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Abstrakt

Våra perfekta kroppar – en undersökning om ”kroppsideal och normer”.

I uppsatsen undersöks synen på kropp och ideal som svenska gymnasieungdomar har. I vårt 

samhälle och på sociala medier publiceras bilder på kroppar, bilderna sprids och skapar ett 

ideal för hur kroppen ska se ut. Detta kan leda till negativ uppfattning om den egna kroppen. 

Syftet med undersökningen är att synliggöra och problematisera kroppsideal och normer som 

finns i samhället och istället skapa en  känsla av tillhörighet, samt att starta en diskussion med 

gymnasieungdomar.  Det  är  viktigt  att  tillsammans  med  gymnasieungdomar  prata  om 

kroppsideal  och  normer  för  att  tillsammans  kunna  omförhandla  ideal  och  normer.  Fyra 

samtalsgrupper med gymnasieungdomar på två olika skolor i Sverige samt sju personer som 

hjälpt till som modeller fungerar som källor i projektet och frågeställning om kroppsideal. 

Frågeställningen  lyder;  Hur  kan  normer  kring  kropp  och  kroppsideal  synliggöras  genom 

samtal med gymnasieelever och konstfacksstudenter? Hur kan dessa samtal ligga till grund 

för ett konstnärligt arbete?

Studiens resultat visar att kroppsliga bilder påverkar gymnasieungdomars syn på kroppsideal. 

Bland  ungdomarna  fanns  det  en  kunskap  om kroppsidealet.  Kunskap  om att  det  inte  är 

hälsosamt samt att normativa idealbilder är sammankopplade med individers självförtroende. 

Ungdomarna beskrev att ungdomar med ett dåligt självförtroende påverkades mer än vad de 

som hade ett bra självförtroende. 

Mitt  gestaltningsarbete  består  av  avgjutna  torsos  i  silikon  som  gjorts  efter  samtal  med 

gymnasieungdomar och modeller. Min gestaltning inkluderades åtta stycken silikonkroppar. 

Personerna som gjutits av är i åldrarna 20-45, men vi alla är vackra oavsett ålder, figur eller 

könsidentitet. Jag vill med mitt verk påverka vår syn på kroppsideal och skapa en känsla av 

tillhörighet. Att våga vara stolt över sin egen kropp.

Nyckelord
Kroppsideal, body ideals, normer, kropp, kroppsaktivism, gymnasieungdomar, sociala medier.  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1. Inledning

1.1 Introduktion

Idag matas vi ständigt av olika budskap om hur man bör se ut och vad vi ska göra med våra 

kroppar.  I  den  västerländska  kulturen  sprids  budskapet  om den  perfekta  kroppen  genom 

reklam, tidningar, tv-program och sociala medier. Bilder/budskapet som sprids är en slank, 

smal och retuscherad kropp. I vissa fall är personerna undernärda. 

Hur vi ska se ut och hur vi ska vara som kvinna eller man styrs av normer. Normer styr vad 

som är okej och inte är okej. Några av de normer vi har i dagens samhälle är så bestämda att 

vi inte vet att de finns där, som tydliga mallar som vi håller oss inom. Det finns också en stor 

press på unga att de ska nå upp till de normativa krav som omgivningen ställer.

Sociala medier visar bilder på smala kroppar som ser hälsosamma och bra ut. Det är oftare 

kvinnokroppen  än  manskroppen  som  står  i  centrum  och  blir  bedömd.  Många  tjejer  och 

kvinnor har därför en negativ kroppsbild och är mer eller mindre fixerade vid vikten. Unga 

söker  egen  information  från  olika  sammanhang  och  från  andras  synpunkter  för  att  så 

småningom hitta sin egna position och identitet. Stora nätgemenskaper som unga använder sig 

av är Instagram, Facebook, Youtube, modebloggar, Tumblr, m.m. 

I några tidigare kurser i utbildningen har jag undersökt min egna syn på kroppsidealet och hur 

det har påverkat mig. I denna undersökning vill jag ta hjälp av gymnasielever för att få reda 

på hur de tänker och pratar om kroppen. Denna undersökning görs för att hjälpa mig i mitt 

kommande yrke som pedagog för  att  veta  hur  jag kan arbeta och prata  om ämnet  på ett 

positivt sätt tillsammans med eleverna. Jag vill att alla människor ska känna att de har en 

tillhörighet oavsett hur man ser ut. I denna undersökning problematiseras kroppsideal genom 

att dels arbeta konstnärligt med hjälp av några konstfackstudenter, dels genom samtal med 

gymnasieungdomar.

1.2 Bakgrund

Man kan se människors kroppar som en slags budskapsbärare till andra människor runt om 

kring  oss.  Det  som  omgivningen  först  ser  hos  varje  person  är  kroppen.  Vi  lever  i  ett 

konsumtionssamhälle och det är möjligt att köpa saker för att få kroppen till något bättre och 

fungera som budskap till omgivningen, som till exempel make up och kläder. Som kvinna ska 

�5



vi  känna  att  våra  kroppar  är  otillräckliga  så  att  vi  spenderar  stora  summor  pengar  på 

skönhetsprodukter, hår och kläder i hopp om att det ska bli bättre och för att komma ifrån den 

negativa känslan.

Kroppsidealet har länge varit att vara hälsosam och under de senaste hundra åren har det inte 

förändrats mycket. I början på 1900 talet var arbetet hårt och kroppen skulle vara stark och 

frisk. På senare tid har olika träningsformer kommit som bodybuildning, fitness och många 

andra träningsformer där målet varit att skulptera fram en muskulös och snygg kropp. Det 

finns en strävan hos människor efter att ha ett hälsosamt liv men också en strävan efter den 

perfekta  kroppen  och  skönheten.  Idag  lever  många  människor  med  kroppsfixering, 

ätstörningar  och  ideal.  Jakten  på  skönhet  blir  ett  ohälsosamt  beroende.  Under  ungdomen 

kämpar ungdomar med att hitta vem de är. De provar flera identiteter för att hitta och känna 

vem de vill vara och bli. Unga ser hur äldre kritiserar sina kroppar och pratar om de delar som 

de är missnöjda med. Genom att ungdomarna ser och hör hur äldre är mot sig själva, antar 

yngre att det är så man ska prata om sin kropp. Ungdomarna tar efter att kroppen är något som 

man ska kritisera både för att vuxna och sociala medier visar upp den bilden bara för att man 

ska  passa  in.  Jag  hoppas  på  att  vi  tillsammans  kan  påverka  problemtiken  som  gäller 

kroppsideal och att vi börjar prata om det i syfte att skapa förändring.

Det  är  också  bra  att  nämna  kroppspositivism som på  engelska  kallas  Body  Positivism.  I 

dagens samhälle finns det personer som har tagit stark ställning mot kroppsideal. Det finns 

också en rörelse i Sverige som benämns kroppsaktivism. Dessa rörelser vill sprida att man ska 

vara nöjd med sin kropp, precis som den är.  De har en stark åsikt och det är att alla kroppar 1

ska få synas och absolut inte bara de kroppar som passar in i dagens mall som media sprider. 

Kvinnorna publicerar bilder och videoklipp på deras kroppar i underkläder på sociala medier 

med valkar och celluliter, de visar upp kroppar som flesta av hos människor har. En konstnär 

som håller på med kroppsaktivism på Instagram heter Stina Wollter. På hennes Instagram-

konto utmanar hon normerna om på vilka villkor icke-normativa kroppar får synas i media, 

detta  gör  hon  genom  att  posta  bilder  och  filmer  på  sig  själv.  Cassandra  Klatzkow  är 2

kroppsaktivist, eller som hon själv kallar det fettaktivist. Hon har också ett Instagram-konto 

där hon lägger ut bilder på sin kropp.3

 http://positivists.org/blog/body-and-sex-positivism. 1

 https://www.instagram.com/stinawollter/?hl=sv.2

 https://www.instagram.com/cassklatzkow/?hl=sv.3
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1.3 Syfte

Syftet med undersökningen är att synliggöra och problematisera kroppsideal och normerna 

som  finns  i  samhället  och  istället  skapa  tillhörighet,  dels  genom  att  samtala  med 

gymnasieungdomar och konstfackstudenter, dels genom att konstnärligt arbeta bort från det 

normativa kroppsidealet.  Det  är  viktigt  att  tillsammans med gymnasieungdomar prata  om 

kroppsideal och normer för att tillsammans kunna omförhandla ideal och normer.

Som en del av denna undersökning ingår mitt gestaltande arbete. Syftet med gestaltningen är 

att genom avgjutningar av faktiska kroppar, visa att alla olika kroppar är vackra oavsett om 

man har bristningar, fettvalkar, ärr, små/stora bröst m.m. Fokus blir på den osäkerhet som man 

kan ha med sin kropp och syftet är att synligöra denna osäkerhet. Detta är ett brett ämne. Jag 

har därför valt att avgränsa mig i en frågeställning som jag vill undersöka närmare.

1.4 Frågeställning

Hur kan normer kring kropp och kroppsideal synliggöras genom samtal med gymnasieelever 

och konstfacksstudenter? Hur kan dessa samtal ligga till grund för ett konstnärligt arbete?

2. Empiri

Undersökningen är en kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer och samtal, där även ett 

konstnärligt arbete är en viktig metod. Totalt blev det fyra samtalsgrupper som var mellan 40 - 

50 minuter  vardera.  Ett  dokument med frågor gjordes för  att  ha som ett  stöd i  samtalen. 

Frågorna som utformades rörde kroppsideal, normer, identitet, erfarenhet, upplevelse, kläder i 

butiker samt sociala medier.  I  början av samtalet  visades ett  antal  bilder för att  få igång 4

informanterna.  Samtalet spelades in med en mobiltelefon och filmades med en videokamera 5

på informanternas händer för att kunna göra återblick på intervjuerna och hur informanterna 

samtalade om bilderna. Inspelningen av ljudet gjordes för att kunna transkribera materialet. 

