fall som 

flickorna i mina intervjuer berättar om, blir detta publicerande i form av avslöjande bilder. Hirdman 

beskriver detta som ”body-ism”, dvs. att i ungdomars självbilder och i medieutbudet finns samma 

visuella åtskillnad där ”femininitet kommuniceras som kroppslig självmedvetenhet” (Hirdman, 

2006:23). Det är alltså inte bara en fråga om olika kroppsdelar utan även hur könen positioneras och 
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förhåller sig till personer av samma och motsatt kön (Hirdman, 2006). Facebook är samtidigt en sajt 

för kommunikation mellan människor världen över men där man förväntas vara införstådd i den 

gemensam förståelseram som finns. En persons profilsida blir dels en markering för ett fysiskt jag 

som man offentligt vill bli förknippad med och som flickorna i mina intervjuer noterat, söker 

bekräftelse via.  

9.4 Idealets påverkan och konsekvenser
 

Becker (1995) gjorde en intressant observation på Fiji, där befolkningen tidigare inte hade sett en 

enda Tv-serie, reklamfilm eller Tv-program. När då landets första Tv-kanal introducerades började 

det några år efter att rapporteras om att unga kvinnor oroade sig för sin vikt och kroppsstorlek. I ett 

land där man tidigare hade sett fylliga kvinnor som det mest åtråvärda började nu unga kvinnor att 

banta och var fast beslutna att gå ner i vikt. Ätstörningar och andra viktkontrollerande metoder 

hade, innan introducerandet av Tv-kanalen, inte existerat (Becker, 1995).  Anorexi och bulemi är 

beteenderelaterade syndrom. Kroppsuppfattning är en psykologisk konstruktion. Samtidigt som de 

representerar två distinkta fenomen, har det ändå visat sig att de är nära sammanlänkade. Faktum är 

att problem i relation till kroppsuppfattningen ofta går hand i hand med bantning och andra 

restriktioner kring matintag (Wykes, 2005). Bilder i reklam och media som presenterar en 

idealkropp varierar beroende på kulturella och historiska kontexter, det har dock visat sig att denna 

bild har genom modeller och modelltävlingar blivit allt smalare i västerländska länder (Wykes, 

2005). Spridningen av kropps- och skönhetsideal, speciellt kvinnliga ideal, har under de senaste 

åren blivit kritiserade både av media själv, feministiska och andra studier (Bengs, 2000). Trots detta 

är skönhet och exponerade kroppar något som vi dagligen stöter på. Wykes (2005) skriver att 

skönhet är något som aldrig kan uppnås, det är något man söker sig till och nu när vi har tidningar, 

modetidningar, tv och internet så har media blivit den, mer än något annat forum, som säger åt oss 

vad vi ska söka efter, vad som är vackert, vart vi kan köpa det och hur fantastiska livet kommer bli 

när vi har skönheten (Wykes, 2005). Bilden av en kvinna som en kärleksfull mor eller sexuell 

varelse är i sig inte en problem, utan problemet uppstår när dessa bilder blir de enda bilderna av 

kvinnor (Ward och Harrison, 2005). Det normaliserar objektifiering och bistår med ett begränsat 

perspektiv på kvinnors mänsklighet. Ward och Harrison argumenterar för att den upprepade 

exponeringen av den ensidiga bilden av kvinnan som unga kvinnor utsätts för kommer att begränsa 

deras syn på sig själva och deras femininitet. Ward och Harrison lyfter fram medias inverkan på 
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unga kvinnors syn på sina egna kroppar och kopplingen mellan kroppsuppfattning och ätstörningar. 

Där högre exponering av smala idealkroppar dels leder till minskad tillfredsställelse med den egna 

kroppen och uppmuntrar till bantning eller restriktiv diet. Att idealkroppen som presenteras av 

media är en kropp som man jämför sin egen kropp med bekräftas av flickorna i mina intervjuer. 

Några av flickorna har också poängterat att det kan leda till ätstörningar. Att jämföra sin kropp med 

idealet är också något som Bengs (2000) kommer fram till i sin studie som visar att unga ofta 

jämför sin egen kropp med bilder av idealkroppar och på så sätt försöker matcha sin egen kropp 

med idealet. Detta tolkar jag som ett resultat av den exponering som man dagligen utsätts för, både 

medvetet och omedvetet. Medvetet i den meningen att man aktivt söker sig till modebloggar, läser 

modetidningar och tittar på vissa Tv-program för att man själv vill och tycker att det är kul. 

Omedveten exponering är svårare att urskilja men det kan vara när man t. ex. bläddrar igenom 

reklam man fått i brevlåda, går förbi ett skyltfönster eller reklampelare och inte aktivt tänker på att 

man då utsätts för kropps- och skönhetsideal. 

