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Förord 

 
Jag vill börja med att tacka min handledare Carita Bengs, som givit mig råd, uppmuntran och 

tankar som hjälpte mig att genomföra arbetet.  

 

Jag vill även tacka mina respondenter utan vilka denna uppsats aldrig skulle ha blivit till. Ni 

har varit tålmodiga, uppmuntrande, nyfikna och ödmjuka. Tack för att ni berättade om era liv.  

 

Utan att själv ha upplevt hur det är att ha ett bra förhållande till min egen kropp, så skulle detta 

uppsatsämne aldrig ha växt fram. Därför vill jag tacka alla personer i mitt liv som hjälper mig 

på min resa.  
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Abstract 

 
This essay discusses the subject of people who experience a positive approach towards 
their bodies. It uses a phenomenological approach through qualitative interview with 
five people that were asked about how they experience comfort around their bodies. 
The aim was to understand the experience of having a positive approach to the body, 
with regards to feelings and situations. The result showed that acceptance, respect, 
actions made with consideration as well as healthy habits of thinking was carried out 
as the main aspects of having a positive approach to their bodies. This brought feelings 
of joy, gratitude, comfort, ease and the like. This is a growing field of knowledge, and 
this essay hope to contribute to a greater conversation concerning well-being and 
health.  
 

 

Nyckelord: Positivt förhållningsätt, kvalitativ forskning, fenomenologi, 

kroppsuppfattning, ideal.  
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Inledning 
 

”För den som lägger alla sin[a] självkänsloägg i skönhetskorgen blir det väldigt 

skört. Hur vacker man än är, får man då inte kontakt med sitt djup – och det blir 

faktiskt svårt att åldras”. (Lagercrantz, 2005, s. 3).  

 

Så uttrycker sig Jelena Brdaric i artikeln ”Unna dig att gilla din kropp”, SvD. Artikeln handlar 

om att låta sig själv få bestå av fler delar än sitt utseende. När jag läste den tänkte jag på den 

kultur som frodas genom media och diskurser idag, där det framstår som viktigt att ha ett 

attraktivt och säljande yttre (Lupton, 2012). Utseendet har tillskrivits rollen som skyltfönster 

som ska visa hur en person är inuti. Våra kroppar är inte längre bara våra, de är också delar av 

det samhälle som vi lever i. De ska vid första anblick, utan ord, berätta och beskriva vilka vi är. 

 

Att lägga alla sina ägg i skönhetskorgen, eller underförstått att försöka ha ett så tilltalande yttre 

som möjligt för att må bra, kan vid första anblick låta klokt. Inte minst genom att attraktiva 

personer i litteratur beskrivs som mer intelligenta, sexuella och sociala (Feingold, 1992). Att 

eftersträva att se ut som modeller och skådespelare verkar också intressera många. Vi vet att de 

ofta framställs som idealet och att de ofta porträtteras som ungdomliga, sexiga och smala 

alternativt långa och muskulösa (Frisén, Holmqvist Gattario och Lunde, 2014). Många är vi 

nog som tänkt om jag bara var lite mer som dem så skulle mitt liv bli bättre. Diskursen kring 

ideal bygger till stor del på visionerna av att utseende är vägen till ett liv fyllt av gemenskap, 

hälsa, kärlek och ekonomisk stabilitet (Featherstone, 1994). 

 

Faktum är dock att det sällan är klokt att lägga alla sina ägg i skönhetskorgen, eller att sträva 

efter att se ut som idealet. Citatet uttrycker en slags platthet, en yta som inte har något djup. 

Man kan utskilja en känsla av stagnation, ett avstannande i tillväxten som människa. Jag har 

alltid tänkt mig detta avstannande som den sekunden då man når målet och sedan upptäcker att 

ribban flyttats upp ett snäpp. Man är nästan där. Man har nästan nått upp till idealet. Risken 

med att ha ideal som ett mål är att hela livet blir en jakt. Och priset du betalar är ett konstant 

skav i magen av att inte räcka till, inte vara tillräcklig, inte vara nog.  

 

Dessutom är det sällan meningen att vi ska nå upp till idealet. Drömmen skönhetsindustrin 

säljer in är inte på riktigt. Utseendet på reklambilder retuscheras och ribban ligget långt ifrån 

mänsklig nivå (Frisén et al., 2014). Dessutom tjänar denna industri årligen från 250 miljarder 
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dollar på otillräckligheten hos oss (Henriksson, 2010). Personer som jämför sig mycket med 

ideal eller på andra sätt relaterar osunt till diskursen om kroppen riskerar att objektifiera sig 

själva och uppleva högre grad av skam och ångest för sin kropp (Aubrey, 2006). I motsats till 

detta finns det positiva förhållningsättet till kroppen, där personer trivs i sin kropp.  

 

Det är naturligtvis på många sätt en utopi att fundera över en värld utan åsikter kring kroppen. 

Vi bär dem med oss vart vi än är och vi förhåller oss till världen genom dem. De är våra linser 

ut mot andra. De kommer att säga något om oss. Och när de gör de, låt oss önska att de säger 

att vi är bra, att vi duger, att vi trivs och att vi lever.   

 

I denna uppsats så kommer personer som har ett positivt förhållningsätt till sina kroppar till 

tals, i egenskap av personer som lever och verkar i samhället som beskrivits ovan. Deras 

berättelser handlar främst om hur förhållningsättet upplevs, hur det känns och när det 

uppkommer. Som ämne är det positiva förhållningssättet till kroppen relativt outforskat och 

kräver mer forskning, samtidigt som det snabbt vinner mark. Media har under de senaste åren 

börjat uppmärksamma det positiva förhållningsättet till kroppen, exempelvis genom begreppet 

kroppspositivism. Begreppet används t.ex. som hashtag på det populära sociala mediet 

Facebook (2016) där ex. användare skriver om fenomenet att trivas i sin kropp. Det finns 

därmed en pågående och växande diskussion kring den positiva kroppsuppfattningen, i vilken 

allt fler personer blir aktiva. Att tycka om sin kropp är ett ämne som kan anses vara 

kontroversiellt i sin önskan att förstå hur vi kan trivas med våra kroppar i en värld där kroppen 

ofta problematiseras och anses tillhöra åskådaren lika mycket som bäraren. Överallt 

runtomkring oss finns budskapen, bilderna och åsikterna om en ideala kroppen, men det är upp 

till oss hur vi förhåller oss till dem.  

 

Problemformulering och syfte  
Forskning inom området visar att rådande ideal kring kropp och utseende kan påverka 

individers välmående och hälsa negativt. Samtidigt uppmärksammar forskare att personer som 

upplever sig ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp har tillgång till strategier och en 

motståndskraft mot ideal (Avalos, Tylka och Wood-Barcalow, 2005). Detta är ett ämne som 

förhoppningsvis kan ge samhället en fingervisning om vilken typ av resurser som kan användas 

för att ge verkliga resultat, såsom utvecklandet av tankemönster som motverkar internalisering 

av ideal. Genom att använda en fenomenologisk ansats så kan essensen av upplevelsen av att 
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ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp växa fram. Detta skapas genom att lyfta fram olika 

dimensioner av upplevelser, uppfattningar och erfarenheter av ett fenomen.!

 

Syftet!är därmed att studera hur ett positivt förhållningsätt till kroppen upplevs, vilka känslor 

som kan relateras till det och vilka situationer det förknippas med.  

 
Begreppsligt ramverk 
I litteraturen skiftar benämningen på några av de centrala begreppen som används i uppsatsen, 

däribland kroppsuppfattning, idealbild och internalisering. Det är därför av värde att de 

definieras utifrån hur de används i denna uppsats.  

 

Kroppsuppfattning  
Kroppsuppfattning, som även är ett av de mest centrala begreppen i denna text, framställs i 

litteraturen som härrörande till relationen med kroppen (Frisén et al.,  2014, s. 17). Det handlar 

om hur en individ uppfattar sin kropp i förhållande till hur den ser ut, hur den rör sig, hur den 

känns och så vidare. En person beskrivs kunna ha varianser av en negativ eller positiv 

kroppsuppfattning och dessa två anses kunna påverka delar av en individs liv (Frisén et al., 

2014).  

 

Idealbild  
Kroppsideal är en beskrivning av hur en person idealt ska se ut, och denna framställning drivs 

fram genom exempelvis media, den sociala omgivningen och kulturen som individen verkar 

inom. Till skillnad från kroppsuppfattning är kroppsideal till sin natur är något externt, 

åtminstone till en början, och speglar den universella bilden av ett godtyckligt utseende. 

Idealbilden av en kvinna i dagens samhälle är att hon ska vara smal, sexig och ungdomlig 

(Frisén et al., 2014, s. 31-37). Mannens ideal är framförallt att vara muskulös och lång (Ibid, s. 

39-46).  
 

Internalisering  
Internalisering blir centralt i processen att själv börja spegla sig mot det kroppsideal som 

samhället eller personer i ens närhet uttrycker (Frisén et al., 2014). Det handlar om att ta in 

rådande ideal och utöver!att påverkas av dem externt så börjar en person internet!uttrycka 
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behovet av att se ut som idealet. Det är framförallt i detta stadie som en person kan påverkas 

negativt av ideal och få en negativ kroppsuppfattning som följd (Frisén et al., 2014).  

 
Forskningsområdet 
Denna del i uppsatsen kommer initialt att diskutera och problematisera samhällsdiskursen kring 

hälsa och utseende, för att sedan länka detta till kroppsuppfattning. Valet att presentera det 

samhälleliga ramverket, med dess tillhörande syn på attraktivitet, görs för att sätta in 

kroppsuppfattning i dess samhälleliga kontext. Våra kroppar, och därmed synen vi har på dem, 

grundas till stor grad i hur samhället relaterar till dem. Stycket om kroppsuppfattning kommer 

främst att presentera den positiva kroppsuppfattningen, och de dimensioner som hör till 

området.  

!

Det samhälleliga ramverket! 
Vi lever!idag i ett samhälle som bl.a. Lupton (2012) och Featherstone (1994) refererar till som 

konsumtionssamhälle. Kroppen har blivit en central del av samhället och det är av värde för 

personer att paketera sin kropp på ett attraktivt sätt. Featherstone (1994) beskriver 

konsumtionssamhället som en plats där folk visar upp sin smak och sin individualitet bl.a. 

genom kläder, möbler, bilar och inredning. Han menar att konsumtionssamhället har mycket 

att vinna på att stärka den diskurs som manar människor att ta hand om sina kroppar med hjälp 

av kost, motion och kosmetika, eftersom det gör att industrin överlever. 

 

Diskussionen om konsumtionssamhället går också i linje med Frisén et al. (2014) beskrivning 

av att samhället har övergått till en utseendekultur, som kännetecknas av att döma andra och 

sig själv efter ideal. Denna kultur skapar ramar för ett godtyckligt utseende och belönar de som 

har det. Featherstone (1994, s. 112) beskriver att ” …[i] konsumtionskulturen hyllas kroppen 

som instrument för njutning: den är begärlig och begär, och ju mer kroppen liknar de 

idealiserade bilderna av ungdom, hälsa, god fysik och skönhet, ju högre är dess bytesvärde”. 

En aspekt som lyfts fram i detta är det sexuella, och Lupton (2012 s. 37) menar att sexualiteten 

är ett sätt för marknaden att sälja, och hänvisar till att reklam ofta använder den kvinnliga 

kroppen för att skapa en erotisk känsla kopplat till produkten. Hon beskriver att en kropp som 

tas omhand, i egenskap av att vara smal eller muskulös, också verkar för att göra personen mer 

sexuellt attraktiv och tyder på självkontroll och omsorg. Att ha en kropp som anses vara större 

än normalvikt har däremot blivit en symbol för osunt leverne och okontrollerat beteende 
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(Lupton, 2012; Skott, 2013). Lupton (2012) menar vidare att skönhetsindustrin på olika sätt får 

näring av människors ångest över sin kroppsform och sitt utseende, och tjänar pengar på att 

människor strävar efter vår tids främsta handelsvara, som är att ha ett sexuellt tilltalande 

utseende.  

 

Kroppens sociala budskap  
Budskapen om idealkroppar når oss i första hand genom media och via människor i vår närhet 

(Frisén et al., 2014). Dagens värld är visuell och bilder med tillhörande budskap presenteras 

överallt i vår närhet, såsom genom reklam (Featherstone, 1994). Dessa bilder presenterar i 

många fall det mänskliga idealet som modeller, skådespelare/erskor och andra kända person 

som framställs som nästintill perfekta (Featherstone, 1994; Frisén et al., 2014). Risken är att 

människor kan börja internalisera dessa kriterier och använda idealbilden som måttstock i sin 

bedömning av sitt eget utseende (se t.ex. Aubrey, 2006).  