Även  papper och penna användes, men i relativ liten utsträckning, endast för att utföra vissa 

anteckningar av återkommande ord och meningar. Datorn var med för att lätt se vilka frågor 

som skulle ställas. Informanterna nämnde hur kroppsideal och normer påverkade dem, detta 

kommer jag att gå in närmare på längre fram i denna uppsats.  

 Se bilaga 1 - Fokusgruppintervjuer.4

 Se bilaga 2 - Bilder från fokusgruppen. 5
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3. Urval och avgränsning

Fokus i studien är att ta reda på hur elever på gymnasiet talar om kroppsideal. Detta gjordes 

på två gymnasieskolor, en kommunal skola i Västra Götaland samt en friskola i Stockholms 

län. Skolorna som kontaktades var skolor som sedan tidigare hade besökts. Dessa skolor var 

tidigt utvalda och det var viktigt att ha skolor från flera orter för att se om det skilde sig 

mellan orterna. Skolan i Stockholms län var en tidigare partnerskola på min utbildning vid 

IBIS/Konstfack (Institutionen för bild- och slöjdpedagogik). Kontakten med skolan gjordes 

via e-post till tidigare handledare. 2016 hade jag min praktik där och klassen som jag skulle 

ha samtal med hade jag tidigare träffat och haft lektion med. Skolan från Västra götaland är en 

skola ifrån min hemkommun, detta var intressant för att eventuellt se om eleverna talar olika 

om kroppsideal vart i landet som man befinner sig. Kontakten med skolan i Västra götaland 

gjordes på privat meddelande på Facebook. 

Målgruppen var  tidigt  bestämt att  de  skulle  vara  elever  från gymnasiet.  Detta  var  för  att 

underlätta för mig då eleverna är minst 15 år gamla och behöver inte ha målsmans tillstånd att 

delta i undersökningen som var en stor fördel för mig. Resultatet av undersökningen kommer 

att vara information om hur gymnasieungdomar talar och påverkas av kroppsideal. 

Denna  undersökning  avgränsar  sig  mot  att  ändra  eller  lägga  till  på  sin  kropp  i  form av 

piercing och tatuering. En annan avgränsning görs mot etnicitet, detta är för att studien inte 

ska  bli  allt  för  bred.  Jag  vill  klargöra  är  att  uppsatsen  är  skriven  med  en  feministisk 

medvetenhet men jag försöker inte göra skillnad på manligt och kvinnligt. Slutresultatet blev 

de dock bara två män och tio kvinnor. Det blev en avgränsning då jag fick fler kvinnor än män 

som informanter. Dock ser jag inte detta som negativ begränsning utan snarare att jag kan 

fördjupa mig i den kvinnliga kroppen ännu mer.

Jag vill förtydliga att när jag talar om samhället och vår kultur menar jag den som bygger på 

en västerländsk tanketradition som delas av bland annat Europa och Nordamerika. Detta blir 

en förenkling av en större och mer komplex värld.

4. Metod

I detta kapitel redogörs och förklaras metoderna för undersökningens genomförande.
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4.1 Fokusgrupper

För  att  få  in  så  mycket  data  som  möjligt  till  studien  valdes  en  kvalitativ  ansats  där 

fokusgruppintervjuerna blev metoden. Genom att  ha fokusgruppintervjuer kommer man åt 

informanternas berättelser och deras beskrivningar av sin vardag.  Med kvalitativa metoder 6

undersöker  man  förståelsen  mer  på  djupet,  arbetsmaterialet  kan  vara  de  texter  som 

observationer och intervjuer ger upphov till.  Med en kvantitativ undersökning vill man ofta 7

se  hur  respondenterna  har  för  olika  förhållande  och  inställningar  till  ämnet.  Att  använda 

fokusgruppintervjuer  kan  bli  en  fördel  där  möjligheten  finns  att  öppna  upp  för  olika 

uppfattningar om ämnet.  För att se informanternas direkta reaktion och hur de interagerade 8

till ämnet, genom observation kan man iaktta ungdomarnas reaktioner under samtalet.9

Det var viktigt att ha många informanter till undersökningen, detta var för att resultatet skulle 

bli så rättvist som möjligt. Metoden som har använts är hämtad från Kullbergs, Etnografi i 

klassrummet.  Kullberg  nämner  att  för  att  nå  en  hög  kvalitet  kan  man  studera  samma 10

fenomen utifrån  flera  olika  metoder.  Metodtriangulering  ger  ett  bredare  dataunderlag  och 

säkrare  grund  för  tolkning.  Etnografi  är  en  vetenskaplig  metod,  teknik  och  ett  sätt  att 11

förhålla sig till den sociala verkligheten.12

4.2 Tillvägagångssätt/ genomförande

Lärarna på  de  utvalda skolorna fick en informationstext,  i  texten fick de information om 

arbetet,  vad syftet  med undersökningen var samt de fyra etiska principerna. Det framgick 

också  i  texten  att  inga  namn  på  varken  skolan  eller  eleverna  skulle  kunna  spåras.  Det 

inspelade  materialet  och  hur  materialet  skulle  hanteras  samt  vilka  som  fick  tillgång  till 

materialet framgick även i texten. Något som framgick väldigt tydligt var att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta undersökningen.    

 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 6

Studentlitteratur, s. 326.

 Kullberg, Birgitta (2004). Etnografi i klassrummet. 2:a upplagan. Lund: Studentlitteratur, s. 54.7

 Kvale & Brinkmann (2009), s. 166.8

 Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 9

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 165.

 Kullberg (2004), s. 15.10

 Ibid., s. 83 - 86.11

 Sernhede, Ove (red) (2011). Förorten, skolan och ungdomskulturen. Reproduktionen av marginalitet och 12

ungas informella lärande. Daidalos, s. 62.
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4.3 Etiska principer

Under besöken på gymnasieskolorna fick eleverna information om undersökningens etiska 

principer, detta var för att eleverna skulle veta vad de tackade ja till. De fyra principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  13

4.3.1 Informationskravet 

Informationskravet  innebär  att  informanterna  ska  få  information  om  syftet  och 

tillvägagångssättet i studien.  Informanterna ska få information om deltagandet i studien är 14

frivilligt och att  de när som helst kan välja att  avbryta intervjun och sitt  deltagande.  På 15

grund av sin unga ålder är det viktigt att de vet vad det ger sig in på och att de är medvetna 

om att det som tas upp i undersökningen kan upplevas som ett känsligt område.16

4.3.2 Samtyckeskravet

Samtyckeskravet innebär att informanterna i undersökningen har rätt att själva bestämma över 

sin  medverkan.  Om informanterna  är  under  15  år  bör  samtycke  inhämtas  från  föräldrar/

vårdnadshavare.17

4.3.3 Konfidentialitetskravet

För att informanterna ska känna sig säkra i undersökningen är konfidentialitetskravet en bra 

aspekt i de etniska principerna. De ska känna sig trygga i att delta och att informanternas 

identitet eller personuppgifter skall förvaras i säkerhet så att ingen obehörig kan ta del av 

dem.  För att säkra deras identiteter har informanternas namn eller skola undvikits.18

4.3.4 Nyttjandekravet

Det sista etiska kravet är nyttjandekravet, det innebär att personuppgifter inte får användas för 

andra ändamål än till den aktuella studien.19

 Vetenskapsrådet  (2002).  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning. 13

Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 6.

 Ibid., s. 7.14

 Ibid., s. 7.15

 Ibid., s. 7.16

 Ibid., s. 9.17

 Ibid., s. 12.18

 Ibid., s. 14.19
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4.4 Samtal Västra Götaland

De första samtalen var i Västra götaland med två fokusgrupper, första gruppen var med två 

tjejer och en kille och andra gruppen var med fyra tjejer. De båda grupperna gick estetiska 

programmet med olika inriktningar, estetik och media eller bild och form. Vi satte oss i ett 

litet  rum runt  ett  bord  där  alla  kunde  se  varandra,  informanterna  hälsades  välkomna,  vi 

presenterade oss för varandra och jag bjöd på fika för att lätta upp stämningen samt som ett 

tack för att de ville ställa upp i undersökningen. Något som jag var väldigt tydlig med var att 

fikat hörde inte till studien och man behövde inte ta om man inte ville, då jag tänker att det är 

ett  känsligt  ämne och fika kan bli  fel  budskap i  min studie.  Jag gick igenom syftet  med 

undersökningen samt hur materialet skulle hanteras och förvaltas. Eleverna fick reda på att 

undersökningen var frivillig och att man när som helst fick avbryta. Samtyckesdokumentet 

delades ut och en beskrivning av vad det innebar att vara informant i studien.  Tillslut fick de 20

reda på vad inspelningen kommer att användas till och att ingen annan kommer att titta på de 

inspelade materialet. Efter all information och presentation av ämnet började samtalet med att 

visa några bilder på olika skulpturer, kroppar och former. Detta gjordes för att öppna upp till 

en bra stämning och start i samtalet. De skulle beskriva vad de såg, vad de tänkte om bilderna 

och formerna.

4.5 Samtal Stockholms län

De andra två samtalen genomfördes på ett  gymnasium i Stockholm län där eleverna gick 

estetiska programmet med inriktning bild och form. Det första samtalet var med två tjejer och 

en kille och den andra gruppen var med två tjejer. Även här satt vi i ett litet rum runt ett bord 

där alla kunde se varandra samt att det bjöds på fika. Jag berättade hur intervjun skulle gå till 

och beskrev vad det innebär att vara informant i studien. Samtalet utspelade sig nästan exakt 

som på de två första samtalen jag hade i Västra Götaland. Det var viktigt med öppna frågor 

som ställdes till informanterna samt att det fanns inga riktiga eller felaktiga åsikter, detta för 

att göra samtalet öppnare under fokusgruppintervjun. 

4.6 Lyssna av materialet

Efter  alla  samtal  bearbetades  materialet  genom  att  lyssna  och  transkribera  av  samtalen/

intervjuerna som hade spelats in. Anteckningar gjordes, vad informanterna svarade, berättade 

och olika tonlägen. Efter varje avlyssning av intervjuerna funderade jag på om jag hade hört 

 Se Bilaga 3 – Samtyckeskravet.20
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något nytt som jag inte uppfattade på själva samtalet samt om det var något återkommande. 