 Vad det är som påverkar en individs syn på sin egen kropp kan givetvis variera från person till 

person. Bengs (2000) har visat att människor i personers närhet påverkar synen på den egna 

kroppen. I Bengs studie visade det sig att kompisar var den viktigaste källan till påverkan. Något 

som också kommer fram i mina intervjuer. Den här ‘alla andra gör det’ mentaliteten som en av 

respondenterna talar om är något som genomsyrar många unga människors vardag. Att inte 

reflektera över varför man t. ex. använder smink, eller laddar upp utmanande bilder på Facebook är 

ett resultat av det undermedvetna grupptryck som finns bland unga. Det är helt i sin ordning att göra 

det, eftersom det är något som alla andra gör. 

Även människor så som syskon och föräldrar var i Bengs studie viktiga för hur man ser på sin egen 

kropp. Detta var även något som flickorna i mina intervjuer berättade om. Att vuxna som 

kommenterar sin vikt eller uttrycker att de inte kan äta vissa saker eftersom det skulle leda till 

viktökning, var något som flera av respondenterna hade hört från tidig ålder. Kommentarer är något 

som är komplext i den meningen att de kan ha olika betydelser beroende på vem som säger dem, 

vem som mottager dem och vilket kultur man befinner sig etc. Kommentarer som sägs direkt till en 

person eller ‘över ens huvud’ är ofta en negativ upplevelse för individen som mottager dem. 

Kommentarer kan givetvis vara av det positiva slaget också eller en mix av båda (Bengs, 2000). Det 

intressanta i relation till kommentarer var när en av mina respondenter berättade att om man inte får 

en kommentar om sitt utseende eller klädsel så betyder det att man har lyckats med sitt utseende och 
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det uppfattas som snyggt. Det vill säga, tystnaden upplevs som en komplimang. Så genom att 

presentera ett normalt sminkat utseende och ha på sig de rätta kläderna kan man alltså genom 

tystnaden få en komplimang.

10. Kort sammanfattning och förslag till framtida 
forskning 

För att besvara mina frågeställningar kommer här en kort sammanfattning av resultaten att 

presenteras.  Flickorna i studien har en ambivalent och konfliktfylld syn på sin egen kropp. Detta är 

något som mestadels märks genom hur de talar om kroppen. Kroppen blir som Shilling (1993) 

beskriver det i den ”ofärdiga kroppen”, något som ständigt är i behov av förbättringar och 

förändringar. De medel som flickorna är beredda att ta till för att förändra och förbättra kroppen är 

smink, träning och bantning. De anser inte att plastikkirurgi eller andra ingrepp är ett bra sätt att 

ändra och förbättra kroppen. Ett annat intressant resultat gällande kroppen är att ”inte nöjd” verkar 

vara ett slags normaltillstånd och missnöjdheten är något som blossar upp i specifika situationer       

t. ex. när man pratar om sin egen kropp, när man badar eller går på stan och känner sig iakttagen 

och evaluerad. Flera av flickorna säger att de är nöjda med sin kropp för att sedan i samma mening 

uttrycka att det finns saker man vill ändra på. Denna problematik och ambivalens blir speciellt 

tydlig när en av flickorna förklarar att hon inte går omkring och är missnöjd hela tiden, utan det rör 

sig snarare om att hon inte är nöjd. 

De normer som förmedlas till unga flickor kommer i två liknande men separata delar. Dels har vi 

det utseendemässiga idealet där flickorna anser att idealkroppen är lång, snygg, har långa smala 

ben, har lätt för att bli solbränd, har fin hy och långt hår. För att likna idealet vidtar flickorna vissa 

åtgärder som t. ex. sminka sig, göra sig i ordning på morgonen, träna och äta rätt. Alla flickor är 

medvetna om idealets existens och några av dem håller sig kritiska i förhållande till det och 

uttrycker en slags inre konflikt genom att beskriva det som att de inte vill stödja idealet men vill å 

andra sidan inte heller se fula ut. De andra ideal som blir tydliga är det ”sociala idealet” som en av 

flickorna pratar om. Det innebär att man måste presentera en bild av sig själv som en aktiv och 

social individ. I denna process finns kommunikationssajten Facebook där som ett hjälpmedel för att 

presentera denna bild av sig själv. Via Facebook kan man visa vad man har gjort, vilka man har 

varit med och vart man har varit. Facebook blir på så vis ännu ett forum där man kan visa upp sig, 
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både kroppsligt och socialt. Detta leder också till att det utseendemässiga idealet kan visas upp i 

form av utmanande bilder på sig själv och sin kropp. 

Att massmedia spelar en viktig och betydande roll i flickornas syn på sin egen kropp är tydligt. 