!

Diskursen i samhället lyfter den enskilda människan till att vara herre över sin kropp, och att 

varje skillnad från idealbilden tillskrivs ha disciplinära (Bengs, 2000) och moraliska orsaker 

(Skott, 2013). Träning är en del för att uppnå idealet, för att det främst bygger på att ha 

vältränade kroppar, och skapar en kultur där allt fler tränar på exempelvis gym (Andreasson 

och Johansson, 2016). Goffman (1962) beskriver att en avvikelse från det normativa är kopplat 

till en stigmatisering. Effekterna av detta kan bli att personer påverkas, exempelvis genom att 

särbehandlas av andra, eller att själv utesluta sig från sociala gemenskaper av rädsla för att bli 

bedömda och därmed riskerar social isolering (Goffman, 1962). Stigmatisering har diskuterats 

i förhållande till övervikt och fetma i samhället, som medför att personer som är större i vissa 

fall blir behandlande på annorlunda sätt än de av lägre vikt (se t.ex. Homan, och Tylka, 2015; 

Skott, 2013). Att inte uppnå ideal är också nära kopplat till upplevelsen av skam (Brown, 2014). 

Människor upplever skam när de riskerar att bli utstötta ur en social gemenskap och strävan 

efter att undvika skam är i många fall omedvetet (ibid, 2014). Forskare presenterar stolthet och 

skam som två motpoler i förhållande till att de båda beskrivs vara reglerande känslor som på 

olika sätt tillrättavisar eller manar oss i vårt handlande (se t.ex. Dahlgren och Starrin, 2004). 

Skam är nära förhållet till vad som normer är förknippat med i den kultur en person lever, och 

brytandet mot normer skapar sanktioner, vilka i förhållande till utseende kan vara blickar och 

kommentarer (ibid, 2004). Dahlgren och Starrin (2004) menar även att vi blir påverkade av vad 

andra människor tycker och tänker om oss, och detta blir eventuellt hotfullt främst i relation till 
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människor som vi inte känner väl, men som heller inte är totala främlingar för oss. De menar 

vidare att personer ofta försöker maskera negativa känslor och lyfta positiva i relationer med 

andra, för att visa upp en yta som andra kan acceptera. Brown (2014) skriver att människor kan 

gå långt i sin önskan att inte påskina skam och andra socialt negativa känslor inför andra, även 

i närmare relationer. Andra menar att det främst är i närmare relationer som vi kan vara oss 

själva och inte använda någon maskering kring vilka vi är (Dahlgren och Starrin, 2004).  

 

Begreppet skam blir också intressant i relation till den maskulina och feminina kroppen. Lupton 

(2012) lyfter diskussionen kring genus och om det kan ses vara skillnad på att vara kvinna/man 

och bete sig feminint/maskulint. Vissa forskare anser att vi skapar feminint och maskulint 

beteende i egenskap av sociala roller som sedan produceras och reproduceras under våra liv, 

vilket på engelska benämns som ”doing gender” (se t.ex. West och Zimmerman, 1987). Detta 

är intressant i förhållande till att de kroppsideal som finns i samhället till stor del tar avstamp i 

hur män och kvinnor framställs utifrån vad som är feminina eller maskulina egenskaper (se t.ex. 

Lupton, 2012; Van der Brink och Stobbe, 2008). Brown (2014) menar att många människor vill 

ha den perfekta kroppen, vilket hindrar dem från att uppskatta deras nuvarande kropp. Vidare 

så menar hon att det främst är kvinnor som skäms över sitt utseende och hänvisar till att kvinnor 

i allmänhet fortfarande strävar efter att vara tillräckligt unga, smala och vackra (s. 87). Mäns 

relation till skam kretsade främst kring budskapet att svaghet är något som ska undvikas 

(Brown, 2014, s. 92), vilket kan kopplas till idealbilden av män som framförallt starka och  

muskulösa (Frisén et al., 2014).  

 

Utseendets två motpoler  
Forskningen försöker förklara varför personer strävar efter att uppnå ett idealt utseende. Det 

kan t.ex. vara att det upplevs vara enklare att få jobb, nå en ökad popularitet och få bättre 

behandling av andra om man har ett attraktivt utseende (Bengs, 2000, s. 156-7). Skönhet 

beskrivs diskursivt vara lika med hälsa som innebär välmående och ett starkt socialt värde 

(Featherstone, 1994). Dessutom, menar Feingold (1992), anses attraktiva personer besitta 

kvalitéer som att vara mer sexuella, intelligenta samt mer sociala. Han menar att attraktiva 

personer behöver inte alls besitta dessa egenskaper i verkligheten, men de får dem tillskriva sig 

i högre grad just på grund av sitt utseende. Feingold (1992) beskriver vidare utifrån excpetancy 

theory att en person också kan börja bete sig som personen förväntas av andra och i slutändan 

göra de egenskaperna till sina egna. Turner (1982) menar att vi tillskriver varandra egenskaper 
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utifrån vilka grupper vi tillhör i vardagen, och syftar på att detta är något som vi gör för att klara 

av att leva utan att konstant behöva sortera ny information. Vår framställning av oss själva inför 

andra blir därmed central. För att få ett ta del av de fördelar som ett idealt utseende ger så tränar 

allt fler, går på dieter och förändrar sin kropp på olika sätt (Wright, O´Flynn och McDonald, 

2006). Följden blir att allt fler personer tillskriver sig sin identitet utifrån hur kroppen ser ut och 

att vi får vårt sociala värde utifrån hur väl vi tillämpat idealen. Identitet är ett allomfattande ord 

som är av betydelse för enskilda personer, eftersom identiteten är vilka vi tror oss vara och 

något viktigt i egenskap av att känna sig som en hel människa (Turner, 1982). Wright et al., 

(2006, s. 2) beskriver hur det blir problematiskt när olika diskurser möts: 

 

“When a healthism discourse that links body shape with good health is coupled 

with a discourse that associates slim, youthful, attractive bodies with social and 

personal identity, a powerful set of imperatives are brought into play”.  
 

Att ideal och identitet formar en gemensam enhet utgör en ännu större diskrepans hos de som 

inte känner att de lever upp till den nivån på utseende och kropp som premieras. Ideal visar till 

stor del upp attribut som en människa inte bär. Inte minst för att bilder som publiceras i media 

ofta är redigerade i dataredigeringsprogram såsom Photoshop (Frisén et al., 2014). När vi ska 

uppnå ett utseende som inte bärs av en riktig människa, utan är skapad på konstgjord väg, så 

leder det människor att ta till extrema handlingar, såsom plastikoperationer (Frisén et al., 2014). 

Diskursen kring ideal bärs till viss del upp av en industri som tjänar pengar på ett allmänt 

missnöje, och reproduceras varje gång någon dömer andra eller sig själv efter rådande ideal.  

 

Personer riskerar att se sitt värde i sitt utseende och få olika problematiska beteenden som följd. 

Personer som inte upplever sig passa in i mallarna av hur ett vedertaget utseende ska se ut är de 

mest sårbara. Exempelvis så beskriver Aubrey (2006) att ungdomar som känner press på sig att 

vara smala, upplever otillfredsställelse över sina kroppar eller har svagt socialt stöd också i 

högre utsträckning påverkas negativt av media och sexuellt objektifierade bilder än andra 

personer. Personer som blir påverkade av detta utsätts för risk att självobjektifiera, det vill säga 

se sig själv som ett objekt, uppleva skam över sin kropp och ångest över sitt utseende (Aubrey, 

2006, s. 9). Om en person tänker negativa, upprepade och undermedvetna tankar om sitt 

utseende så finns det högre risk att personen kan lida av en låg självkänsla och tendens att även 

ha ett stört ätbeteende (Verplanken & Tangelder, 2011). I extrema fall kan detta skapa en 
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sjukdom som heter Body Dismorphic Disorder, även förkortad till BDD1. Denna diagnos finns 

hos personer som upplevs ha en felaktig och extremt negativ syn på sitt utseende, och ser sig 

som mycket mer oattraktiva än de är. I en kandidatuppsats av Svendersen och Valman (2015) 

så presenteras personer som är diagnostiserade med eller upplevt BDD, som på svenska 

benämns som Dysmorfofobi. Personerna upplever sitt eget utseende som så otillfredsställande 

att de får problem med sociala situationer, relationer och i många fall även större delen av deras 

liv (Svendsen & Valman, 2015).  
 
Sammanfattningsvis så lever vi i ett konsumtionssamhälle där diskursen, främst genom media 

och reklam, talar om för oss hur vi ska se ut. Idealen handlar främst om att ha ett tilltalande 

yttre, som bl. a. handlar om smalhet, ungdomlighet och en muskulös kropp. Vi uppmanas att 

nå detta genom diet, träning och skönhetsprodukter. På grund av denna diskurs, och att idealen 

till stor del är ouppnåeliga, så riskerar personer att må dåligt över sitt utseende och utveckla 

negativa beteenden som följd. Som motpol till detta så finns personer som upplever sig vara 

tillfredsställda över sitt utseende och sin kropp. Vi ska därmed vända vår blick mot hur det är 

att trivas i sin kropp, med hänsyn tagen till det samhälle som beskrivits ovan.  

 

Det positiva förhållningsättet 
Avalos et al. (2005) poängterar att forskningen kring kroppsuppfattning tidigare främst 

fokuserat på negativ kroppsuppfattning, vilket inneburit att mindre forskning finns på området 

kring ett positivt förhållningsätt till sin kropp. Forskningsområdet omkring positiv 

kroppsuppfattning beskrivs fortfarande vara i sin linda, men den vinner snabbt allt mer mark 

(Tylka och Wood-Barcalow, 2015). Den positiva kroppsuppfattningen beskrevs under många 

år som avsaknaden av en negativ kroppsuppfattning, vilket idag inte anses stämma (Augustus-

Horwath, Tylka & Wood-Barcalow, 2010). Den positiva förhållningsättet till kroppen hoppas 

kunna ge ljus åt strategier och tekniker för att utforma tillvägagångssätt för personer som kan 

behöva stärka sin kroppsuppfattning (Avalos et al., 2005). Det finns också värde i att göra en 

kvalitativ forskning, eftersom det anses kunna utskilja nyanser ur berättelser som kvantitativ 

analys inte kan nå (Avalos et al., 2005).  

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Information!tagen!om!diagnosen!återfinns!på!hemsidan!för!Anxiety!and!depression!association!of!America:!

http://www.adaa.org/understanding-anxiety/related-illnesses/other-related-conditions/body-dysmorphic-disorder-bdd!
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Många menar att Augustus-Horvaths et al. (2010) definition av begreppet dvs. att uppleva 

kärlek och respekt för sin kropp, anses vara den vedertagna definitionen. Det innefattar bl.a. att 

personerna ska uppskatta sin kropp och dess funktioner; acceptera alla delarna av kroppen 

inklusive de som motsäger ideal; känna sig vackra, bekväma, självsäkra och glada i sin kropp, 

glädjas över fördelarna med kroppen; samt internalisera positiv information och avvisa negativ 

sådan till förmån för välmående (ibid: 2010, s.7). I försök att mäta ett positivt förhållningsätt 

så har forskare utvecklat Body Appreciation Scale (BAS) som mäter detta utifrån egenskaper 

såsom positiv uppskattning, acceptans, respekt för sin kropp samt att förkasta orealistisk 

kroppsbilder som framställs i media (Avalos et al., 2005). Frisén et al. (2014) skriver att de 

personer som främst har en positiv kroppsuppfattning besitter vissa kvalitéer som är 

utmärkande. Personer som beskrivs trivs i sin kropp tillåter den att i hög grad vara som den är 

och upplever acceptans kring sin kropp, vilket bottnar i att inte försöka förändra den och lyssna 

på vad den säger (Frisén et al., 2014). De menar att personer som tycker om sina kroppar ofta 

värderar den efter funktion, snarare än enbart utseende, där styrka, kondition med mera också 

blir viktigt (Ibid, 2014, s. 198).  