En stor vikt var att hela tiden hålla sig så neutral som möjligt under samtalen och försöka 

bortse ifrån förutfattade meningar och att inte ta ställning i frågorna som diskuterades. Detta 

var en stor utmaning när jag höll med eller när det blev väldigt personligt och informanterna 

öppnade upp sig. Något jag reflekterade över efter intervjun var att de kände varandra sedan 

tidigare, vilket kan ha bidragit till  informanternas roll som varje person har sedan innan i 

gruppen. En fråga som jag ställde mig var om svaren hade varit desamma om man hade haft 

enskilda intervjuer. Det kan vara både för och nackdel att informanterna kände varandra. Jag 

reflekterade  även  över  att  jag  har  ett  intresse  för  kroppen  och  att  det  är  viktigt  att  vara 

medveten  om hur  vi  tillsammans  påverkar  resultatet  genom vårt  samtal  pågrund  av  mitt 

intresse. Jag har tagit mig an materialet som om det vore helt nytt område för mig.

4.7 Metod för gestaltningsarbetet

För att  få in så många modeller som ger av sina kroppar och berättelser som möjligt  till 

studien valdes  att  maila  till  alla  studenter  på  de  olika  institutionerna  på  konstfack.  Detta 

gjordes för att jag trodde att jag inte skulle få in några frivilliga personer som ville ställa upp 

och bli avgjutna i mitt arbete. Det blev inte så utan jag fick in 16 stycken frivilliga studenter 

som ville  ställa  upp.  Något  som var  väldigt  roligt,  dock var  det  lite  tråkigt  att  inga män 

kontaktade mig. När mitt arbete startade hade jag tänkt att gjuta av både kvinnors och mäns 

överkroppar. Då jag fick in så många studenter som kunde tänka sig att bli avgjutna fick jag 

begränsa mig i mitt arbete. Jag mailade alla frivilliga studenter och berättade att jag ville veta 

deras kroppsstorlek för att begränsa arbetets omfång. Då jag vill att verket ska representera 

olika figurer, storlekar och kroppsformer gjordes ännu ett urval av de som fick vara med. Sju 

stycken  kroppar  valdes  ut  till  gestaltningsarbete.  Ett  schema  gjordes  med  de  olika 

överkropparna  som  skulle  gjutas  av  för  att  ordna  upp,  få  struktur  och  ha  bra  koll.  Jag 

bestämde att två studenter per dag var lagom att gjuta av då det var på kvällstid på Konstfack. 

Jag byggde upp ett litet rum med hjälp av tyg och en vikvägg. Detta gjordes för att mina 

klasskompisar vill arbeta med sina projekt i rummet och för att få en trygghet och egen tid 

med varje modell som skull gjutas av. De skulle känna trygghet och ett lugn då jag förstår att 

det är en jobbig och utsatt position som modellerna står inför. Även i rummet fanns det ett 

bord med frukt, sötsaker, vatten och te för att fylla på energi. Detta som ett tack för att de ville 

vara med i mitt arbete samt för att de tog ca 1,5 timmar att gjuta av en fram eller bak sida av 

överkroppen. 
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När modellerna kom så presenterades arbetet och bilder visades hur det skulle se ut när arbete 

var färdigt och på utställningen. Jag berättade igen att det var frivillig, att man när som helst 

fick avbryta samt att kropparna kommer att visas upp på vårutställningen på konstfack i maj.  21

Modellen och jag diskuterade vilken sida av överkroppen som kunde vara mest intressant i 

mitt arbete. Sedan fick modellen ta av sig tröja och bh. Jag gick runt modellen för att se båda 

sidorna av överkroppen. Det var viktigt för mig att veta vad modellen tänkte om sin kropp, 

ifall om de var osäkra eller nöjda med någon del. Modellerna var väldigt delaktiga i valet av 

sida och jag kände att det var viktigt för mig då jag var ute efter deras osäkerhet med sina 

kroppar. Modellerna som ställde upp var själva väldigt delaktiga inom ämnet och alla tycket 

att det var ett viktigt och bra ämna att arbeta med. Under avgjutningen var jag lugn för att 

förmedla en trygg känsla till varje modell. Jag lyssnade och var lyhörd på hur de upplevde 

och kände. Jag frågade ofta hur modellen kände och om det gick bra. Detta var väldigt viktigt 

för att de skulle ha det så bra som möjligt. I några avgjutningar fick jag se till att ge dem 

vatten och något att äta då de upplevde att de var lite yra och trötta. De flesta modeller ville 

diskutera och prata om arbetet och om kroppsideal. Deras kommentarer kommer jag att att 

skriva mer om under bearbetning och analys.

Avgjutningen gjordes med hjälp av materialen alginat, gips, gipsbindor och juteväv. Alginatet 

penslades på den valda sidan av kroppen sedan doppades gipsbindor och väv i gips och som 

sattes på den torkade alginatet. Gipset fick härda i ca 30 minuter innan man lyfta av kappan. 

Direkt efter blandades gips som hälldes i alginatformen för att inte förlora formen som hade 

blivit av alginatet.

Efter alla avgjutningar av de personerna som valdes ut var att ta bort alginatet och gipskappan 

för att studera de olika gipskropparna. Två kroppar valdes ut åtgången för att inte göra för 

många på en och samma gång. Gipskroppen retuscherades om gipset hade förstört någon del 

och  det  fixades  fina  avslut  med  lera  på  kroppen.  Sedan  skulle  det  hällas  på  silikon  på 

gipskroppen för att låta silikonet stanna på, runt kroppen och inte skulle rinna i väg byggdes 

en liten kant. Detta blev den nya avgjutnings kappan i silikon. Detta gjordes för att ha en form 

för alltid, en form för att låtas experimenteras och välja hela eller delar av kroppen som var 

intressanta. Det hade gått att hälla silikon direkt i alginatet men då hade man inte kunnat göra 

om någon del  och man hade haft  en chans med alginatformen för  sedan skulle  den vara 

förlorad. Även nu var det tvunget att  göra en gipskappa till  silikonformarna, detta för att 

 Se Bilaga 4 – Dokumentation från vårutställningen.21
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silikonformarna skulle hålla formen som kroppen hade. Om man inte hade haft gipskappan 

hade silikonformarna bara varit en platt form och man hade inte kunnat använda den.

En stor del av projektet blev att blanda rätt färg till kroppen. Med rätt färg menas utifrån 

modellens färg på kropp. Att blanda rätt färg till kroppen var något som tillbringades mycket 

tid med för att få till den perfekta färgen till både bröst, hud, födelsemärken, ärr m.m. Detta 

var väldigt svårt då hudfärg är olika och ofta är de flera olika toner på hudfärger. Områden 

delades upp i vad som skulle genomföras i  rätt  ordning, det första som börjades med var 

bröstvårtorna, eventuellt ärr, födelsemärken och sist hudfärgen. 

Arbetet har delats upp i flera omgångar då härdningstiden på första silikonet tog 6 timmar, 

detta var för att få med alla detaljer sedan användes 15 minuter härdning. Ibland användes 

även förtjockningsmedelet thixo, detta var för att lätt bygga upp delar med silikonet och spara 

på silikonet. Detta gäller både för silikonformen och den slutliga kroppen i silikon. 

5. Teori och tolkningsram

Jag använder mig av teoretiska perspektiv och begrepp som socialkonstruktionism, genus och 

normer. Jag kommer att ifrågasätta dagens värderingar om kroppsidealet. 

5.1 Socialkonstruktionism

I denna studie används teoretiska perspektiv som utgår ifrån socialkonstruktionism. Vivien 

Burr  skriver  att  socialkonstruktionister  anser  att  hur  man  förstår  världen  beroende  av  de 

historiska och kulturella sammanhanget som vi befinner oss i.  Socialkonstruktionismen kan 22

beskrivas som att det inte finns någon objektiv sanning utan kunskapen är framställningen av 

hur människan kategoriserar värden vid olika tidpunkter och sammanhang som historia och 

kulturella företeelser.  Socialkonstruktionismen innebär att  vår uppfattning om verkligheten 

endast  är  en  tolkning  av  den  och  det  är  därför  man inte  kan  göra  anspråk  på  att  ge  en 

sanningsenlig och objektiv bild.  Kunskap förändras och omskapas hela tiden i mötet mellan 23

människor, detta gör att man måste förhålla sig kritisk till kunskap och sanningsanspråk. Det 

blir  som att  vår uppfattning om världen, samhället  och oss själva skapas och upprätthålls 

genom sociala processer. Det ovanstående sammanfattas av Vivien Burr i fyra nyckelbegrepp 

 Burr, Vivien (1995). An Introduction to Social Constructionism. New York: Routledge, s. 3.  22

 Burr, Vivien (2003). Social Constructionism. London and New York: Routledge, s. 6.23
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som binder samman och beskriver socialkonstruktionismen.  Det första hon tar upp är, en 24

kritisk inställning till självklar kunskap, det andra är historisk, kulturell specificitet, det tredje 

är samband mellan kunskap och sociala processer och det sista är samband mellan kunskap 

och social handling. Ett kännetecken för socialkonstruktivismen är att man ställer sig kritisk 

till  de  normer  och  traditioner  som  präglar  samspelet  mellan  människor  och  som  sällan 

ifrågasätts av andra discipliner.

5.2 Genus

Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som 

finns i samhället. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, 

tidsepoker och i olika delar av världen. Genus är kategorier mellan kvinnor och män genom 

kulturella och sociala konstruktioner. Genus reproduceras genom kroppen och de aktiviteter 

och verksamheter som vi engagerar oss och deltar i.