Även att andra aktörer i samhället också spelar stor roll är något som inte känns lika självklart. Det 

är oroande att debatten som kropps- och skönhetsidealets existens ger upphov till oro och dåligt 

samvete men samtidigt måste debatten få finnas för att vi ska kunna uppmärksamma alla de unga 

flickor som svälter sig, skadar sig och på andra sätt gör sig själv illa för att de anser att de inte har 

den kropp man ”borde” ha. Här kommer flickforskningen att spela en stor och viktig roll, eftersom 

flickor länge varit marginaliserade inom forskning så bör fler flickors liv, förutsättningar, 

begränsningar och möjligheter studeras för att producera ny och viktig kunskap om innebörden och 

konsekvenserna av flickskap. Eftersom flickforskning inte handlar om att klumpa ihop alla flickor 

till en kategori behövs variation och mångfald inom denna typ av forskning. I denna studie har jag 

endast berört en liten del av hur flickorna ser på sina egna kroppar och de ideal som finns kring 

kroppen. En mer omfattande kartläggning om hur kropps- och skönhetsideal påverkar unga flickor 

skulle kunna svara på frågan varför ca 47% av 15-åriga flickor i Sverige anser att de är för tjocka. 
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Bilaga 1 

Information till ungdomar och föräldrar

Hej!

Mitt namn är Ida Tollefsen och jag läser socialpsykologi vid Sociologiska institutionen, Umeå 
Universitet. Jag skriver denna termin min kandidatuppsats på 15 högskolepoäng.

I min uppsats ska jag studera hur unga flickor ser på de normer som rör kroppen, hur detta uppfattas 
och tolkas av unga flickor. Jag önskar därför att intervjua ca 5-6 tjejer som går på högstadiet (åk 
7-9).

Jag hoppas att Du som är tjej och går i åk 7-9 tycker att det skulle vara roligt och intressant att delta 
i denna undersökning. Genom ert deltagande kan ni hjälpa till att öka kunskapen kring tjejers syn på 
kroppen och på normer som rör kroppen.

Att ställa upp på en intervju är givetvis helt frivilligt. Som intervjuperson kommer man att vara helt 
anonym i uppsatsen. Jag kommer att anonymisera alla deltagare, genom att t ex. ändra alla 
deltagares namn och detaljerad fakta som rör personen i fråga. Intervjun, som spelas in, kommer att 
ta ca 30-40 minuter. Det är dock enbart jag som kommer lyssna på inspelningen och inspelningen 
görs enbart i syfte att förenkla utskrift och analys av intervjun.

För att intervjua en person som är under 18 år gammal krävs föräldrars/vårdnadshavares 
medgivande. Jag hoppas därför att Ni som föräldrar inte har några invändningar mot att era 
ungdomar deltar i undersökningen. Genom din underskrift nedan ger Du ditt godkännande till 
medverkande i studien.

Uppsatsen görs på den Sociologiska institutionen för handledare Carita Bengs. Om ni har frågor kan 
Ni vända er direkt till någon av oss.

Med Vänlig Hälsning Ida Tollefsen

---------------------------------------------- 

Förälder/ vårdnadshavare underskrift

Uppsatsskribent
Ida Tollefsen Tel: 073- 0808477 Email: idasofie.t@gmail.com

Handledare
Carita Bengs Tel: 090-7867819 Email: carita.bengs@soc.umu.se
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Bilaga 2    Intervjuguide

Bakgrund 

Hur gammal är du? Vilken klass går du i? Hur trivs du i skolan? Vad gör du på fritiden?
Vad tror du mest påverkar unga människors/tjejers syn på sin kropp?

Media 

Vilka tidningar läser du? Hur ofta? Vad tycker du om den/dem? På vilket sätt tycker du kroppar 
(kvinnokroppen) framställs i tidningar? Hur får det dig att känna/ må? På vilket sätt tycker du att 
tjejer framställs i tidningar? Vad tycker du att tidningarna förmedlar? Vad tror du tidningarna vill 
förmedla?

Ser du på tv? Hur ofta? Vilka tv-program, serier etc? På vilket sätt tycke du kroppar 
(kvinnokroppen) framställs i tv, tv-serier, program etc? Hur får det dig att känna/må? På vilket sätt 
tycker du att tjejer framställs i tv, tv-serier, program etc?

Vad tycker du om reklam som riktar sig till tjejer? Vad tycker du att reklambilder etc. förmedlar till 
tjejer? Vad tror du reklamen vill förmedla?

Internet
Använder du facebook, twitter eller liknande sociala medier? Brukar du läsa bloggar? Hur ofta? Vad 
handlar bloggarna om? Vad tror du bloggskrivarna vill förmedla? (Vad tycker du att bloggskrivarna 
förmedlar?) Andra internet sidor?

Kropp
Vad förknippar du med en snygg kropp? Vad är, enligt dig, en snygg kropp? Tycker du att det viktigt 
med en snygg kropp? Varför, varför inte? Är du nöjd med din egen kropp? Varför, varför inte? På 
vilket sätt? Tycker du att det viktigt vad andra tycker om din kropp? Dina kompisar? Dina 
föräldrar? Pojkvän/ partner eller någon annan?
Tänker du mycket på hur din kropp ser ut? Hur, när, varför... Pratar du med någon om ditt utseende? 
Pratar du med någon om din kropp? Vad pratar ni om då? Har du någon (kroppslig) förebild?
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