 

Andrew, Tiggerman och Clark (2016) visar att personer som trivs i sin kropp tar hand om den 

bättre, exempelvis genom att minska alkohol-och tobakskonsumtionen samt i mindre grad 

använda sig av dieter. Samma studie visade att personerna som hade en positiv 

kroppsuppfattning hade en stark tro på att de var accepterade av sin omgivning och forskarna 

resonerade kring om detta kunde resultera i att personerna gjort medvetna val gentemot vilka 

de ville ha i sin närhet (Andrew et al., 2016). Att ha en accepterande och kärleksfull omgivning 

verkar därmed kunna stärka välbefinnandet i kroppen. Tylka och Wood-Barcalow (2015) 

skriver att det framförallt handlar om en egen vetskap och tro på att man är accepterad av familj, 

vänner, partners och även av samhället. Detta innebär en upplevd bekräftelse över sitt utseende 

från andra personer. Den positiva känsla som växer fram från att känna sig accepterad i sin 

kropp skapar i sin tur en länk till att ta hand om sig själv och andra, såsom att visa medkänsla 

(Tylka och Wood-Barcalow, 2015). Medkänsla uttrycks vara att visa förståelse för sig själv 

istället för kritik och fördömelse, sätta händelser i perspektiv och medvetet utöva balans genom 

att inte identifiera alltför starkt med negativa tankar och känslor (Neff, 2003). Personer som 

tillämpar medkänsla för sig själv i vardagen ökar också sin acceptans för och medvetenhet till 

sin kropp (Albertson, Neff, och Dill-Shackleford, 2015). Homan och Tylka (2015) 

argumenterar i sin studie för användandet av medkänsla som en buffert för att inte koppla!sin 

självbild! till sin kropp, för att inte jämföra sig med andra och därmed öka välbefinnandet i 
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kroppen. Frisén et al. (2014, s. 200) talar om att människor som har en positiv 

kroppsuppfattning ofta känner att de är ett med kroppen, en helhet som också förstärks genom 

att bli accepterad och sedd som jämlik av andra. Detta kan skapa en holistisk upplevelse där 

den inre känslan för kroppen vävs samman med relationer, beteenden, samhället och media, 

vilket bidrar till att skapa en helhet (Tylka och Wood-Barcalow, 2015). Ett positivt 

förhållningsätt till sin kropp handlar i många fall om att lyssna på sin kropp och dess behov i 

förhållande till  t.ex. mat, som att inte hetsäta eller äta för att blockera negativa känslor 

(Augustus-Horvath et al., 2010).  

 

Det uttrycks också att personer som trivs i sina kroppar ofta är kritiska mot utseendeideal som 

visas upp genom media, och ifrågasätter utseendet hos dem som visas upp som mer eller mindre 

perfekta (Frisén et al., 2014; Augustus-Horvath et al., 2010). Att vara kritiskt är centralt för att 

inte internalisera rådande ideal utan istället fundera kring hur man själv vill se ut, samt att 

värdesätta personlighet framför utseende (Frisén och Holmkvist, 2012). Medvetenhet och 

kunskap kring medias framställning av personer i exempelvis reklam gör att det upplevs vara 

enklare att ifrågasätta och gå emot ideal (Frisén et al., 2014, s. 202). På samma sätt upplevs det 

vara viktigt att själva definiera vad som är attraktivt och ha en så kallad flexibel definition av 

skönhet. Personer som upplevs ha en positiv kroppsuppfattning anser i högre grad att inre 

skönhet är viktigare än en attraktiv utsida (Frisén et al., 2014). Personer som trivs i sin kropp 

kan ha enklare att påminna sig själv om att idealbilder är orealistiska, onaturliga och i många 

fall gjorda med en dator (Augustus-Horvath et al., 2010, s. 7). På samma sätt kan de påminna 

sig om att jämföra på den mänskliga nivån, och inte jämföra med personer som har blivit 

putsade för att uppnå ett visst utseende.  

!

Om man summerar det positiva förhållningssättet ser vi att människor som upplever sig trivas 

i sin kropp i högre utsträckning känner acceptans för sin kropp, upplever omgivningens stöd 

och uppmuntran, handlar på ett sätt som skapar välmående i kroppen och är mer kritisk mot 

reklam och ideal.  

 

Metod  
Vi lämnar nu tidigare studier för att gå över till metodavsnittet, för att få en inblick i hur 

datainsamlingsarbetet såg ut från start till mål.!Avsnittet kommer initialt att presentera det 
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fenomenologiska angreppsättet. Därefter ges en helhetsbild av hur arbetsgången såg ut från att 

finna respondenter till att analysera intervjuerna.  

 
Fenomenologi som metod 
Den fenomenologiska ansatsen är en kvalitativ metod som är övergripande och som styr hela 

arbetsgången från insamlingfas till analys. Fenomenologi kännetecknas av att studera 

människors upplevda erfarenheter av ett fenomen, där flera personer delger sina upplevelser 

och tillsammans skapar dessa utsagor en kärna, en så kallad essens, av det fenomen som 

studeras (Creswell, 2013). Det fenomen som studeras i denna uppsats är den upplevda 

erfarenheten av att ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp. Essensen utgörs av 

respondenterna gemensamma erfarenheter och beskrivs här genom teman som var och ett 

hanterar en dimension av fenomenet.  

 

Begreppet fenomen är centralt inom fenomenologi, och är i detta fall respondenternas upplevda 

verklighet av ett positivt förhållningsätt till sin kropp. Begreppet beskrivs som något som 

uppenbarar sig och som visar sig (Nationalencyklopedin, 2016). Fenomenologin anser att allt 

som återfinns i en livsvärld, det vill säga varje persons upplevda verklighet, är fenomen, givet 

att världen uppfattas och formas i personers medvetande (Leijonhufvud, 2008). Detta synsätt 

uttrycker således att exempelvis kärlek likväl som ett hus kan sägas vara fenomen, för att det 

är något som formas i individers medvetande, och därmed något som individer kan ha en 

upplevelse av, något som de kan erfara (Smith Woodruff, 2013).  

 

Fenomenologiska studier är intresserade av förstapersonsperspektiv och genom detta den 

subjektiva erfarenheten av ett upplevt fenomen (Smith Woodruff, 2013). Alla fenomen kommer 

inte att vara uppfattade på samma sätt hos alla individer, utan det kan skilja mellan olika 

upplevelser. Tillsammans så formar de olika upplevelserna en essens. På samma sätt som allt i 

livsvärlden uttrycks vara skapat i medvetandet så upplevs ett positivt förhållningssätt till sin 

kropp som ett fenomen med sina egna dimensioner, vilket är vad jag strävar efter att undersöka 

i denna studie. Den fenomenologiska ansatsen behandlar personers upplevda erfarenheter av ett 

fenomen som sanning. Givet att denna metodansats värderar respondenternas svar som sanning 

så ska inte förkunskap vägleda kodningen av svaren, utan materialet ska försöka kodas 

förutsättningslöst (Creswell, 2013). Detta innebär att arbetet är induktivt, och att det främst är 

det empiriska materialet som förutsätter vilken tidigare forskning som är aktuell att använda. 
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Detta medför också att det som ryms inom delen om forskningsområdet inte nödvändigtvis står 

i relation till syftet, utan handlar om det som ansågs vara av värde att ta med utifrån intervjuerna.  

Därför! lästes det allra mesta kring tidigare forskning in efter intervjuerna och kodningen 

gjordes. Presentationen av forskningsområdet har dock placeras före metoden och resultatet, 

vilket inte alltid är så vanligt i fenomenologiska studier. Detta gjorde främst för att ge läsaren 

en större förståelse!för området innan resultaten presenterades. Ett annat avsteg från metoden är 

att uppsatsen inte diskuterar den filosofiska inriktning som metodansatsen också utgör, detta på 

grund av att jag inte avsåg att gå så djupt in på dessa aspekter. Se t.ex. Leijonhufvud (2008) för 

en utveckling av de filosofiska resonemangen.  

 

Att finna respondenter 
För att kunna studera fenomenet kring ett positivt förhållningsätt till sin kropp, så valdes att 

göra kvalitativa intervjuer. Detta för att personer som erfarit förhållningsättet också kan berätta 

om det på ett värdefullt sätt. Givet att studien kretsar kring ett personligt och möjligen känsligt 

område så har åtgärder tagits i syfte att finna respondenter som själva har velat vara med och 

som uppfyller studiens kriterium. Kriterierna för att delta var att respondenter är mellan 18 och 

25 år gamla och upplever att de trivs med sin kropp. Åldersgränsen valdes för att fånga in unga 

människors upplevelser och samtidigt begränsa urvalet och på så sätt minska omfånget av 

studien, på grund av tids- och resursbrist. Detta är även en åldersgrupp där personer i stor 

utsträckning upplevs reflektera över sin identitet, i vilken också deras kroppar ingår (Arnett, 

2000). När denna avgränsning hade gjorts så studerades tidigare examensuppsatser för att 

undersöka hur de hade sökt respondenter för att få riktlinjer och inspiration, se exempelvis 

Näslund (2014). Utifrån detta så växte en tanke fram om att använda ett socialt medium för att 

nå ut till många personer samtidigt och Facebook valdes som tillvägagångssätt. Andra metoder 

för att finna respondenter hade också kunnat varit intressanta, samtidig som ett socialt forum 

möjliggör för att nå ut till aktuella personer på ett effektivt sätt. Facebook är ett medium som 

de allra flesta personer i den aktuella urvalsgruppen använder och som tillhandahåller en vy 

som erbjuder en text att synas i nästintill sin helhet vid första anblick, vilket är önskvärt för att 

få uppmärksamhet och intresse. Ur tids- och resursaspekt så fanns få alternativ att välja mellan 

för att nå respondenter som kunde göra intervjuer under tidsperioden, och Facebook ansågs 

därmed vara ett lämpligt alternativ. Ett inlägg utformades utifrån ett längre respondentbrev som 

beskrev studien och vilken typ av respondenter som eftersöktes, se bilaga 1. De flesta 

respondenter söktes alltså via ett ändamålsenligt urval, vilket kan beskrivas som ett urval där 
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man söker personer som är relevanta för studiens syfte (Sarantakos, 2005, s. 164). Ytterligare 

en respondent återfanns via ett snöbollsurval, där en av de andra respondenterna nämnde en 

person i sin närhet som kunde vara relevant för studien. Sarankatos (2005) beskriver 

snöbollsurval som ett urval där respondenter återfinns via andra personer som anser att de 

besitter de kvalitéer som studien söker. Ur bekvämlighetssynpunkt samt tids- och resursaspekt 

så fungerade dessa sätt mycket bra för att hitta personer som hade upplevt hur det är att ha ett 

positivt förhållningssätt till sin kropp samt var bekväma nog att prata om det under en intervju. 

Det finns en etisk problematik som tillkommer vid alla studier och vid sökandet efter 

respondenter. Om resurser fanns så vore det önskvärt att lägga ner mer tid för att finns 

respondenter som inte bara överensstämmer med de kraven som finns utifrån syfte utan också 

ett stort antal personer som kan ge en mer heterogen bild av fenomenet. Denna studie har dock 

valt att undersöka enbart yngre människor, både män och kvinnor, även om det initialt fanns en 

idé om att titta på olika åldrar och/eller möjligen bara mäns erfarenheter av relationen till sin 

kropp.  

 

Totalt fem respondenter har medverkat i studien och det hade främst med tidsaspekten att göra, 

då det tar tid att intervjua, transkribera ljudinspelningen samt göra en grundlig kodningsprocess 

utifrån materialet, något som ingår i det fenomenologiska angreppssättet. Sarankatos (2005, s. 

170) menar att en riktlinje är att urvalet ska vara så stort som nödvändigt, men samtidigt så litet 

som möjligt, vilket upplevdes som något eftersträvansvärt.!Det blev 3 kvinnor och 2 män som 

valde att medverka. Det finns anledning till att titta på både män och kvinnor i studien. Kvinnor 

är i högre grad studerade inom ämnet, samtidigt som de tenderar att internalisera kroppsideal 

och ha mer problem med sin självkänsla i anknytning till kroppen än män (Frisén et al., 2014) 

Samtidigt så upplevs också män påverkas av kroppskulturen på olika sätt (Frisén & Holmqvist, 

2010) och är underrepresenterade inom forskningen. Fyra av respondenterna återfinns inom 

min yttre bekantskapskrets, medan en person befinner sig inom en närmare krets. Det kan finnas 

etiska problem med att intervjua en person som står allt för nära, även om det i detta fall inte 

ansågs vara överhängande och där aspekter av bekvämlighet, dvs. att känna sig bekväm i 

intervjusituationen kan tolkas som en fördel snarare än en nackdel. Studien handlar om ett 

personligt förhållningsätt till sin kropp och svaren är grundade i personens eget liv och 

upplevelse av fenomenet. Under processen med att finna respondenter så påbörjades arbetet 

med en intervjuguide som skulle fungera som en grund för de samtal som skulle ta plats. 
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Processen att skapa en intervjuguide 
En intervjuguide innehåller de frågor som ställs under en intervju och skapar den riktning som 

samtalet kommer att ta, se bilaga 2. Det finns många anledningar till att skapa ett väl 

genomarbetat material till en intervju, varav den främsta är att den kommer att påverka det 

framväxande material som ska analyseras och presenteras. Frågorna ska vara av den karaktär 

som passar studien och metoden som används. Givet att denna uppsats är fenomenologisk så 

har det varit öppna frågor så att respondenterna ska få utrymme att själva prata, varav 

följdfrågor används för att fördjupa svaren och få mer förståelse.  