Fanny  Ambjörnsson  är  en  svensk  socialantropolog  och  genusvetare.  Ambjörnsson  har 

undersökt  genus,  klass  och  sexualitet  av  unga  tjejer  från  två  gymnasieklasser  i  sin 

doktorsavhandling I en klass för sig. Ambjörnsson stödjer sig i sin avhandling mot den kända 

feministen och queerteoretikern Judit Butlers resonemang. Butlers resonemang är att genus är 

olika  handlingar  snarare  än  orsaker  till  dem.  Ambjörnsson  poängterar  att  genus  ständigt 

återskapas  i  handlingar  som  vi  alla  utför.  Ambjörnsson  skriver  att  manskroppen  och 25

kvinnokroppen skiljer sig. Hon belyser kvinnans görbarhet. För att få anses vara en riktig 

kvinna måste man till exempel sminka sig, noppa ögonbryn, fixa håret och kroppen ska vara 

fri från hår. Detta är ett sätt att skapa genus. Man måste ständigt underhålla sitt utseende och 

på  detta  sätt  uppnå  ett  visst  eftersträvansvärt  utseende  och  en  viss  status  och  identitet.  26

Ambjörnsson berättar också om föreställningen om att den naturliga kvinnligheten som finns 

inom alla kvinnor och som är den som man lyfter fram när vi gör om oss själva.  Snarare blir 27

tjejer en social kategori som bär specifika genusattribut än en benämning på ett biologiskt 

kön.  Detta  blir  också  en  dubbelhet  i  att  görande  av  normativ  femininet  kräver  kroppslig 

 Ibid., s. 2.24

 Ambjörnsson, Fanny (2003). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm: 25

Ordfront, s. 12. 

 Ibid., s. 158.  26

 Ibid., s. 158.  27
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manipulation men samtidigt framställs som naturligt.  Judith Butler menar på att könet är 28

socialt skapat då det ges betydelse genom språket. Existerade kroppar gör vi genom att vi 

benämner dem män eller kvinnor. Butler menar att könet är performativt, alltså ett görande 

snarare ett varande, vilket innebär att kön är beroende av att konstant upprepas för att behålla 

sin betydelse.  Ambjörnsson diskuterar hur centralt kroppens form och utseende är för en 29

gymnasietjejs  liv;  ”Kroppen  är  något  man  talar  om,  sysslar  med,  bedömer,  granskar, 

uppskattar och, kanske framför allt, uttrycker missnöje över”.30

Ambjörnsson  skriver  i  boken  Vad  är  queer  att  alla  människor  förväntas  av  sociala  och 

kulturella krafter att gestalta genus genom performativa handlingar för att bli uppfattade som 

en normal  människa  i  samhället.  Man kan säga att  de  performativa  handlingarna  är  ett 31

resultat av internalisering och individen använder detta omedvetet. När vi förknippar ett visst 

genus upprepar vi de men om vi upprepar de av ett motsatt kön så skiljer sig det från det som 

anses vara det normala och på detta sätt kan man förändra genusföreställningarna över tid.  I 32

min undersökning blir  det  intressant  att  få  syn på det  överskridande och föränderliga om 

genus och kroppen.

5.3 Normer 

I samhället och i olika situationer finns det regler för och förväntningar på vad som är tillåtet 

och inte tillåtet. De outtalade eller uttalade reglerna och förväntningarna kallas för normer. 

Normer och värderingar kan man förstå som regler som varje individ anpassar sig efter och 

jämför sig med. Samt det som är de ”normala” eller det godtagna beteendet i t.ex en social 

grupp; konvention, praxis.33

Ambjörnssons teorier och resonemang kring normer och ideal är en inspiration och hur dessa 

normer  skiljer  sig  mellan  olika  kontexter.  Termen  normativ  femininitet  beskriver  den 

femininitet som har högst status och anses vara den mest eftersträvansvärda.  Den kvinnliga 34

 Ibid., s. 157.28

 Butler, Judith (2005). Könet brinner! Texter. Stockholm: Natur och Kultur, s. 45.29

 Ambjörnsson (2003), s. 172.30

 Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är queer. Stockholm: Natur och Kultur, s. 137 f.31

 Ibid., s. 139.32

 http://www.ne.se/sök/?t=uppslagsverk&q=normer.33

 Ambjörnsson (2003), s. 29.34
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kroppen är präglad av görbarhet.  Detta innebär att  något som ständigt kan förbättras och 

måste göras feminin för att få vara kvinnlig, alltså att kvinnor ständigt måste vara på ett sätt 

och göra saker som normen säger. Hur man skapar om positioner och tolkar om kvinnligt och 

manligt leder till ett kritiskt ifrågasättande av de normer som finns om hur kvinnlighet och 

kvinnliga kroppen ska se ut.

6. Tidigare forskning

Den  tidigare  forskningen  som  hittats  delats  in  i  olika  avsnitt.  Dessa  avsnitt  innehåller 

forskning som behandlar kroppen, kroppsideal och självkänsla. 

6.1 Kroppsideal - idehistoria 

När man söker efter   litteratur om kroppen blir  det  tydligt  att  majoriteten av forskningen 

handlar  om  kvinnokroppen.  Kvinnliga  kroppen  har  länge  varit  uppmärksammad  och 

litteraturen ifrågasätter den tradition som förknippas med den kroppsligheten. Några som har 

skrivit  om både  kvinnors  och  mansideal  är  Ann Frisén,  Kristina  Holmqvist  Gattario  och 

Carolina Lunde som är verksamma vid Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet. 

Ann Frisén är professor i psykologi och legitimerad psykolog. Kristina Holmqvist Gattario är 

fil.dr i psykologi och lektor. Carolina Lunde är fil.dr i psykologi och lektor. De har under åren 

samarbetat i olika forskningsprojekt som berör kroppsuppfattningen. 

Ann  Frisén  m.fl.  beskriver  att  begreppet  kroppsuppfattning  är  variation,  de  menar  att 

människans kroppsuppfattning inte ska förstås som något som är statiskt eller oförändrat eller 

någonting som är negativt eller positivt.  Uppfattningen av kroppen revideras genom ålder 35

och tid till exempel pubertet revideras till en vuxen kropp.  Kroppsuppfattning varierar också 36

mellan  olika  grupper.  Kroppsideal  framhävs  genom  polarisering  beskriver  Frisén  m.fl., 37

skillnader framhävs snarare än likheter mellan könen.  Men också beskrivs polariseringen 38

som i samband med framställning av kroppsideal.  Idealen är vanligt att  man förenar med 

 Frisén, Ann, Holmqvist Gattario, Kristina, Lunde, Carolina (2014). Projekt perfekt – om utseendekultur och 35

kroppsuppfattning. Stockholm: Natur och kultur, s. 17.

 Ibid., s. 17.36

 Ibid., s. 18.37

 Ibid., s. 25.38
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respektive kön.  Kroppsidealen har präglat samhällets syn på hur en man och kvinna ska se 39

ut,  detta  har  pågått  långt  tillbaka  i  tiden.  I  alla  tider  har  konstnärer  speglat  en  bild  hur 

kvinnokroppen och manskroppen ser ur, både i form av statyer och i tavlor. Men i dagens 

samhälle ses dessa ideal istället genom reklam, tidningar, tv-program, sociala medier men 

också i samtal mellan individer. Det rådande idealet om att framhäva kroppen har länge varit 

en del av den samhälleliga kulturen även långt tillbaka i historien.  40

Den nyligen bortgångna Karin Johannison, forskare och professor i idé och lärdomshistoria 

vid Uppsala universitet har bland annat skrivit boken Kroppens tunna skal: Sex essäer om 

kropp, historia och kultur (1997) där skriver hon om att natur och kultur möts i kroppen.  41

Kroppen påverkas ständigt av de intryck från den kultur och samhället som man lever i, den 

blir en del av det. Inledningsvis i boken skriver Johannison att: ”Kroppen har blivit ett slags 

moderna tiders favorit,  som vore den upptäckt på nytt  efter  att  länge ha varit  glömd och 

bortglömd.”  Även  Johannison menar att kroppen alltid är och har varit närvarande fast i 42

olika former och utseende.

6.1.1 Ideal för kvinnokroppen

Något som är intressant är idealet för kvinnor, kvinnokroppen har inte alltid varit att kvinnor 

ska vara smala som präglar dagens samhälle. Om vi ser tillbaka på historien om idealet så har 

kvinnokroppen sett olika ut. På medeltiden var den reproduktiva kvinnokroppen idealet och 

det innebar runda magar,  runda höfter och stora bröst.  Ideal var att  kvinnan skulle vara 43

förberedd  på  att  föda  barn  och  därefter  formades  idealet.  De  kurviga  ideal  är  de  som 44

kommer att plägar samhället fram till 1900-talet och smalhetsidealet är det ideal som senaste 

decenniet har varit  centralt  för kvinnokroppen. Ett ökat välstånd och tillgång till  mer mat 

växte detta nya ideal fram för att bevisa självkontroll. Detta såg man främst hos de högre 

samhällsklasserna som använde sig av smalhetsidealet.  45

 Ibid., s. 25.39

 Ibid., s. 25.40

 Johannisson,  Karin  (1997).  Kroppens  tunna  skal:  Sex  essäer  om  kropp,  historia  och  kultur.  Göteborg: 41

Norstedts, s. 10.

 Ibid., s. 9 f.42

 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014), s. 26.43

 Ibid., s. 26.44

 Ibid., s. 27.45

�18



Det kvinnliga idealet har förändrats ett flertal gånger under 1900-talet. Under tjugotalet var 

idealet en smal kropp med rak siluett och det var under 20-talet som kvinnors utseende blev 

fokus i reklam.  På trettiotalet präglades idealet av den timglasformade kroppen, formerna 46

hos kvinnan skulle ändå vara att ha en smal midja. Det som slog igenom under sextiotalet var 

det extrema smalhetsidealet, detta ser man på en av de första supermodellerna Twiggy som 

skapade den nya trenden med sin smala kropp och detta blev en början på vårt smalhetsideal 

som pågår än idag.  Det är nu som man allt mer kritisera framställningen om att kvinnan hela 47

tiden skulle förbättra sin kropp, till exempel att ta bort kroppshår, använda smink och banta.   48

Det som vi ser i  dag är att  perfektion har tillkommit,  med hjälp av olika program för att 

retuschera bilder för att skapa en perfekt bild av personen. Dagens ideal och utseende har 

aldrig varit så stor som förut och de har till stor del skett med hjälp av reklam, social media 

och tv-program.  En bra video som visar upp kvinnliga ideal på levande modeller och hur 49

kroppen har förändrats genom historien.  50

De rådande smala skönhetsideal för kvinnor i västvärden ses som något helt naturligt men i 

andra  kulturer  ses  som något  avvikande.  Den  kontext  man  lever  i  har  betydelse  för  hur 

kroppen ska se ut. Anna Johansson har skrivit Elefant i nylonstrumpor - om kvinnligt, kropp 

och hunger. Johansson beskriver om hur det är att vara kvinna i dagens samhälle och utgår 

från ett feministiskt perspektiv. Hon beskriver också varför det finns en sådan besatthet efter 

att  diciplinera  kroppen  enligt  slankhetens  tyranni.  Enligt  Johansson  handlar  slankhetens 51

tyranni om kontroll. Kontroll från de yttre som utövas av samhället, där bestraffning sker på 

den som avviker från normen genom blickar och viskningar. 

Sociala medier har blivit väldigt duktiga på att  undvika fetma, framförallt  kvinnlig fetma. 

Kvinnors  kulturella  fixering  vid  sin  vikt  menar  Johansson  har  ett  samband  med  mäns 

överordning och kvinnors underordning i samhället.  Kvinnors kroppar bedöms inte bara från 52

 Ibid., s. 27.46

 Ibid., s. 29.47

 Ibid., s. 29.48

 Ibid., s. 31.49
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blickar  av  män  utan  också  av  andra  kvinnor.  Utan  att  vi  tänker  skapar  vi  självdisciplin, 

själviakttagelse och kontroll menar Johansson.  Fetma hos kvinnor upplevs  som skamligt 53

och misslyckande. Slankheten är det som är vackert, det visar på att man har kontroll över sin 

kropp  medan  fetma  ses  som  en  brist  på  kontroll.  Johansson  redogör  i  boken  om  hur 54

kroppsidealet bland kvinnor i  Nicaragua skiljer sig från västvärdens kroppsideal.  Det som 

anses vara positivt och vackert i Nicaragua är den tjocka kroppen, där är fetma något som 

kopplas till hälsa, lycka och skönhet. I Nicaragua anser man att smala kroppar är något som är 

fult.  Beroende på vart i värden som man befinner sig kan kroppsidealet och det som anse 55

vara vackert skilja sig mellan olika kulturer.

6.1.2 Ideal för manskroppen

Kroppshistorien för det manliga idealet går väldigt långt tillbaka. Man kan se manliga idealet 

i  antiken och de grekiska statyerna. De grekiska statyerna gestaltades som muskulösa och 

atletiska kroppar med mycket smala höfter och med breda axlar. Dessa framställningar av de 

manliga idealet var centrala och de präglade samhället långt fram i tiden.  Det som oftast 56

visades upp inom konsten fram till 1800-talet var nakna män och efter den perioden ägnade 

man sig väldigt lite av det manliga idealet. Det är här som det skiljer sig mellan kvinnor och 

män, allt mer står kvinnokroppen i fokus i stället för manskroppen. Början av 1900-talet var 

synen att arbetarklassen var muskulösa medan överklassen var slanka och smala. Slutet av 

1900-talet blev männens nakna kropp allt mer framställd som en sexuell och objektifierad 

kropp. Under samma period började det manliga idealet att bli allt mer utseendefixerat och det 

var viktigt med klädstilen. Populär på 1980-90-talet blev styrketräning och detta förändrade 

idealet, detta blev aktuellt med stora muskler.  Thomas Johansson beskriver hur gymkulturen 57

växte fram med hjälp av ikoner som Arnold Schwarzenegger. Idealet skulle vara skulpturerad, 

hård och smal.  I dagens ideal kan man se att mansidealet är präglat av vältränad kropp men 58

inte för stor. Det ska vara en atletisk kropp med tydliga muskler och de ska vara begränsat 

mängd fett.

 Ibid., s. 31 f.53

 Ibid., s. 95.54

 Ibid., s. 163.55

 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014), s. 39 f.56

 Ibid., s. 41 f.57

 Johansson, Thomas (1997). Den skulpterade kroppen: Gymkultur, friskvård och estetik. Stockholm: Carlssons 58

bokförlag, s. 51.
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6.2 Forskning om ungdomars syn på kroppsideal

Ett annat forskningsområde som är bra att ta upp i uppsatsen är kroppsideal som är inriktat på 

ungas syn på kroppen. Det finns forskning där normer och kroppsideal studerats, bland annat 

en  där  man  ska  skapa  sina  egna  ideal.  Kandidatuppsatsen  ”Duktig  Flicka”  En  keramisk 

gestaltning om självbild hos unga kvinnor i förhållande till upplevda krav och förväntningar 

undersöker exempelvis unga kvinnors självbild i förväntningar, normativa föreställningar om 

hur  kvinnan  ska  vara.  Ett  problem  bland  ungdomar  är  kroppsuppfattning,  detta  har 59

behandlats av Kristina Holmqvist Gattario som skriver de i sin avhandling Body image in  

adolescents: Through the Lenses of Culture, Gender, and positive psychology. 

Holmqvist  Gattarios  undersökning  är  baserad  på  fyra  mindre  studier  mellan  svenska  och 

argentinska ungdomar med inriktning på kroppsuppfattning och kroppsideal. Studien visar på 

kroppsligt missnöje både från de argentinska och de svenska ungdomarna. En större bantning 

fanns det hos argentinska ungdomarna än de svenska ungdomarna. I studien beskrivs att den 

sociokulturella aspekten har ett större inverkan på flickor och även att flickor påverkas mer av 

kroppsuppfattning och känslor för sin egna kropp. Mellan könen är det en stor skillnad också, 

flickor upplever större missnöje än pojkarna.   60

I studien andra del handlar det om ungdomars positiva kroppsuppfattning. I resultatet skriver 

Holmqvist Gattario att uppmuntra ungdomar till att tänka på sin kropp och dess fördelar och 

utveckla  en  god  kroppsuppfattning.  Ungdomarna  hade  positiv  kroppsuppfattning  och 61

beskrev att vissa delar av kroppen kunde vara negativ till det aktuella kroppsidealet. Idealet 

beskrevs som onaturligt och orealistiskt. Deras syn på ett bra kroppsideal var att se ut som sig 

själv, att efterlikna någon annan enligt dessa ungdomar var inget att eftersträva.  62

Jag tar avstamp i denna forskning och kommer göra ytterligare ett inpass i området.

 Wallert, Lisa (2013). ”Duktig Flicka” En keramisk gestaltning om självbild hos unga kvinnor i förhållande till 59

upplevda krav och förväntningar. Kandidatarbete, Institutionen Keramik & Glas, konstfack.

 Holmqvist Gattario, Kristina (2013). BODY IMAGE IN ADOLESCENCE: Through the Lenses of Culture, 60

Gender, and positive psychology. Göteborg: Universitet Göteborg, s. 5.

 Ibid., s. 7.61

 Ibid., s. 7.62
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7. Bearbetning och analys

Analysen inleddes med att lyssna igenom materialet samt läsa igenom anteckningarna från 

samtalet med ungdomarna för att få en övergripande bild. Mitt nästa steg blev att behandla det 

inspelade materialet var för sig och analysera påståenden som var av stor vikt för att besvara 

frågeställningen. Påståendena som valdes ut analyserades igen och meningsinnebörden lyfts 

fram.  Det  gjordes  gemensamma kategorier  av  dessa  meningsinnebörder.  Transkriberingen 

lyssnades av tre gånger för att hitta citat som var av värde för studiens syfte. Det sista steget 

var att sammanställa kategorier av begrepp som hade lyfts fram ur materialet. Detta gjorde jag 

för att  hjälpa mig att  urskilja vilka återkommande saker som informanterna tog upp. Min 

uppgift var att skapa någon slags mening med all denna information.  Citat har använts och 63

analyserat  ur  olika  synvinklar  med  hjälp  av  teoretiska  perspektiv  och  begrepp  till  min 

frågeställning. Bearbetning och analys baseras på samtal med mina informanter där frågor och 

bilder redan hade valts ut innan samtalen med ungdomarna.  De är uppdelade i fyra grupper. 64

Grupp 1 och 2 - Samtal Västra Götaland. Grupp 3 och 4 - Samtal Stockholms län.

7.1 Beskrivning av gruppdynamik i de olika grupperna

I grupp ett var inte vänskapsbanden alls lika tydliga som i de övriga grupperna. I denna grupp 

var de lugna, de pratade inte i mun på varandra och de bekräftade varandra. De diskuterade i 

gruppen, alla delade med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Både i grupp två och fyra 

framträdde det tydligt att informanterna var goda vänner, det märktes i samtalet med skratt 

och en del interna skämt. Många i denna grupp var pratglada. Även dessa två grupper delade 

med sig av sina erfarenheter och upplevelser. I grupp tre blev det tydligt att två informanter 

kände  varandra  och  den  tredje  inte  alls  lika  mycket.  Informanterna  som kände  varandra 

pratade mer än den tredje informanten.  

Alla  grupperna  bekräftade  varandra  genom att  spinna vidare  på  vad de  talade  om.  I  alla 

grupperna så diskuterade och svarade man som man själv tyckte och tänkte, förutom i grupp 

tre då det blev lite osäkerhet med en av informanterna. I alla grupperna eftersträvades att ha 

ett fritt samtal mellan mig och informaterna, detta för att kunna fånga attityder och samtalsätt. 

Viktig var att samtalet inte skulle anpassas efter mig som lärarstudent.