 

Initialt så skrevs en intervjuguide av större omfång än den som senare användes, för att få en 

förförståelse av vad som kunde tänkas vara av värde samt för att testa och skriva frågor som 

var ställda på ett bra sätt. Intervjuguiden ombearbetades och förminskades för att ge plats åt 

mer öppna frågor. Slutligen fanns det sex grundläggande teman kvar. Dessa innefattade vad det 

innebar för respondenterna att ha ett positivt förhållningsätt till sin kropp, och huruvida det 

fanns egna ord som de ville använda för att beskriva fenomenet med. Detta främst för att de då 

fick definiera vad de menar, vilket är positivt för att det minskar risken för att det blir 

missförstånd, vilket ökar uppsatsens validitet. Nästa tema handlade om de känslor som var 

förknippade med förhållningsättet. I vilka situationer som de trivs i sin kropp är ett tema som 

kan ge rika utsagor och därmed beskriva fenomenet ytterligare. För att kunna ge dessa teman 

mer bredd, så ställdes även frågor om vilka personer som kan påverka respondenternas 

relationer med deras kroppar, hur deras positiva förhållningsätt tar sig i uttryck i deras vardag 

samt obesvarade frågor och funderingar hos dem. Förutom dessa teman så ställdes alltså även 

följdfrågor.  

 

Det hade varit intressant att få fram ett helhetsperspektiv av respondenternas relation till sina 

kroppar, eller hur deras nuvarande synsätt har växt fram genom deras liv, men på grund av 

inriktning och tidsbrist så har en avgränsning skett för att istället fokusera på det aktuella 

huvudtemat för studien.  

 

Pilotintervjun 
Innan intervjuerna med respondenterna gjordes så genomfördes en mindre pilotintervju för att 

undersöka hur frågorna upplevdes ur den intervjuades perspektiv. Respondenten gav även en 

återkoppling på frågorna och det gjordes några mindre ändringar, som främst var att ändra 
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språket så att det blev mer lättförståeligt. Personen gav också ett förslag på att förklara det 

fenomenologiska tankesättet ännu mer innan intervjun påbörjas eftersom det ger 

respondenterna en förståelse för varför frågorna är ställda så som de är. Detta förslag togs emot 

och relevanta ändringar gjordes i materialet så att de riktiga intervjuerna skulle fungera på så 

bra sätt som möjligt.  

 

Genomförande av intervjuerna  
Intervjuerna genomfördes på en plats och vid en tidpunkt som valdes eller godkändes av 

respondenterna själva, för att säkerställa att de kände sig bekväma och därmed kunde ge 

uppriktiga svar. Fokus låg även på att göra intervjuerna på en lugn plats, där inga störande eller 

högljudda ljud fanns som kunde försämra kvalitén på den ljudinspelning som användes vid 

intervjuerna. Att spela in en intervju kan möjligt göra att en person tänker igenom sina svar för 

att inte dela något alltför personligt. Det kan också innebära mer genomtänka berättelser. Därav 

kan inspelning ses som en nackdel och en fördel. Oavsett så var det viktigt att kunna få en bra 

ljudinspelning för att kunna transkribera och därefter bearbeta materialet för att skriva en 

välgrundad analys och redovisning. Till ljudinspelningen! så användes mobilapplikation 

röstmemo. Alla respondenter fick veta att intervjuerna skulle spelas in och på plats fick de, och 

även författaren, skriva under ett dokument som klargjorde syfte och redogjorde för de etiska 

riktlinjer som följs i arbetet, se stycket etiska överväganden för mer information. Detta för att 

det är viktigt att de är medvetna om sina rättigheter och för att få dem att uppleva trygghet och 

att detta arbete tas på allvar. Därefter inleddes intervjuerna med en kortare förklaring av det 

fenomenologiska synsättet och det handlade främst om att det var deras upplevelse av 

fenomenet av att ha ett positivt förhållningsätt till sin kropp som söktes. Alla respondenterna 

upplevdes som avslappande och pratade fritt och öppet om ämnet. Flera personer uttryckte 

också att de känt sig bekväma under intervjuerna. Hade annat urval emellertid valts, finns det 

en risk att svaren hade varit annorlunda. Givet att respondenterna utförligt svarade på frågorna 

och även svarade liknande på vissa av dem, så framstod de som ett lämpligt urval för att 

representera och redogöra för fenomenet av att ha ett positivt förhållningsätt till sin kropp.  

 

Etiska överväganden  
Alla studier har sina etiska överväganden, och så även denna. Framförallt handlar det om att 

säkerställa att respondenterna kände sig trygga och bekväma och vet sina rättigheter. Enligt 

Vetenskapsrådet!(1990) så bör allmängiltiga krav uppfyllas. Dessa krav är informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet och de avser var för sig att 

säkerhetsställa rättigheter för respondenter. Det innebär övergripande att personerna ska få 

information om syftet med forskningen, att de kan avsluta sin medverkan i studien närhelst de 

vill, att de kommer att vara anonyma samt att de ska skriva under ett dokument som uttrycker 

samtycke till att göra intervjun (Vetenskapsrådet, 1990). Clark och Sharf (2007) talar även om 

hur viktigt det är att respondenterna är medvetna om att de själva äger sina utsagor och kan dra 

tillbaka dem när de vill.  

 

Dessa aspekter har på olika sätt beaktats, bl.a. kommer de inspelade intervjuerna att raderas när 

uppsatsen är färdig och godkänd. I resultatredovisningen finns inte några personnamn eller 

återkopplingar till kön med. Varje person fick istället en slumpmässig bokstav från A till E, 

som sedan har använts i samband med att citaten presenteras. När citat har skrivits in i 

presentationen av resultatet så har de ändrats från talspråk till skriftspråk för att bli mer 

sammanhängande utan att tappa bort sin ursprungliga mening. Här har även avslöjande 

information utelämnats. Det fenomenologiska arbetssättet förebygger anonymitet då 

personernas berättelser tillsammans skapar en helhet som presenteras. Att diskutera kring sin 

kropp kan vara ett känsligt ämne för vissa person och stor varsamhet har tagits i att inte 

presentera resultatet av intervjuerna på sådant sätt att enskild person kan återfinnas eller ta 

skada.  

 

Vägen mot en analys 
När intervjuerna var klara så skedde en transkribering för att underlätta i analysmomentet. Allt 

material transkriberades inklusive upprepningar, skratt, tystnader, och avbrott i samtalet. När 

samtliga intervjuer var nedskrivna så lyssnades de igenom ännu en gång för att säkerställa att 

de var korrekta.  

 

Processen att koda och därefter analysera materialet för att skapa ett resultat som känns 

innehållsrikt gjordes till stor del utifrån riktlinjer av Riemen (2007) och Creswell (2013). 

Arbetsprocessen började med att de transkriberade intervjuerna skrevs ut i pappersform och att 

viktiga ord och meningar markerades i texten för att skapa initiala koder. Markeringarna lästes 

sedan igenom några gånger för att ge en bekantskap med utsagorna och få en känsla för textens 

underliggande mening. Därefter så kodades materialet utifrån Riemens (2007) arbetssätt genom 

att ord, meningar eller andra korta utsagor skildes från varandra i en lista som slutligen innehöll 
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över 800 unika koder. Koder som allt för mycket liknade varandra eller som inte handlade om 

området eliminerades i detta stadie. Detta för att få en översikt över vad som respondenterna 

sade och för att kunna skapa teman utifrån separata koder. Riemen (2007) beskriver att man i 

nästa skede ska tillskriva mening till koderna, och detta gjordes genom att flera koder som 

talade om samma område slogs ihop och formade meningar som på olika sätt beskrev 

fenomenet. Dessa meningar var en sammankoppling av flera olika personers svar och skapade 

en meningsbärande enhet, vilket innebar att en mening!kunde innehålla flera olika koder och 

därav ge en rik bild av fenomenet. Se ex. på de olika kodningsstegen i tabell 1. 

 

När koderna hade skapats och meningar börjat formas så var materialet så genomarbetat och 

välkänt att det var relativt enkelt att skapa teman som innehöll meningar från olika personer i 

materialet. Det är centralt för fenomenologi att beskriva materialet utifrån teman, eller annan 

beskrivning av essensen, i form av att sammanställa personernas berättelser till en helhet. Detta 

arbetssätt, att föra samman materialet i teman och underteman, beskrivs av Anderson och 

Spencer (i Creswell, 2013, s. 327-245).  

 

Tabell 1, nedan, presenterar hur vägen såg ut från kod till övergripande tema. I exemplet 

presenteras ett av de huvudteman som har använts.  

 

Tabell 1: Översiktlig tabell över analysens olika delar  

Tabell 2 visar ytterligare ett exempel där alla tre huvudteman finns med samt en del av deras 

underteman. I exemplet nedan har dock meningskonstruktionen utelämnats av utrymmesskäl. 
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Tabell 2: Översikt över hur koder relateras till teman 

 
 

Utifrån exemplet i tabell 2 kan man se hur koderna relaterades till fyra underteman. Dessa var 

Att tänka sig till välmående, vilket samlar koder där olika sätt att tänka bidrar till att öka 

personens välmående. Positivt förhållningsätt som process visar hur påverkan från svängningar 

i livet kan bidra till den process som sker för att hålla fast vid ett positivt förhållningsätt. 

Undertemat Jaget som helhet visar hur personerna ser sig själva innefattas av både en fysisk 

och en psykisk del medan Handlingarnas makt beskriver hur olika handlingar bidrar till skapa 

en positiv känsla. Undertemana innefattar på så vis de dimensioner som varje tema beskriver. 

Konkret innebär detta att essensen av upplevelsen återges genom beskrivningen av de teman 

som växt fram. En övergripande bild av de totalt sex undertemana och tre övergripande temana 

presenteras i figur 1 som placerats i resultatdelen.  

 

Riemen (2007) menar att det är viktigt att gå tillbaka till ursprungstexterna och validera de 

teman som växer fram, vilket också gjordes några gånger i detta arbete. Det var viktigt att de 

teman som används också är relevanta och beskrivande för materialet. Essensen är den text som 

genom teman och underliggande teman beskriver respondenternas upplevelser, i det här fallet 

av att ha ett positivt förhållningsätt till sin kropp (Anderson och Spencer, i Creswell, 2013).  
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Resultat 
All har vi en kropp, och alla påverkas vi av vår kropp på olika sätt. Under de intervjuer som 

gjorts till denna uppsats så har samtalet fokuserat kring att trivas med sin kropp. Om hur det 

känns, när det upplevs och hur det påverkar respondenternas vardag. Under analysfasen så har 

intervjuerna satts ihop och fått liv tillsammans. De har vänds och vridits på och de har fått skapa 

flera olika dimensioner av fenomenet. De tre övergripande teman som växte fram med två 

underliggande teman vardera beskrivs i figur 1 nedan:  

 
Acceptans som nyckel  Respekt som insikt   Självmedvetenhet som verktyg  

 
Jaget som helhet  Handlingarnas makt  Att tänka sig till välmående  

 

Tillräcklighet inifrån   Ifrågasättandet av externa  Positivt förhållningsätt 

och utifrån  budskap    som process  

 

Figur 1. Presentation av huvudteman och dess underteman.  

 

De tre övergripande temana var Acceptans som nyckel som handlar om att acceptera sig själv 

för allt vad man är. Respekt som insikt innefattar de saker en person väljer att göra av respekt 

för sin kropp. Självmedvetenhet som verktyg beskriver tankar och pendlingar i livet, som har 

mycket med den mentala delen att göra. Beskrivningen av de tre övergripande temana skapar 

tillsammans essensen av fenomenet, vilket är centralt inom fenomenologi. De berättar om hur 

personerna upplever det att ha ett positivt förhållningsätt till sin kropp. Resultatdelen är 

strukturerad utifrån de tre övergripande teman som presenterats ovan, innehållande två 

underteman vardera som illustreras via citat från respondenterna. 