 Kullberg (2004), s. 175.63

 Se bilaga 1 – Fokusgruppintervjuer och se bilaga 2 – Bilder från fokusgruppen. 64
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7.2 Förmedlingen av kroppsideal i skolan

Informanterna  berättade  att  de  visste  och  hade  kunskap  om vad  kroppsideal  är  för  både 

kvinnor och män. Alla studiegrupperna berättade att man inte diskuterade kroppsideal i skolan 

men  de  ansåg  att  det  var  väldigt  viktig  att  prata  om detta.  De  berättade  att  de  har  fått 

information om kroppsideal utanför skolan. De flesta hade fått information om kroppsideal i 

hemmet med familjen eller genom att ha pratat med vänner samt sociala medier. 

Informanterna fick en fråga om de kunde motivera varför de tyckte att det var viktigt att prata 

om kroppsideal  i  skolan.  Detta  gjordes  för  att  få  en  tydlig  bild  av  vad  eleverna  tänkte. 

Informanterna fick också frågan om de blir påverkad av kroppsideal. De trodde att ungdomar 

skulle få en bättre självkänsla om man skulle prata mer om det i skolan samt att man skulle få 

lära sig om olika kroppsideal och förstå att allt duger.

7.3 Kroppsideal i samhället

Informanterna fick frågan om hur viktigt det var för dem att vara smal och vältränad. Det var 

viktigare med att må bra än att vara smal och vältränad menade de. En stor press var sociala 

medier så som Instagram, Facebook och modebloggar. Informanterna upplever press av att se 

bilder som är snygga och får mer press på sig att själva att de måste lägga upp bilder som är 

snygga på sig själva och omgivningen. Detta påverkade många informanter i grupp 1:

Tjej 2: jag tror att jag personligen blir påverkad hela tiden eller att man får intryck som sagt 

men sen att jag struntar i de tills jag går och köper kläder för jag hatar att prova kläder för 

det är då liksom alla dom här, det är som man lagrar allt inom sig och sen plockar man fram 

de när man ser hur man själv ser ut och man ser mina armar är alldeles för stora åh det här 

och de här och man jämför sig med andra hela tiden. men det är just då som jag tänker på 

de extra mycket, i alla fall.

 Även klädbutiker påverkade informanterna i grupp 1 samt att ha rätt storlek på kläder.

Tjej 2: /—/ och då undrar man hur rätt är det med storlekar åh de är så, storleken påverkar 

jätte mycket tycker jag. /—/ om man får till exempel en större storlek eller att man ser det 

som något negativt hela tiden åh shit kan jag inte ha den här, kan jag inte ha small på den 

här tröjan då är det ju inte kul åh man tycker att det är jobbigt åh prova kläder just för att se 

de inte passar i. 

Jag: så är small, är de, den storleken man vill ha?

Tjej 2: det känns ju så, tycker jag.
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Jag: så då är storleken ganska viktig? 

Tjej 2: tyvärr så alltså, de är så det blir.

Det  var  ingen  som svarade  att  det  var  viktigare  för  män  än  för  kvinnor.  Det  var  en  av 

informanterna  som tog  upp att  hen  trodde  att  att  man skulle  bli  bättre  behandlad  av  sin 

omgivning om de hade ett bra utseende med hjälp av smink och snygga kläder. Några av 

informanterna beskriver att vissa kroppar som visas på sociala medier är omöjliga att uppnå 

om man inte är född med liknande former.

Informanterna berättade att det som var populärt för de manliga könet var konton på träning 

där bilder på män som tränar, olika övningar till träning samt bilder på män som spänner sina 

muskler. Männen skulle vara staka med muskler. Studiens två manliga informanter beskriver 

att  det  inte  har  tänkt  så  mycket  på  kroppsidealet  för  varken  män  eller  för  kvinnor.  De 

kvinnliga informanterna är överens om att de manliga idealet är att bygga muskler, att ha stora 

axlar, stora armar, bröstmuskler, mage, vacker rygg samt tränade ben. Informanterna beskriver 

hur  bilder  på  sociala  medier  har  påverkat  deras  syn  på  manliga  och  kvinnliga  idealet. 

Informanterna  fick  frågan  gällande  om hur  mycket  de  trodde  att  dagens  media  påverkar 

ungdomars syn på kroppen. Alla trodde att social media påverkade ungdomars syn på kroppen 

i någon grad. Informanterna var eniga om att de trodde att kvinnor påverkas mer av social 

media än vad män gör.  Något  som är  centralt  i  alla  fyra grupperna är  hur  informanterna 

beskriver den kvinnliga kroppen. Kvinnokroppen ska vara smal men inte för smal samt att ha 

kurvor på rätt ställe. Grupp 1 beskriver vart rätt ställe är; Tjej 2: ”höfter, rumpa och bröst.”

Det  finns  en  tydlig  bild  bland  ungdomarna  hur  idealet  ska  se  ut  enligt  dagens  rådande 

samhällsnormer.  Ungdomarna  besöker  sidor  på  sociala  medier  som  visar  detta  ideal. 

Psykologiforskaren Frisén menar att  skönhetsidealet  emellertid alltid har  funnits  och varit 

ouppnåeliga  för  den  stora  massan.  Frisén  m.fl.  skriver  att  kroppsideal  har  präglat  vårt 65

samhälle sedan lång tid tillbaka i historien. I olika tider har kvinnokroppens ideal varit kurvigt 

och fram till 1900-talet utvecklades det smalare idealet, som är dagens ideal.  Även detta 66

ideal var den synen som informanterna hade. Att kvinnokroppens ideal beskrevs som smal 

midja, stora bröst och stor rumpa. Men det intressanta för mig var också att man skulle vara 

smal men kurvig på rätt ställe.

 Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014), s. 27.65

 Ibid., s. 27.66
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Den manliga kroppen beskrev informanterna som Frisén m.fl. gör. Idealet för män är redan 

från antiken, man ska ha muskulös kropp.  De beskriver de kroppsliga idealen i likhet med 67

likvärdighet till  Frisén m.fl. och att det påverkar ungdomarna i deras syn på manligt och 

kvinnliga kroppar.  I  en annan intervju med grupp 3 beskriver  en informant  synen på det 

motsatta könet som media visar upp.

Tjej 1: jo det beror ju också på vart man alltså vart man kollar men det är också det här 

det finns ju också det här med makt äh makt vad heter de, poser när man ska fotas. Det 

brukar ju oftast va så att äh män har sina armar i kors för då ser dom mer ”maskulina” ut 

och så här. Medans kvinnor ah dom sitter ner alltså det är väldigt så här, det är väldigt 

män ska va maskulint och liksom nästan så att dom vill säga att det är liksom mannen 

som bestämmer för att dom, dom jag vet inte eller det är min åsikt, jag vet inte jag 

tycker ändå att det är så så brukar fotas så här att dom tar bilden nerifrån för då ser det 

liksom mer så här vad ska man säga aggressivt ut.

Hon säger att hon påverkas av bilder som andra lägger upp men att hon också är medveten om 

att bilder kan vara redigerade och till fixade till verkligheten. Hon har ett förhållningssätt till 

bilder av kroppar och att bilderna som andra människor har delat kanske inte alltid är helt 

sanna bakom individens kropp. Hon verkar ha starka åsikter om killar i sin omgivning och 

vad för bilder medierna visar på män. 

Några sa att det var viktigt att vara smal för att man inte ville uppfattas som tjock. Några 

nämnde också att människor med ett utseende som uppfyller normen blir bättre behandlade än 

vad människor med ett icke normativt utseende blir. Det finns en tydlig attitydförändring hos 

ungdomar när det gäller kroppsidealet. De är mycket medvetna om att kroppen ska vara smal i 

dagens samhälle och att många tycker att idealkroppen är alldeles för smal. För ungdomarna 

var  det  viktigt  med en  hälsosam kropp och  ett  hälsosamt  tänk.  Något  som är  viktigt  att 

poängtera  här  är  att  ungdomars  attityder  till  det  hälsosamma  tänkandet  har  skapats  av 

människors olika tankar, förutfattade meningar och föreställningar. Ungdomar är mitt uppe i 

ett  identitetsarbete. Ungdomar tar in attityder som sker runt omkring dem och som sker i 

samhället.

 Ibid., s. 39 f.67
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7.4 Det hälsosamma kroppsidealet

I studien beskrev informanterna om att de var ohälsosamt att leva efter kroppsidealet som 

råder idag. Viktigast var inte att vara smal utan det viktigaste för informanterna var att ha ett 

hälsosamt liv och en frisk kropp. Sen kunde man se ut hur man ville. En del av informanterna 

poängterade att det är viktigt att ha ett hälsosamt liv där man tänker nyttigt och att man tränar 

men att det inte fick gå till överdrift till någon negativt i from av en ätstörning eller liknande 

sjukdom. De flesta av informanterna såg kroppsideal som något negativt.

Synen på en hälsosam kropp har inte ändrats så mycket under de senaste 100 åren. I början på 

1900-talet var kroppsidealet en stark och frisk kropp som kunde arbeta hårt. På 70-talet kom 

bodybuildningkulturen, där man skulle använda olika tekniker för att få fram snygga muskler. 

Även kom fitnesskulturen som än idag anses vara en blandning mellan olika träningsformer.

7.5 Sociala mediers inverkan på den egna kroppsuppfattningen

Genom att  vi  belyser  kvinnors  och mäns  kroppar  i  media  framställs  också  ett  ideal  som 

påverkar alla människor både ung som vuxen. Alla fyra grupperna i  studien sa att  de var 

medvetna  om  kroppsideal  som  media  framställer  samt  att  de  var  eniga  om  att  det  är 

ohälsosamt.  De  kvinnliga  informanterna  berättade  att  de  ofta  jämförde  sina  kroppar  med 

modeller på sociala medier, bloggar och tv-program där deras kroppar är synliga och används 

för att visa upp den ”perfekta kroppen” då deras kroppar dagligen syns av många människor. 

Något som de ofta jämförde sig med var hur smala och muskulösa modellernas kroppar var. 

Många  berättade  att  de  utvecklade  ett  dåligt  förhållande  till  sin  kropp.  Analysen  av  det 

insamlade materialet visar att alla informanter påverkas av kroppsideal i olika grad. Grupp 3 

beskriver:

Tjej 2: ja det har det gjort, alltså medvetet eller omedvetet liksom så är det alltid personer 

och anda saker som påverkar hur man vill se ut och så. Och bilder på internätt också. 

Tjej 1: det gör ju så att man att jag har fått mycket mycket komplex över min kropp även 

om jag inte visar de. det är ju ändå jobbigt så här. Att vilja ändra på sin kropp och inte vara 

nöjd, faktiskt. Och typ såhär alltså jag vet inte men att man äter mindre eller att man tränar 

alltså förut styrketränade jag men sen så började jag bara för att få en snygg kropp och det 

egentligen  inte  de  jag  vill  fokusera  på.  /---/  aa  och  typ  så  har  jag  vet  inte  typ  så  här 

kroppsideal påverkade än väldigt mycket för att det är en sådan hets. 

Jag: hets, hur tänker du då? 

Tjej 1: men alls just för att normer säger att man liksom ska se ut på ett vist sätt.
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Jag: vill ni lägga till någonting eller känner ni annorlunda?

Kille: jag vet inte riktigt, jag brukar inte riktigt tänka på sånt men det kan ju säkert ha 

påverkat undermedvetet om inte annat men det är inget som jag själv kommer på nu.

Tjej 2: för mig är det något som har varit  väldigt hetsigt förut för jag har haft mycket 

ätstörningar och sånt och hetstränat och sånt i några år var de typ och då kommer jag ihåg 

att jag brukade kolla på olika sidor och då kollade jag på Instagram väldigt mycket. då 

kollade jag på bilder på super smala  personer och jag kunde kolla på dom bilderna i flera 

dagar i rad och var avundsjuk typ och ville se ut så och kände att jag blev inspirerad till att 

bli smalare typ och sånt och så vart jag jätteledsen när jag inte såg ut så typ.

De  manliga  informaterna  berättade  de  inte  blev  lika  påverkande  medan  de  kvinnliga 

informanterna berättade att de påverkades ibland av kroppsliga bilder på sociala medier. De 

smala kropparna verkade vara en stor motivation och inspiration för tjej 2 i grupp 3 att själv 

se ut så. En av informanterna beskriver hur kroppsidealet påverkar hennes livsstil och att hon 

inte försöker bry sig men att hon blir påverkad av sina kompisar. Grupp 2 beskriver de så här;

Tjej 1: jag tycker att det gör det varje dag, jag försöker att inte bry mig men jag är inte 

sån här smal utan jag är lite större och har inte små storlekar på kläder och så. Så jag 

känner hela tiden pressen så här att jag måste gå ner i vikt jag måste äta nyttigt för att 

inte verka som att jag äter godis varje dag, jag måste göra så himla mycket hela tiden. 

Och det tycker jag är ganska typ jobbigt bara för att media säger så till mig, You gade 

do this! Typ good!

Jag: då menar du att de är en känsla du har eller är de folk som /…/

Tjej 1: aa det blir typ pressen för man är inte typ värd så som idealen säger man ska va 

mm och aa typ så. och aa i och med jag har haft kompisar som typ har varit typ idealen 

så har jag inte riktigt fått komma med för jag vet att jag är inte som dem. Så jag känner 

så i alla fall.

I citatet ovan tolkas det som att informanten har erfarenhet av andra personer och har hört hur 

omgivningen  har  pratat  om  kroppar  och  utseende.  I  detta  fall  på  ett  negativt  sätt.  Det 

smalhetsideal som finns i dagens samhälle beskrivs som ett självkontroll som individen har.  68

Detta ideal är något som flera ungdomar förhåller sig till i sitt identitetsskapande. Flera av 

informanterna  nämner  att  de  rådande  idealet  som  speglas  på  sociala  medier  främst  på 

Instagram är negativt. Alla informanter nämner att de använder sociala medier flera gånger 

om dagen.  Enligt  Butler  finns  det  regler  till  förändring  inom ramen  för  de  normer  som 

 Ibid., s. 27.68
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bestämmer  hur  kvinnligt  och  manligt  genus  ska  gestaltas.  Hon  talar  om förskjutning  av 

genusidentiteter, när någon iscensätter sitt genus på ett sätt som anses vara avvikande från det 

normala eller upprepas av det motsatta könet vidgas ramarna för vad som kan anses normalt 

och genom detta kan till synes stabila iscensättningar av genus förändras sakta med tiden.  69

7.6 Att bearbeta den perfekta kroppen

Undersökningen inkluderar även en gestaltning där jag bearbetar den ”perfekta kroppen” som 

mina informanter beskrev. Under avgjutningarna med de frivilliga personerna kom det fram 

hur de såg på dagens ideal. De var positiva till mitt projekt och tyckte att det var viktigt att 

prata om och vissa upp olika kroppar samt det märktes tydligt att det fanns ett slags motstånd 

till dagens kroppsideal. Något som intressant är att både mina informanter och modellerna 

berättade att  de  tyckte  att  alla  kroppar  är  vackra  precis  som man är,  det  är  just  det  min 

gestaltning ska framhäva. Något som märktes med de sju modellerna var att de var väldigt 

delaktiga i avgjutningen, de ville få fram olika kroppar samt att de hade en kritisk blick. De 

delade med sig av känslor om sina kroppar samt känslor på bilder som media sprider. En av 

modellerna  var  orolig  för  unga  personer,  hon  sa;  ”Media  sprider  en  negativ  bild  på  hur 

kvinnor ska se ut. De ska vara smala och måste vara fina. Vad sänder detta för signaler till 

ungdomar?”

Anna Johansson menar att den kulturella fixeringen vid kvinnors kroppar har ett samband 

med  mäns  överordning  och  kvinnors  underordning  i  samhället.  Detta  kopplar  jag  till  att 

kvinnors kroppar bedöms och värderas av blickar från män och kvinnor samt till kvinnors 

underordning  i  samhället.  Det  som samhället  sänder  ut  är  att  slankheten  är  det  som är 70

vackert, det visar på att man har kontroll över sin kropp medan fetma ses som en brist på 

kontroll.  En  annan  modell  berättade  att  hon  tänkte  jättemycket  på  det  och  blev  så 71

provocerad, hon sa; ”/---/ det är fel att vi sprider såna här bilder om kroppen på kvinnor och 

speciellt för ungdomar.”

Detta kan ses som att modellen är medveten om de maktstrukturer som styr och upprätthåller 

kroppsidealet och det som är avvikande. De får uppmärksamhet eftersom de bryter mot den 

rådande  normen.  Butler  menar  att  även  om man  försöker  att  gå  emot  normen  så  är  det 

 Ambjörnsson (2006), s. 139.69
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fortfarande just den normen man strävar efter att bryta. Att jag använde mig av olika modeller 

som inte  alla  har  den normativa  kroppen kan ses  som en överskridande iscensättning av 

kroppen. Det är just genom att man gör detta så kan vi få till en början på förändring av 

kroppsnormerna enligt Butler. Att vi genom att bryta mot smala kroppsnormen som sociala 

medier sprider så kan vi påverka vad som anses vara normalt. På detta sätt kan regler för hur 

kroppen ska se ut  förskjutas över  tid.  Ambjörnsson menar att  normer skiljer  sig mellan 72

kontexter, tid, plats och sammanhang. Det finns normer som sträcker sig över flera kontexter 

och är etablerade i flera samhällsstrukturer, dessa har ett högre status. Ambjörnsson skriver att 

den som har högst status är normativ femininitet och den som anses mest eftersträvansvärd.  73

Ambjörnsson menar  att  kroppen har  en central  roll  i  själva  görandet  av femininitet.  Den 

kvinnliga kroppen förväntas bland annat att sminka sig, fixa håret, ha specifika kläder m.m. 

En kropp ses som kvinnlig först om den görs feminin.  Görandet av feminimnitet framhävs 74

en strävan mot den ”naturliga kvinnokroppen”, alltså att kroppen är till fixad naturlighet.  En 75

naturlig  kvinnokropp  ses  som  eftersträvansvärd.  Det  är  viktigt  att  kroppen  inte  ser  för 

manipulerad ut.  Det är flera av modellerna som säger att kroppen ska se naturlig ut.76

Min gestaltning inkluderade åtta stycken silikonkroppar. Gestaltningen är gjord efter samtal 

med ungdomar och modeller. Jag vill med mitt verk påverka vår syn på kroppsideal och skapa 

en känsla av tillhörighet. Att våga vara stolt över sin egen kropp! Kropparna i verket visar en 

mångfald och att alla olika kroppar är vackra oavsett hur de ser ut. Personerna som gjutits av 

är i åldrarna 20-45, och visar att vi alla är vackra oavsett ålder, figur eller könsidentitet. Det 

var  informanterna  som  gav  grunden  till  idéen  för  silikonkropparna.  Utformningen  av 

silikonkropparna diskuterades bland informanterna; 

Grupp 3 - Tjej 1: alltså jag tycker att kroppen är vacker det spelar ingen roll hur man än ser 

ut alla är lika alltså alla är vackra.

Grupp 2 - Tjej 3: Man borde normalisera alla kroppsformer.

Grupp 4 - Tjej 1: Jag tycker att de flesta är vackra /…/ formen är fin. 

 Ambjörnsson (2006), s. 139.72
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Grupp 4 - Tjej 2: Jag är fascinerad av formen, jag bryr mig inte om så mycket om hudton 

tänker mer på formen /…/ formen en står, lite högre, någon som hukar. Det ger en helt 

annan bild.

Utifrån avgjutningen berättade fler av modellerna att de var osäkra med sin kropp och med 

vissa delar på kroppen var det inte så nöjda med. Några av modellerna har även sett den 

färdiga kroppen i silikon. En av modellernas reaktion var att det kändes konstigt att se sin 

kropp i silikon och inte genom spegeln. Många av modellerna frågade ”är det så här jag ser 

ut?”, ”är det här verkligen jag?”, En sa: Vad fin jag är.”, En annan sa: ”Man ser oftast det 

dåliga i sig själv och inte det som är bra. Men nu ser jag något riktigt vackert och bra.” Efter 

dessa ord så kände jag att mitt verk hade formats dit jag hade velat. 