 
Acceptans som nyckel  
Acceptans är ett allomfattande begrepp som rymmer många dimensioner. Nästintill alla av de 

personer som intervjuades till denna uppsats betonade ordet acceptans för sin kropp som en av 

nycklarna till att trivas med den. De uttryckte att deras psyke och deras fysiska kropp formade 

en helhet. De pratade även om vikten av att vara tillräcklig, precis som man är, och hur det har 

kommit att forma dem till de som de är idag. Dessa diskussionsämnen har därför kommit att 

skapa de två underteman som ryms under Acceptans som nyckel. Dessa är Jaget som helhet 

och Tillräcklighet inifrån och utifrån.  
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Jaget som helhet   
Respondenterna ansåg sig sällan ha en kropp, i egenskap av att kroppen då upplevs som något 

externt och utanför en själv. De ansåg sig hellre vara en kropp, och kopplade på många sätt ihop 

deras fysiska kropp och deras psyke till att vara en helhet som formade vem de är. De pratade 

om att effekten av att må dålig i en del också påverkar den andra. En person berättar:   
 

[…] för mår jag dåligt i mitt psyke så mår jag dåligt i min kropp och mår jag dåligt i min kropp så mår 

jag dåligt i mitt psyke. (D) 

 

Citatet hänvisar till att deras psykiska och fysiska delar påverkan varandra. I anknytning till 

detta så berättade de att de därför försöker att upprätthålla ett välmående i både den fysiska och 

psykiska aspekten av livet. De såg sig ofta som en helhet, men kunde t.ex. uppleva en 

frånkoppling från sin kropp under de dagar då de var själv hemma i sin lägenhet eftersom de 

då inte gjorde några reflektioner över sitt utseende. De diskuterade även kring skillnaden i 

begreppen att acceptera sin kropp och att acceptera hur personen var, men ansåg att det fanns 

en stark sammankoppling mellan sinne och kropp. I övrigt så berättade alla om upplevelsen av 

att sitta ihop som en helhetslösning, och som effekt så arbetar de med att acceptera hela sig 

själva. På frågan om vad ett positivt förhållningsätt innebar så svarade en av respondenterna:  
 

[…] Jag är ju min kropp liksom, så det är ju en fråga om att tycka om mig, det är inte så att jag 

tycker om min kropp men inte mig själv. (C) 

 

Att sitta ihop med sin kropp uttrycktes ofta som en självklarhet, och något eftersträvansvärt. 

När det kommer till den fysiska aspekten av sig själva så talade flera om träning som en metod 

för att både må bra psykiskt och fysiskt. En person beskriver: 
 

Och bara få ut och springa, det hjälper så otroligt mycket för psyket. Och sen kommer väl på 

köpet att det är bra för kroppen också kanske. (B) 

 

Träning sågs som ett hjälpmedel för att få en positiv kroppsuppfattning. Det kunde t.ex. 

innefatta en rent fysisk aspekt, vilket en av personerna beskrev i ett exempel kring styrketräning 

som använts som ett medel för att se bättre ut och därmed trivas bättre i sin kropp. Det 

gemensamma temat i berättelserna är dock att använda sig av träning som ett redskap för att må 

bättre, känna sig starkare, tänka bättre och glädjas åt framsteg. En av respondenterna berättar 

kring träning och att trivas i sin kropp: 
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Jag skulle säga att man är tillfredsställd med hur man är för stunden, att man inte känner att man 

behöver ändra massa saker, man måste få större muskler och vad det nu kan vara. När man är 

nöjd med liksom den punkten där man är i sitt liv med sin kropp och allt annat då mår man bra 

känner jag, för att då känner man att man inte måste klättra, utan jag kan vara här ett tag och kan 

till och med gå ner en bit och jag mår ändå bra. (A)  

 

Citatet skildrar ett förhållningsätt där acceptans för var man är i sin träning och att inte 

nödvändigtvis för att ett mål är i fokus. De diskuterade värdet i att ta in det som finns kring sin 

kropp. De berättade att både huvudet och kroppen måste fungera för att skapa en välmående 

och fungerande människa. Det i sin utsträckning kunde få dem att bli mer öppna och sociala. 

En person uttryckte att det var viktigt att kroppen fungerade som den skulle och inte orsakade 

fysiska problem, som sänkte välbefinnandet. Att må bra både fysiska och psykiskt är därför 

något som respondenterna lägger vikt vid, vilket sammanfattar undertemat Jaget som helhet. 

Något annat som ansågs vara av värde var att känna sig tillräcklig. 

 
Tillräcklighet inifrån och utifrån  
Respondenterna berättade att de ville känna att de är tillräckliga, och att när de gjorde det så 

mådde de bättre kring sin kropp. En av respondenterna sade:  
 

Jag duger precis som jag är. Och det är jävligt viktigt alltså. Jag kan inte liksom betona det 

tillräckligt. (C)  

 

I citatet ovan så uttrycks det att känslan av att duga är central för personen i förhållande till att 

trivas med sin kropp och sig själv. För att vara tillräckliga som de är så återgavs det vara viktigt 

att känna att ens personliga åsikter om sin kropp var viktigare än andras, och även arbeta med 

att de åsikter man själv hade var positiva och stärkande. En person berättar: 

 
Alltså det främsta, det är nog mest att jag alltid trivs med att vara den jag är och har blivit liksom, 

att jag kan titta tillbaka på en stolt spegelbild. Det är väl det främsta. Och oftast när jag tittar i 

spegeln så är jag nöjd med mig själv, på alla sätt. (B)  
 

Därmed uttrycks ett positivt förhållningsätt till kroppen. Bekräftelse var ett ord som flera 

använde. Parters, och andra viktiga personer, kunde ge personerna bekräftande kommentarer 

som fick dem att känna glädje i högre utsträckning över sina kroppar. På grund av att 

omgivningen till viss del kunde påverka, så fanns det också en tendens hos respondenterna av 

att välja vilka de hade nära. Ärlighet och objektivitet är egenskaper som de letar efter i relationer 
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till andra. Några nämnde att dömande personer fick dem att bli mer självmedvetna och därmed 

så trivdes de inte runt dem. En respondent berättar:  

 
[…] det spelar kanske ingen roll vart [en ideal plats] är […] så länge som jag är bekväm och 

omringad av människor som jag vet inte är dömande, dömande på ett sätt som egentligen inte 

spelar någon roll. (D) 

 

Ärliga människor och människor som inte är dömande upplevdes därmed öka respondenternas 

trivsel i sin kropp. En av dem beskrev att när personen var ute och dansade och visade upp sig 

själv på ett positivt sätt så trivdes personen med sin kropp. De beskrev också att de i kontakt 

med nära vänner inte alls reflekterade över sin kropp och därmed bara kunde vara i den på ett 

naturligt sätt. Att inte tänka på att det finns en kropp som kräver tillsyn, utan mer bara existerar 

upplevdes som något positivt i personernas liv. Det kunde t.ex. beskrivas så här: 

 
Är jag med personer som jag är verkligen verkligen bekväm att vara med då bryr jag ju mig inte 

alls, till exempel kanske hur man ser ut, då kanske man har en putmage eller vad som helst 

liksom. Det spelar inte så stor roll […]. (E)  

 

Personen talar om att duga som man är tillsammans med vänner, och talar även i intervjun om 

att en fasad inte behöver upprätthållas kring de personerna. I kontakt med människor de känner 

väl så uttrycker de att de inte behöver lägga allt för mycket energi på sitt utseende, på grund av 

att relationen befinner sig på ett djupare plan. Mötet med nya människor upplevdes kunna 

påverka på ett annat sätt än nära relationer. Komplimanger och reaktioner från okända personer 

kunde få respondenter att bli glad över sina kroppar och sitt utseende. De upplevde sig 

emellertid bli mer obekväma och mer reflekterande kring sitt utseende, sin hållning och hur de 

uppfattas av de andra i kontakt med nya människor. De uttrycker att de i någon mån vill 

framställa sig på ett bra sätt inför andra, och ibland leder det till att de försöka lägga ner mer tid 

på sitt utseende innan möten med andra personer. Det finns därmed en diskrepans mellan en 

nära och en ytlig relation och så här beskriver en respondent krav på utseendet:  

 
Jag tror inte att [krav på utseende] passar riktigt i en nära relationer, det passar mer på formell 

nivå känner jag. Möten med potentiella arbetsgivare. Kanske på jobbet till viss del, inte riktigt i 

hemmet och närheten. Där tycker jag man ska få klassas som man vill och det ska inte spela så 

stor roll. (A)  
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Därmed så kan både nya och gamla relationer till människor påverka, även om respondenternas 

egna åsikter väger tyngst. Bekräftelse från andra varar för stunden medan bekräftelse inifrån en 

själv kan finnas kvar långt länge än så och därmed fylla en viktigare funktion. Speciellt under 

den tid då de inte har andra runtomkring sig som kan ge bekräftelse i den mån de kanske önskar.  

 

Klart står att acceptera sig själv som en helhet och att känna att man duger som person, och får 

stöd kring detta av personer som står en nära är en del av att trivas i sin kropp. Förutom en 

allomfattande acceptans för sin kropp så krävs även andra byggstenar för att skapa ett bra 

förhållande till kroppen, tillexempel respekt, vilket nästa övergripande tema kommer att handla 

om.  

 

Respekt som insikt 
Att respektera sin kropp går till en del ihop med det tidigare undertemat genom att det handlar 

om att reglera vilka personer som ska få tillträde till att påverka känslan för den egna kroppen. 

Detta kan fungera både positivt och problematiskt, beroende på hur relationen ser ut. Ett 

exempel på respekt för sin kropp och för sig själv är då respondenterna berättade om tidigare 

upplevelser av att bli omtyckt mer för sin kropp än för sig själv som helhet. Den typen av 

relationer har de valt att utesluta ur i sina liv. Att ha respekt för sin kropp kan därmed handla 

om att ta beslut som på sikt gynnar dem. I detta tema så återfinns underrubrikerna 

Handlingarnas makt som handlar om att personerna i någon mån väljer att göra saker de trivs 

med för att i utsträckningen kunna trivas mer med sin kropp. Samt Ifrågasättandet av externa 

budskap, vilket handlar om att ifrågasätta de bilder media förmedlar av idealkroppen och om 

att välja att tycka om sin kropp även om den inte är perfekt.   

 

Handlingarnas makt  
I stor utsträckning så försökte respondenterna skapa ett liv där de kunde välja närande 

aktiviteter och handlingar för att trivas i sin kropp. De mådde bra i sin kropp när de gjorde saker 

som de kände sig bekväma med. Kost ansågs av några vara något som kunde stärka trivsel i 

kroppen. Det kunde t.ex. ta sig uttryck i att vilja ha viss kontroll över sin kosthållning för att 

mår bra, men utan att räkna kalorier. Förutom kost så talade de främst om att träna för att trivas 

med sin kropp. De valde till stor del den träningsform som man tyckte om, vilket i de flestas 

fall var styrketräning på gymmet. En av dem berättar:  
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Om man går till gymmet, minst några gånger i veckan, det får mig ju absolut att bli mer bekväm 

med hur jag ser på mig själv, och helst på min kropp. (E)  

 

Träning uttrycks som något de valt för att de vet att de mår bra av det, och kan därför beskrivas 

som något de gör av respekt till sin kropp. En av respondenterna beskrev hur hen tidigare 

identifierade sig med hur kroppen såg ut, något som hen försöker vänja sig av med för att ge 

plats åt en mer allomfattande bild av sig själv. De försöker i stor mån göra träningsaktiviteter 

som de trivs med, såsom promenader, besöka gymmet, gå och dansa med mera. De berättade 

om positiva känslor som kommer av dessa aktiviteter, såsom stolthet, glädje och bekvämlighet. 

De talade även om ökad styrka och bättre kondition. Flera uttryckte att de försöker att glädjas 

åt små framsteg, och inte sträva uppåt eller att jämföra sig onödigt mycket med andra. De 

pratade om hur de väljer handlingar och rutiner i vardagen som får dem att trivas mer med sina 

kroppar. T.ex. sade en av dem att ”[d]et bästa jag gjort för mig själv är att sluta snusa” (B). Det 

handlar i mångt och mycket om att ta hand om sig själv genom att ge näring åt både kropp och 

huvud för att ha ett fungerande liv. En av dem berättar:  

 
Jag har jättekänslig mage […] så blir jag för stressad så blir jag uppsvälld och hela min kropp 

mår jättedåligt, så genom att strukturera upp mina dagar, genom att hantera och planera, så mår 

jag ju bättre och då mår jag även bättre i min kropp. (D)  

 

Genom!att respektera sin kropps behov så har respondenterna i någon mån valt att strukturera 

upp sina liv. Exempel på det kan vara att välja att träna på gymmet för att undvika att få ont i 

ryggen vid högre ålder eller att välja att sätta på sig snyggare kläder och gå över till en vän på 

en fika för att få känna sig snygg och därmed öka välbefinnandet. Det kan också vara att 

tillfredsställa balansen mellan vila och aktivitet, exempelvis genom att personerna får 

tillräckligt med sömn. Eller att reglera intaget av alkohol för att inte må dåligt psykiskt. Flera 

olika knep!för att hitta positiv energi lyftes också fram. En av respondenterna berättade om en 

mental och fysisk teknik som handlar om att göra en gest varje gång personen känner en positiv 

känsla, och tillslut kunna få tillbaka energin av den positiva känslan närhelst personen gör 

gesten. Det är ett sätt att kunna öka sitt välbefinnande och må bättre i sin kropp, något som 

upplevdes vara fantastisk. En annan person använder sig av belöningar för att må bättre och 

beskriver det så här:  

 
Det är klart, vissa dagar försöker man gaska upp sig själv och försöker vara lite positiv, de 

kommande tre veckorna så är det inget positivt, inget att se fram emot, det är bara en massa jobb 
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och saker som ska göras, då försöker man väl boosta upp sig själv lite grann med att sätta upp 

lite belöningar här och var. Och då boostar de ju humöret i sig, så att det fysiska inte blir ett så 

stort problem. (A)  

 

Personen beskriver att en belöning kan ge glädje och minskad fokusering på det negativa i livet. 

När personen mår bra så hanterar hen bättre att kroppen inte är helt perfekt. De berättade om 

teater, som lärt dem använda sig av kropp och sinne som verktyg, vilket gör dem mindre oroliga 

och rädda för att visa upp sig inför andra. Träning på att stå inför folk och prata och samtidigt 

känna sig bekväma i sina kroppar har hjälpt dem att känna sig lugna, engagerade och 

avslappnade inför andra.  

 

Därmed så kan väl valda handlingar och tillstånd öka det positiva förhållningsättet hos 

respondenterna. Det handlar om att välja saker i vardagen, vare sig det handlar om människor, 

rutiner, kost eller annat som får dem att må bra i längden. Det kan också handla om att övervinna 

rädslan av att möta nya människor eller att ifrågasätta ideal som finns i samhället idag, vilket 

nästa tema tar upp.  

 

Ifrågasättandet av externa budskap  
Respondenterna talade utförligt om media och dess påverkan på dem, och ytterligare om 

samhällsbilden av att prestera snarare än att lyssna på sig själv. De argumenterade för att man 

inte ska jämföra sig med modeller och personer på reklambilder. Ex. såhär:  
 

För om man börjar jämföra uppåt, där så de nämner ju inget negativt, de retuscherar bort alla 

brister. Det är som inte riktigt mänskligt på nåt sätt. Man måste ju gå på den naturliga mänskliga 

nivån, hur är jag och hur är de i min närhet. (A)  

 

Citatet ovan visar hur viktigt det är för personen att jämföra sig på rätt nivå och att ifrågasätta 

modellernas utseende. De upplevde sig ha blivit väldigt påverkad av media framför allt i 

tidigare skeden i sitt liv. För att motverka detta så försöker de tänka tankar som stärker dem. 

Det kan t.ex. vara att det inte är på riktigt och att de är bra som de är. En person beskriver hur 

mognad har gjort att reklam inte påverkar på samma sätt längre, en slags positiv motståndskraft 

mot ideal har växt fram. Personen berättar:  
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För jag tycker det är läskigt hur de får vissa personer att framstå och förut har jag velat vara som 

dem, men i och med tiden när man växer och mognar själv så har man insett att det där är 

ingenting som jag vill, det där är inte på riktigt. (E) 

 
Att använda tankar som skydd för att inte bli allt för påverkad av idealbilder i media upplevs 

därmed fungera. De berättade om hur människor visar upp sina bra sidor, exempelvis på sociala 

medier, och samtidigt undviker att visa upp de dåliga. De ansåg att mycket av den stress som 

finns idag på att satsa och klara av saker gör att man inte mår så bra. En person hade sett ett tv-

program där en kvinna hade pratat om hur samhället ställer krav idag och börjat fundera över 

hur samhället vill att personer ska sträva på. Personen klargör:   

 
[…] det är ingen som säger att du ska bortprioritera [din hälsa], men det är liksom underförstått 

att du ska liksom satsa allt, och då mår man inte så bra i många fall, eller vem är jag att säga att 

man inte mår bra, men jag tror inte alltid man mår så bra när man måste satsa på någonting som 

man kanske inte riktigt orkar med. Vilket kommer eller kan resultera i att man mår sämre i sin 

kropp […]. (D) 

 

Citatet uttrycker ett ifrågasättande av prioriteringar och att man inte bör satsa allt för att 

samhället tycker si eller så. En diskrepans mellan den känslomässiga och egna känslan kring 

utseende och den idealpåverkade och säljande biten uttrycktes också. Där man menar att den 

känslomässiga biten är av högre värde än den säljande. Detta för att den egna känslan kring vad 

som är attraktivt påverkar hur man känner för sin partner och när man själv tycker man är snygg. 

På så sätt använder personen egna tankar kring vad som är snyggt och inte, vilket bidrar till att 

se på sig själv mer objektivt, och upplevs stärka den positiva känslan kring sitt utseende.   

 

Genom att ifrågasätta och reflektera kring påverkan av media så uttrycker respondenterna att 

de trivs bättre i med sin kropp, eller åtminstone att de har börjat fundera kring området. De har 

utvecklat tankegångar eller tekniker för att hantera den påverkan som kommer av dagens 

samhälle. Även egna tankegångar får dem att trivas bättre, vilket nästa övergripande tema 

behandlar närmare.  

 

Självmedvetenhet som verktyg  
Förutom att kunna känna acceptans och respekt för sin kropp, så är det också av värde för 

respondenterna att på olika sätt kunna vara självmedvetna. Det handlar framförallt om en 

medvetenhet kring hur de tänker om sig själva och sina kroppar. Därför är ett av de 
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underliggande teman Att tänka sig till välmående. Förutom tankar så berättar respondenterna 

även om att det skiftar i hur de mår i sin kropp genom livet, och därför kommer det sista 

underliggande temat att vara Positivt förhållningsätt som process. Att vara självmedveten kan 

på många sätt omfamna annat som att förändra beteenden, vanor och handlingar för att må 

bättre i sig själva och i sin kropp. 

 
Att tänka sig till välmående  
De beskrev att de på något sätt funderade kring hur de tänker kring sin egen kropp. En av dem 

berättar:  
Jag kan knappt se hur man skulle överleva om man inte hade försökt tänka efter hur man tänker. 

Alltså det är ju en ganska grundläggande grej för att försöka upprätthålla nån typ av hälsosam 

livsstil tror jag. (B)  

 
Citatet uttrycker att det är av värde för att upprätthålla en hälsosam livsstil att vara medveten 

om vad man tänker. Om detta inte fungerar, så berättade de att om tekniken att bryta ihop och 

komma igen. De väljer främst positiva tankar omkring sin kropp. Dessa kan handla om att vara 

nöjd med sig själv, att de ser bra ut, att de är unika, att människor älskar dem och att de inte ska 

ta negativa tankar på allt för stort allvar. En av dem beskriver:  

 
[…] Tänka på att jag är bra som jag är och verkligen aktivt, om man sig ser i spegeln, att 

verkligen tänka att ja men idag var det verkligen en bra hårdag, idag var det det här och försöka 

se sig i spegeln och säga till exempel, kanske säga högt ibland […] att idag var du snygg i de 

här liksom, de här jeansen, […] men alltid försöka se sig i spegeln och tänka, det här är okej 

liksom. (E)  

 

Ett sätt kan alltså vara att försöka att tala gott om sig själv framför speglar i sin vardag och 

förhöja det som personen tycker om hos sig själv. Det får personen att må bra i sin kropp och 

acceptera sig själv mer. Det handlar inte om att vara perfekt, eller ha den perfekta kroppen utan 

mer om att acceptera hur kroppen ser ut och fungerar. De talade om hur de tidigare kunde bli 

väldigt påverkad av sina tankar och bryta ihop när negativa tankar kom förbi, tankar som kunde 

handla om hur dålig de är. Att finna tekniker för att motverka detta har gjort att de kan hantera 

tankarna bättre. En teknik är att vara närvarande i nuet och tänka tacksamma tankar vilket kan 

handla om att ge sig själv beröm för vad man faktiskt åstadkommer i livet. De är alla överens 

om att positiva tankar stärker deras välbefinnande och får dem att trivas bättre med sin kropp 

och med sig själv som helhet. En av respondenterna berättar om känslan i kroppen då detta sker:  
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[…] då tänker jag mindre på kroppen också och desto mindre jag tänker på den desto mer bara 

är det. Och jag tror att det är någonting som många kanske mår bra av, att det bara är. (D)  

 
Citatet beskriver att avsaknaden av tankar kan stärka välbefinnandet i kroppen och låta personen 

fokusera på annat. Beskrivande är att de tänker mer på sin kropp när de är stressade, har ont i 

någon kroppsdel eller är sjuk. De sade sig också vara mer medvetna om sig själv i relationer till 

nya personer. Detta händer också i situationer där de känner sig mer utsatta, som då de behöver 

visa upp sin kropp inför andra personer i exempelvis omklädningsrum. En av dem illustrerar:  
 

[..] att visa sig med mindre kläder till exempel, just den biten var jag livrädd för förut, men just 

genom att aktivt tänka att jag inte behöver vara som alla andra, jag är ju bra som jag är. (E)  

 
Aktiva tankar kan användas för att bli mer bekväm i sin kropp och därmed öka välbefinnandet 

i situationer där man tidigare kände sig mer utsatt. Alla personerna diskuterade tankar i någon 

mån och berättar om strategier och tekniker som de använder sig av i sin vardag för att bli mer 

bekväm i sin kropp. Positiva tankar om att de duger, att de är bra och ser bra ut verkar för att 

höja deras välbefinnande. Ett sätt är att använda perspektiv som en teknik, vilket handlar om 

att släppa saker som kan ses som negativt. Även stereotyper lyfts fram som falska samtidigt 

som de i stor utsträckning används i vårt samhälle. Det är därigenom viktigt att reflektera över 

den!eventuella inverkan som tankar kan ha och att tankarna också sett olika ut under olika faser 

i livet, vilket är vad nästa stycke behandlar.  

 

Positivt förhållningsätt som process  
Att tycka om sin kropp beskrivs som en process, och många av respondenterna beskriver att de 

under åren som gått inte alltid tyckt om sig själva på samma sätt som de gör när intervjuerna 

hålls. En av dem säger:  

 
[…] för jag har alltid, om jag ska gå tillbaka i tiden, för jag jobbar ständigt med att tycka om 

mig själv mer. För jag tycker att, det är så essentiellt för mig också, eller för många tror jag, som 

inte gör det. Jag har styrketränat sedan jag gick i åttan, liksom för att jag inte har tyckt om mig 

själv, tyckt om min kropp för delen heller. (C)  

 

Personen beskriver att det är viktigt för hen att tycka om sig själv mer och att det är en process 

som tagit form över många år genom att livet skiftar. Ibland tycker de bra om sig själva och sin 

kropp och ibland så gör de detta i mindre grad, som illustreras i detta citat:  
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Jag i alla fall har perioder då jag tyckt att jag ser mindre bra ut och då man är mindre bekväm 

och ja när jag är mindre bekväm med min kropp så har jag väl tyckt att jag ser mindre bra ut om 

man nu ska tala om såhär yttre, ja när jag tycker mer om min kropp så mår jag nog bättre också 

är jag nog gladare. (D)  

 

Här länkas utseende och att känna sig bekväm tydligt ihop. Några har mer eller mindre alltid 

varit nöjd medan andra upplever sig ha utvecklat sätt att trivas mer med sin kropp. Ett sådant 

sätt som beskrivs är att använda sig av meditation och förankring i nuet som verktyg för att 

trivas mer i sin kropp. Det får personen att lyssna mer på sin kropp och som ett sätt för att 

hantera negativa tankar och känslor som ibland kan komma upp. En av dem berättar om hur 

hen tänker kring att arbeta med att tycka om sitt utseende:  

 
Nja, det känns ju som någonting man jobbar med hela livet, bara nånting generellt. Men jämfört 

med hur det var för fem, sex år sedan så brydde jag mig betydligt mer om hur jag såg ut fysiskt 

och försökte undvika att se ut negativt eller sådär men nu är det inte en så stor grej länge i mitt 

liv generellt, hur jag ser ut, utan jag är ganska nöjd och det är inte bara för att jag ser bättre ut 

utan för att jag är nöjd med liksom mig själv utanför det fysiska också, det är inte lika stor grej. 

(A)  

 
Citat uttrycker hur personen på något sätt landat i sitt utseende och sin personlighet och trivs 

mer med sig själv än hen gjorde för ett par år sedan. Även de personer som idag mer eller 

mindre upplever sig trivas i sin kropp kan finna stunder och dagar då de är mindre nöjda och 

funderar över sitt utseende. Det beskrivs inte vara som en enkel sak att trivas i sin kropp, utan 

upplevelsen kan påverkas av livet i allmänhet. Så här säger en av respondenterna:  

 

Ja men det känns ju som att livet är en sån här vågbräda, det är klar att även om jag är nöjd så 

tippar jag väl ändå över och liksom vill förändra saker […]. (B) 

 

Detta citat ska förstås i kontexten av att livet ser olika ut i perioder. De beskriver sig vidare 

även vara osäkra om hur de skulle känna kring sin kropp om den förändrades markant, såsom 

av stor viktuppgång.   

 

Att betrakta positivt förhållningsätt som en process handlar om att förhållandet till kroppen 

förändras genom livet, vilket i många fall leder till att det blir bättre med stigande ålder. Det 

kan dock skifta från dag till dag och att är något som man får öva sig på att behålla. 
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Respondenterna övar på detta genom att lyssna på vad de säger till sig själva, vara mer 

närvarande och genom att se det som en process.  

 

Det är framförallt med hjälp av begreppen acceptans, respekt och självmedvetenhet som 

respondenterna förklarar sitt förhållningsätt till sina kroppar. De känslor som de berättar om i 

förhållande till detta förhållningsätt handlar framförallt om bekvämlighet, lugn, naturlighet och 

glädje. Vägen dit går genom handlingar såsom att välja bra relationer, hitta balans i träning och 

gentemot extern påverkan och framförallt ha en stärkande relation med sin kropp. Resultatet 

kommer att problematiseras och diskuteras i nästa del av uppsatsen.  

 

Diskussion 
Berättelserna om hur det är att trivas i sin kropp handlar om en helhet där acceptans, livsstil, 

träning, tankemönster och relationer till andra lyfts fram som viktiga bitar. I diskussionsdelen 

av denna uppsats kommer resultaten att vävas samman med teoretiska aspekter och empirisk 

forskning. Jag kommer att diskutera och problematisera resultaten utifrån de huvudsakliga 

poänger som framfördes i intervjuerna, och därmed inte utefter den ordning som framfördes i 

resultatdelen. Detta för att belysa resultatet, och därigenom viktiga begrepp, från olika vinklar 

eftersom respondenterna emellanåt hänvisade till samma begrepp men på olika sätt. Genom 

detta skapas en överblick över materialet som på annat sätt kan ge nya och värdefulla 

perspektiv. !

 

Att låta välmående!växa inifrån  
Den första aspekten jag vill lyfta fram i diskussionen relaterar till hur personerna på olika sätt 

lät positiva känslor växa inifrån. Detta i egenskap av att de trivdes i sina kroppar i situationer 

när de mådde bra som person, och det handlade inte nödvändigtvis om specifika platser. På så 

sätt är välmående mer bundet till en allomfattande trivsel. De odlade en positiv känsla för sin 

kropp genom stärkande relationer, både med sig själv och med andra. Något utmärkande i 

berättelserna är att det sällan handlade om specifika platser där respondenterna alltid trivs med 

sin kropp, utan desto mer om positiva känslor som de känner på vissa platser. Framförallt så 

handlar det om platser och situationer där de umgås med människor som står dem nära, när de 

utövar en träningsform som ger dem lustfyllda känslor och när de på annat sätt känner sig 

bekväma och stolta. Flera gånger så hänvisade de till dessa miljöer och situationer som tillfällen 
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då de känner sig bekväma, vilket kan anknytas till temat Acceptans som nyckel som berättade 

om att ha en bekväm och därmed positiv relation med sig själv och med andra, samt temat 

Respekt som insikt, som talade om att situationer som inger bekvämlighet också stärker den 

positiva känslan runt kroppen. Tolkningen är att de trivs med sin kropp i större utsträckning i 

miljöer där de kan vara sig själva utan att ta på sig en mask. Detta kan relateras till forskning!

som menar att människor som står oss nära också tillåter oss att vara som vi är och att vi därför 

kan slappa av i deras närhet (Dahlgren och Starrin, 2004). Att bli accepterad av andra, likväl 

som av sig själv, speglas genom att en person uttrycker mer positiva känslor. Acceptans menar 

Tylka och Wood-Barcalow (2015) är en av grundstenarna för att ha en bra relation till sin kropp. 

Det är därmed intressant att respondenterna lyfte just begreppen bekvämlighet och acceptans 

som!central!för att upprätthålla en positiv relation med sig själv.  

 

När respondenterna talade om sig sin kropp, talade de främst om sig själv som en helhet. Det 

fanns tidpunkter och tillstånd som fick dem att uppleva sig som två separata enheter, men det 

var ingenting som beskrevs skapa en bättre relation med kroppen. När de kände sig som en 

helhet, så trivdes de bättre i sin kropp. Detta kan förklaras av att vara ett med sin kropp, något 

som även Frisén et al. (2014) diskuterar och namnger som en av komponenterna till att trivas i 

sin kropp. Det som respondenterna lyfter fram upplevs därmed vara gemensamt för personer 

som har detta förhållningsätt. Nämnvärt är även att flera respondenter talade om att leva i nuet 

med meditation, närvaro och tacksamhet som metoder för att grunda sig själva och trivas bättre 

i sin kropp. Detta förhållningssätt kan även relateras till den studie som gjordes av Albertson et 

al., (2015) där personer fick lyssna på meditationer om medkänsla och acceptans, vilket gav 

dem en starkare medvetenhet i sin kropp samt utvecklade en tacksamhet hos dem, vilket i sin 

tur skänkte positiva känslor. På liknande sätt kan även de metoder som respondenterna 

använder sig av fungera. Beskrivningen av ett positivt förhållningsätt till kroppen är att det 

därmed grundas till stor del inifrån personen själv och tas i uttryck genom självmedvetna val, 

något som nästa stycke kommer behandla ytterligare.  

 

Lära känna sin kropp 
Respondenterna lyfter på olika sätt fram och tillämpar kunskap de har om när deras kropp mår 

bra för att trivas bättre i den. Respondenterna talade om att de försökte välja handlingar som de 

mår bra av, såsom att vara runt människor som de trivs med, träna den träningsform de gillar 

mest, ge sig själv beröm, sluta använda snus och försöka äta mat som deras kroppar mår bra av. 
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Förekomsten av sådana handlingar stödjs i forskning som visar att personer med ett positivt 

förhållningsätt till sin kroppar också använder mindre tobak (Andrew et al., 2016) och lyssnar 

på kroppens behov när det kommer till mat (Augustus-Horvath et al., 2010). Även begreppet 

medkänsla, som kan uttryckas i att ge sig själv beröm och framhäva sina bättre sidor, kan hjälpa 

till att förklara på vilket sätt respondenterna gynnas av att utföra handlingar som får dem att må 

bättre i sin kropp. Medkänsla, visar forskning, kan i sin natur verka som en buffert för att 

undvika att personer jämför sig med andra eller förväxlar sitt utseende med sitt självvärde 

(Homan och Tylka, 2015). Medkänsla utövas genom att inte identifiera sig allt för starkt med 

ideal, sätta in händelser i perspektiv och på andra sätt utöva balans mellan sig själv och de krav 

som finns (Neff, 2003). Den definitionen på medkänsla överensstämmer väl med vad 

respondenterna talade om. De använde sig på så sätt av medkänsla för att trivas mer med sina 

kroppar. Omvänt kan det tolkas som att personer som trivs i sin kropp i högre utsträckning vill 

respektera den och de behov som den uttrycker, vilket också uttrycks av Augustus-Horvath et 

al. (2010). !

 

Respondenterna beskriver att de känslor som deras positiva förhållningsätt bland annat ger dem 

är glädje, bekvämlighet samt naturlighet. Förhållningsättet handlar inte bara om att tycka om 

kroppens utseende, utan även om att anpassa livet efter sig själv och de egna behoven. Det 

positiva förhållningsättet till sin kropp kommer aldrig förskona människor från att må dåligt i 

perioder, det kommer inte heller nödvändigtvis att göra dem till bättre människor på något sätt, 

men det kan ge dem en känsla av tillförsikt, en acceptans för andra och en vilja att trivas i sig 

själv, även när det är svårt. Precis som Tylka och Wood-Barcalow (2015) skriver, så handlar 

det i slutändan om en holistiskt och därmed allomfattande syn, där kropp och relationer, 

beteenden och liknande får vävas samman och skapa något hållbart. I detta är träning en viktig 

del för respondenterna, vilket nästa stycke tar upp.  

 

Träning som medel och verktyg  
Ett synsätt framkom hos respondenterna som verkar för att utöva träning för att må bra i sin 

kropp, och inte för att få en idealkropp. Träning är en central del av den diskurs som talar om 

hur den idealiserade kroppen ska uppnås (Frisén et al., 2014). Det är även ett av de mest 

förekommande samtalsämnena som respondenterna hänvisade till i relationen till sina kroppar. 

De talade särskilt om att de var glada över att få se resultat av sin träning. I sig kan detta tolkas 

överensstämma med den diskurs som säger att träning kan förändra kroppen så att den ser bättre 
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ut och passar bättre in i den idealiserade bilden av ett godtyckligt utseende (Frisén et al., 20014). 

Det är framförallt träning på gym som lyfts fram, (Wright et al., 2006) och det är även där som 

de flesta av respondenterna tränar. Det finns dock en förskjutning kring hur träning ska verka 

för att skapa en snyggare kropp, och hur träning verkar för att göra en person mer tillfreds med 

sig själv. Detta är något som Frisén et al. (2014) menar handlar om att personer som tränar i 

syfte att bli starkare och på andra sätt fokuserar på funktion snarare än utseende, ofta har en 

bättre relation till sin kropp. Respondenterna beskrev träning förvisso som ett medel för att se 

bra ut avklädd, men främst tränade de för att bli snabbare, starkare, få bättre kondition och till 

stor del på grund av den tillfredställelse som de fick av själva utövandet i sig. I den bemärkelsen 

så handlar det inte så mycket om målet för träningen, utan mer om resan dit. Flera av dem 

berättade att de uppskattade små förändringar, och var glada åt både psykiska och fysiska 

framsteg. I kontrast till de personer som tränar för att uppnå ett mål av att se ut på ett speciellt 

sätt, så menar respondenterna att de kan njuta mer längst vägen och fira det lilla i sin träning. 

Det är främst detta synsätt på träning som utmärker personer med positivt förhållningsätt till 

sina kroppar menar Frisén et al. (2014). Därmed finns det en lustfylld känsla bundet till träning, 

som kan men inte endast handlar om att skapa snabba resultat. Detta är ett synsätt som 

respondenterna och forskare tror kan gynna många fler. Upplevelsen av ett positivt 

förhållningsätt till kroppen påverkar delvis de val som aktivt görs i förhållande till den, som att 

träna för att må bättre.  

 

För att låta en positiv kroppsuppfattning få bli mer komplex än den beskrivs genom de tre första 

delarna i diskussionen, så ska kroppen här få stå i relation till den diskurs som bedrivs om kropp 

och utseende idag. På många sätt har de ovanstående delarna talat om det som kan växa inifrån 

en individ, och de val som vi självmant kan göra. Vi lever emellertid i en social kontext, och 

det påverkar personer, och deras förhållande till kroppen.  

 

Upplevelsen av kroppen i ett socialt rum  
Avslutningsvis förs kroppen in det sociala rummet och jag kommer att diskutera varför det kan 

vara svårt att ha en positiv kroppsuppfattning, även om ovanstående delar återfinns.!Lika 

mycket som det kan tyckas vara en utopi att leva i en värld utan att kroppen kommer påverka 

hur vi ser på varandra, lika mycket kan det ses som en förenkling att tänka att personer som 

använder sig av träning, positiva tankar och har en accepterande omgivning automatiskt 

kommer att trivas i sin kropp. Även respondenterna uttryckte sig bli påverkade av samhället 
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och medias framställning av idealkroppen, samt fick negativa associationer när de kände sig bli 

bedömda av andra. Detta fick dem att fundera över sig själva, ställa sig objektiva till sitt 

utseende och se sig själva utifrån andras perspektiv. Denna obehagskänsla kan förklaras utav 

den starka konsensus det finns att få vara med i umgänget med andra tillsammans med 

vetskapen om att utseendet idag har tillskrivits fler egenskaper än endast ytliga (Feingold, 

1994). Människor är idag allt för medvetna om att deras utseende bär med sig budskap om vilka 

de är, som avsiktligt och oavsiktligt tas upp av andra. Det är nära kopplat till teorier om skam 

(Brown, 2014) och stigma (Goffman, 1962) att avvika från det normativa utseendet. I processen 

att möta nya personer, så talade respondenterna om en oro och en vilja att vara tillräcklig i 

andras ögon. Detta kan relateras till den skam som Dahlgren och Starrin (2004) menar kan 

uppkomma i relationen med andra människor, om inte normativa beteenden följs. I relation till 

utseende så innebär detta att om en person anses ha ett utseende som inte följer normer eller på 

annat sätt är utstickande, så kan personen bli bedömd för detta och riskerar att uppleva skam, 

stigma  och/eller social isolering. De hårdaste sanktionerna av detta kan tänkas vara utfrysning 

medan de vanligaste, och mer förekommande, kan vara blickar och nedlåtande kommentarer 

från andra. Självfallet kan en person välja att inte låta sig påverkas av kommentarer och blickar 

och ännu mer välja att inte internalisera dem. Dock menar Brown (2014) att det är svårt att välja 

att inte känna skam, och att det är en process att lära sig verktyg som skapar en motståndskraft 

mot skam, vilket benämns som skamtålighet. Risken att konfrontera skam kan därmed skapa 

ett utrymme för människor att förebygga den genom att tänka på sig själv utifrån andra 

personer, se till att försöka se presentabel ut inför andra och på liknande sätt arbeta med att 

försvaga det svängrum som skam kan få i våra liv. De handlingar som beskrevs ovan återfinnas 

i de berättelser om kroppsuppfattning som respondenterna återgav. Främst märks detta genom 

deras ambivalens kring sig själva i nya sociala rum, och genom deras önskan om tillhörighet. 

Det är ett mänskligt drag att vilja få inneslutas av en gemenskap med andra, och att inte påverkas 

av andra människors åsikter, åtminstone till viss del, skulle dessutom innebära en stagnation 

som människa. !

 

Förutom skam så skapar synsättet där identitet och utseende går ihop ännu en dimension av 

komplexitet i vårt social rum. Wright et al. (2006) beskriver att det kan vara svårt att kämpa 

emot den sociala vinsten av en kropp!som i enlighet med ideal är både funktionell och attraktiv. 

För de som upplever att deras värde som person ligger i hur utseendet passar ihop med idealet, 

innebär detta en stor sårbarhet och risk, på grund av att det är närmast omöjligt att uppnå 

idealbilden (Brown, 2014). Medias bild av kroppen bjuder in till tankesättet att en ungdomlig, 
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sexig eller på andra sätt ideal kropp innebär en livsstil som innefattar mer än bara det 

utseendemässiga (Featherstone, 1994). Flera av respondenterna presenterade medias 

framställning av kroppen som central för negativa känslor hos dem. För att förebygga och 

hantera dessa negativa känslor så används kritiskt tänkande och reflektioner kring vem som ska 

ha åsiktsföreträde. Att aktivera det kritiska tänkandet i relation till de kroppar som återfinns i 

media anses av forskare som en av grundbultarna för en hälsosam relation till sin kropp (Frisén 

et al., 2014). På grund av att risken för att beblanda identiteten med utseendet, så finns det ännu 

större värde i att tillämpa metoder som aktiverar kritiskt tänkande och skapar en lägre grad av 

internalisering av ideal.  

 

Respondenterna hade sämre dagar, där de tvivlade på både sin egen tillräcklighet och sitt 

utseende. Min tolkning är att det handlar om att återkommande besluta sig för att försöka må 

så bra som möjligt i sin kropp. Det är inte alla dagar som detta räcker till, och detta belyser ännu 

mer hur stark den diskurs om idealutseende som finns är. Tillsynes bor samhället inom oss, 

genom att vi följer dess normer, och de påverkar oss även när vi inte vill. Jag tror att det finns 

verktyg som kan hjälpa en bit på vägen, och att personer som upplever sig ha en stödjande 

omgivning, som kan tänka positiva tankar, och som tränar också mår bättre. Den framväxande 

tolkningen är att personer kan påverka sina tankar, sin aktiva inställning till medias 

framställning av kroppar och välja att inte internalisera negativa synpunkter från andra. De 

personer som upplever sig ha ett positivt förhållningsätt till sin kropp, blir emellertid också 

påverkade av andra och vill förebygga negativa känslor i sociala rum till följd av sitt eget 

utseende. Givet att de också blir påverkade, så kanske det finns en gräns där vi inte längre kan 

motverka och förebygga påverkan från andra. Med det synsättet så är det inte eftersträvansvärt 

att blunda för andras bekräftelse, åsikter och budskap. Detta är inte heller något som någon av 

respondenterna menar sig göra och genom det så upplevs de ha hittat en tillfredställande balans 

i att låta andra få ha synpunkter, och själv få besluta sig för att vara tillräcklig.  

 

Avslutande reflektioner  
Genom min studie har jag försökt uppmärksamma de erfarenheter och situationer som 

möjliggör ett positivt förhållningsätt till kroppen, samt de känslor som förhållningsättet föder. 

Ambitionen med den fenomenologiska metoden är att finna essensen av fenomenet, vilket gör 

att enskilda personers erfarenheter av fenomenet blandas, och därmed kan individuella nyanser!

inte få samma utrymme. De personer som medverkar i denna uppsats på många sätt en homogen 
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grupp, med liknande ålder. Detta medför att det resultat som framkommit inte nödvändigtvis 

går att generalisera till en större population. Dock verkar det fenomenologiska arbetssättet för 

att skapa en mer allmängiltig syn på fenomenet. Dessutom stöds respondenternas upplevelser 

och sätt att hantera sina liv till stor del av forskning, vilket bidrar till att stärka resultaten. I 

urvalet så fanns både män och kvinnor med, däremot har inte kön lyftas fram i resultatdelen. 

Detta för att de inte framkom några större skillnader mellan män och kvinnor i intervjuerna. 

Materialet som framkom var av en mindre karaktär, på grund av tids- och resursaspekter, och 

eventuella skillnader mellan könen hade kanske kunnat framkomma tydligare om materialet 

hade varit större.  

 

Det är inte en rak sträcka till att få detta förhållningsätt, utan det är en process vars helhet denna 

uppsats inte tar upp. Studien fokuserar främst på hur respondenterna upplever sina erfarenheter 

av att ha ett positivt förhållningsättet till kroppen. Detta medför att resultatet huvudsakligen 

fokuserar på nutid, även om förhållningssättet beskrivs som en process. Därmed går det inte att 

genom denna studie förstå hela komplexiteten av fenomenet, eller att veta hur respondenternas 

erfarenheter av fenomenet har utvecklats över tid. Det skulle vara önskvärt att studera hur 

utvecklandet av en positiv kroppsuppfattning ser ut under flera års tid, för att se de val som görs 

för att producera och bibehålla ett sådant förhållningsätt. Jag hoppas dock att min uppsats 

kunnat ge ljus åt de framträdande beteenden som personer med detta förhållningsätt utövar i 

sin vardag. Uppsatsen har verkat för att på olika sätt belysa upplevelsen av att ha ett positivt 

förhållningsätt till sin kropp, och dess resultat kan ses som en hänvisning till vad som gör att 

personer som trivs i sin kropp kan bibehålla detta i nuet.   

 

Min förhoppning är att det kommer att forskas mer kring ett positivt förhållningsätt till sin 

kropp i framtiden. Det finns alltför många som skulle tjäna på att förflytta fokus från kroppen 

som varumärke till kroppen som allomfattande. 
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Bilagor  
 
Bilaga 1.  Respondentbrev2 
 

Vet du hur det känns att trivas i din egen kropp? 
 
Flera studier visar att när samhället ställer allt högre krav på utseende och ideal så mår allt fler 
människor sämre över sig själva och sin kropp. Samtidigt så menar forskare att personer som 
på olika sätt upplever ett positiv förhållningssätt till sin kropp kan ge värdefull information till 
hur detta kan vändas.  
 
Jag söker personer som vill ställa upp i en studie, som ingår i min c-uppsats, som handlar om 
hur det är att ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp, och som har erfarenhet av just detta.  
 
Mitt namn är Malin Sigvardsson och läser Sociologi vid Umeå Universitet, och denna studie 
är en del av min examensuppsats som handlar om upplevelsen av att må bra i sin kropp. 
Studien kommer kretsa omkring hur det känns att må bra i sin kropp samt i vilka situationer 
som detta kan upplevas som starkast.  
!

Jag söker Dig som är mellan 18 och 25 år gammal och som har en 
upplevelse av att trivas med Din kropp. 

 
Intervjuerna kommer att genomföras under april månad och de uppgifter som lämnas vid 
intervjun av Dig kommer att behandlas på ett sätt som gör att enskilda personer inte kan 
identifieras, och de kommer att behandlas helt anonymt. Du kan när som helst välja att 
avbryta sin medverkan, och detta utan någon närmare motivering.   
 
Jag hoppas att Du ska vilja medverka och bidra med din erfarenheter till att förhoppningsvis 
utveckla förutsättningar för att fler ska kunna trivas med sin kropp.  
 
Om du vill anmäla dig till studien eller skicka frågor så kan du kontakta mig så snart som 
möjligt.  
 
Tack för att du tagit dig tid och läst detta!  
 
Varma och vänliga hälsningar,  
 
Malin Sigvardsson  
  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Här!presenteras!det!ursprungliga!respondentbrevet.!Observera!att!den!version!som!lades!ut!på!Facebook!var!mer!

kortfattad.!!
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Intervjuguide: Positivt förhållningssätt till kroppen 
 

Teman: 3 övergripande teman:  
-! Upplevelsen av ett positivt förhållningssätt till sin kropp 
-! Känslan av att ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp  
-! I vilka situationer som ett positivt förhållningssätt till kroppen upplevs  

 
Underteman:  

-! Vilka människor som påverkar relationen till kroppen  
-! Hur påverkar ett positivt förhållningssätt personernas vardag  
-! Avslutade tankar och reflektioner 

 
 

Var god och svara så utförligt som möjligt på frågorna  
 
 
Att ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp kan betyda olika saker för olika personer 
 
1. Att ha ett positivt förhållningssätt till kroppen – kan du beskriva vad det innebär för dig?  
  
2. Vilka egna ord skulle du välja för att beskriva hur det är för dig att ha ett positivt 
förhållningssätt till din kropp?  
 
 
 
Olika känslor kan vara relaterade till kroppen  
 
3. Kan du beskriva den känslan du har kring din kropp när du upplever ett positivt 
förhållningssätt till den?  
 
 
Andra personer kan ibland påverka hur man känner kring sin kropp  
 
4. Kan du beskriva hur dina relationer till andra människor kan påverka hur du upplever ditt 
förhållningssätt till din kropp?  
 
  
 
Ibland kan man tycka olika om sin kropp beroende på vad man gör och vad man är  
 
5. Kan du berätta om en situation när du känner att du har ett positivt förhållningssätt till din 
kropp?  
 

 
6. Kan du beskriva hur känner du dig i den situationen?  
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7. Kan du berätta om vilka handlingar som får dig att uppleva ett positivt förhållningssätt till 
din kropp? 
 
 
8. Kan du berätta om vilka tankar som får dig att uppleva ett positivt förhållningssätt till din 
kropp? 
 
!

!

Hur man tycker om sin kropp kan ibland påverka andra delar av livet  
 
9. Kan du beskriva hur ditt positiva förhållningssätt till din kropp tar sig till uttryck i din 
vardag? 
 
 
 
Har du några avslutande tankar du vill delge?  
 
Har du några frågor? 
 
Tack för din medverkan!  
  