Under processen och transformationen från kropp till  skulptur hände något intressant med 

mig, jag såg kropparna som en del av mig. Att alla kroppar hörde samman och blev ännu 

vackrare.  De fick en mening tillsammans.  Nästan som att  de är  levande och lever  ett  liv 

tillsammans. Som till exempel att jag går och pratar med dem samt att jag tar hand om dem 

som att de är någon person som är ömtålig och behöver min hjälp. Att visa mitt  verk på 

utställningen var för att visa besökarna att alla olika kroppar är vackra och perfekta som de är. 

8. Tolkning och resultat

Denna undersökning startade med ett intresse för kroppsideal hos ungdomar där syftet var att 

synligöra,  problematisera  kroppsideal,  normerna  som  finns  i  samhället  och  istället  skapa 

tillhörighet tillsammans med gymnasieungdomar. Fokus ligger på att synliggöra och påverka 

kroppsidealet.  Jag har arbetat med att  få fram olika positioner/ställningar rent fysiskt som 

oftast inte syns i media. Detta gjordes för att förtydliga alla kroppsställningar samt visa på 

delar som inte ska vara där enligt kroppsnormen. Den smala kroppsformen visar media upp 

och kvinnan blir ständigt ett objekt. Resultatet av studien kommer att presenteras med hjälp 

av rubriker och syftar till att besvara studiens syfte och frågeställning. Min frågeställning var; 

Hur kan normer kring kropp och kroppsideal synliggöras genom samtal med gymnasieelever 

och konstfacksstudenter? Hur kan dessa samtal ligga till grund för ett konstnärligt arbete?

8.1 ”Den perfekta kroppen”

Kroppen ska vara perfekt och dagens kroppsideal beskrivs av flera informanter. Något som är 

väldigt intressant är de gemensamma för alla fyra samtalsgrupperna var att de beskrev hur en 
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ideal kropp ska se ut. I resultatet framgår det tydligt att kroppsliga bilder som publiceras på 

sociala medier påverkar ungdomarnas syn på både den manliga och den kvinnliga kroppen. 

Många av informanterna i denna studie följde flera sociala medier där publicering av kroppar 

visades. När frågan ställdes om hur kroppstypen ska se ut i samhället ansåg informanterna att 

den kvinnliga kroppen var bild 4.  Den manliga kroppstypen var någonstans mitt i mellan 77

kropparna  på  bild  5.  Bilder  på  kroppar  som visas  på  Instagram och bloggar  påverkade 78

många informanters syn på hur kroppen ska se ut. 

Det som beskrivs kan tolkas som en frustation över dagens ideal för den kvinnliga kroppen. 

Informanterna fick frågan om hur de tyckte om utseendefixering, hur viktigt det vara att vara 

smal, vältränad och ha mycket muskler i samhället. Informanterna svarade att det var viktigt 

för kvinnor att vara smal och ha former på rätt ställen, som till exempel på höfter, bröst och 

rumpa.  Att  vara  vältränad  och  ha  ganska  mycket  muskler  samt  att  det  var  viktigt  att  ha 

muskler  på  rätt  ställen  som  till  exempel  på  armar,  bröst,  mage  var  viktigt  för  män. 

Informanterna berättade att det såg olika ut mellan män och kvinnor vad som var viktigt med 

idealet.  Utseendet  var  viktigare  för  kvinnor  och  detta  var  informanterna  eniga  om.  Hos 

männen ska musklerna synas medan hos kvinnor ska muskler inte framträda. Det manliga 

idealet beskrivs med betoning på muskler och de kvinnliga idealet beskrivs vara smal men 

med kurvor  på  rätt  ställe  eller  en  tränad väldigt  smal  kropp.  Informanterna  reagerade på 

skillnaden mellan manligt och kvinnligt, de diskuterade att männen skulle vara starka medan 

kvinnor skulle vara vackra. Det hade varit lättare att inte uppleva stressen från de rådande 

smalhetsidealet från social medier menade informanterna.

I studien nämns citatet ”den perfekta kroppen” ett antal gånger av informanterna. De berättade 

att det var viktigt att se bra ut och ha ”den perfekta kroppen” i samhället. När frågan ställdes 

vart i samhället som det var viktigast att se bra ut så svarade de flesta av informanterna att det 

var skolan och bland kompisar. En av informant sa även på gymmet. Men om informanterna 

själva hade fått bestämma skulle det inte alls vara lika viktigt att se bra ut i samhället. 

Informanterna berättade att skolan varken pratar eller arbetar med kroppsideal. Fler än hälften 

av informanterna uppgav att de inte hade pratat någonting om det alls, eller åtminstone väldigt 

lite. Informanterna i alla grupper var eniga om att det var mycket viktigt att prata om. Synen 

 Se bilaga 2 –  Bilder från fokusgruppen. 77

 Se bilaga 2 –  Bilder från fokusgruppen. 78
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på kroppsideal hade sett annorlunda ut om man i skolan hade pratat mer om kroppsideal. 

Informanterna uppgav att de var rätt övertygade om det.  

8.2 ”Bara man själv är nöjd med sin kropp”

Under intervjuerna diskuterades synen på den egna och andras kroppar samt om kroppsliga 

bilder på sociala medier kan påverka dem. Resultatet visar att det var väldigt blandat om man 

blev påverkad eller inte. De kvinnliga informanterna berättar att kroppsliga bilder påverkar 

synen på den egna och andras kroppar. Det verkar inte som att de analyserar andras kroppar i 

någon större utsträckning. Att titta på andras bilder handlade inte så mycket om att tänka 

positivt eller negativt om dem utan snarare om att relatera till sig själv och hur man ville se ut.

I flera av grupperna så använde de kvinnliga informanterna uttrycket ”bara man själv är nöjd 

med sin kropp”. En annan informant sa att ”det är så ytligt, det är liksom sitt eget val inte en 

annans  hur  man  ska  se  ut  och  sträva  efter  i  livet”.  Kroppsliga  bilder  påverkar  hur 

informanterna ser på killar i sin omgivning. Man kan säga att de har ett annat mer medvetet 

perspektiv och kunskap om dessa bilder. En av informanterna säger att hon inte bryr sig men 

blir  påverkad på ett  negativt  sätt.  Detta  ger  istället  en negativ  känsla  av sin  egna kropp. 

Genom sina uttalanden positionerar de också sig själva. Det skapas sociala kategorier genom 

likheter och skillnader. Genom att skapa kategorier så skapar vi gränser mellan människor och 

bestämmer gränserna för ett ”vi” och ett ”dom”. Detta blir maktposition mellan över- och 

underordning.  Sociala  kategorier  som anses  vara  rätt  enligt  dagens  samhälle.  De  flesta 79

berättade att det inte var särskilt hälsosamt att leva efter det rådande kroppsideal som finns 

idag.  De  berättade  att  man  ska  se  ut  på  ett  vist  sätt  för  att  passa  in  i  dagens  samhälle. 

Informanterna hade ingen önskan om att vara för smal, men det var ändå viktigt att ge ett 

intryck  om  ett  mer  hälsosamt  intryck.  Några  av  dessa  informanter  har  kunskap  om 

manipulerade bilder och att alla har olika förhållanden att nå upp till dagens kroppsideal. 

I detta avsnitt framkom de att informanterna inte ser annorlunda på andras kroppar och att det 

är en själv som bestämmer hur man ser ut och är nöjd med sin kropp. En av informanterna 

nämner att de kan se upp till kroppar som är lik dagens kroppsideal och kroppsliga bilder på 

Instagram. Informanterna som upplevde en negativ påverkan av kroppsliga bilder på sociala 

medier vill understryka att det beror på ett dåligt självförtroende och ett delvis missnöje över 

 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. Malmö: Liber AB, s. 98.79
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sin egna kropp samt strävan efter den perfekta kroppen. Informanterna nämner att det är en 

stor hets och stress efter strävan efter att se ut som kroppsidealet.

Av de informanter som intervjuades nämns aldrig att man ser ner på andras utseenden. Detta 

kan  man  jämföra  med  i  Holmqvist  Gattarios  studio.  I  Holmqvist  studie  beskriver 

ungdomarnas syn på hur ett bra kroppsideal är, det är en kropp där individen ser ut som sig 

själv.  Det blev även ett liknande resultatet i denna studie. Det som betonas av informanterna 80

är att ha ett bra självförtroende och att man själv trivas och vara nöjd med sin kropp samt att 

varje individ skulle vara nöjd över sin kropp.

8.3 Våra perfekta kroppar

Silikonkropparna som skapades fick en mer verklig variation i storlek, med större variation av 

kroppar och olika ställningar som man oftast inte ser. Kropparna i verket visar en mångfald 

och att alla olika kroppar är vackra oavsett hur de ser ut. Fokus blir på den osäkerhet som man 

kan ha med sin kropp. Målet blev att synliggöra osäkerheten och lyfta fram denna till något 

vackert. 

Gestaltningsutformningen diskuterades med både informanterna och modellerna. Vad de ville 

var att det skulle vara en avskalad fasad med ett rumslig känsla som känns inbjudande och 

mysig. Något som prövades var hur kropparna skulle hänga och bli presenterade. Jag byggde 

tavlor som kropparna fästes på för att förtydliga att kropparna är vackra. De skulle kännas 

som de är väldigt värdefulla. Tavlorna målades vita och hängdes både på väggen och ifrån 

taket för att skapa en rumslighet. Detta för att visa på att alla kroppar är perfekta. Det är 

naturligtvis viktigt att våga prata om det för att kunna problematisera normer kring kropp och 

kroppsideal. Genom arbetet och materialet kommuniceras tillhörighet oavsett hur man ser ut 

som människa. Vi lever i konsumtionssamhälle och det är möjligt att köpa saker för att göra 

om kroppen till något bättre. Idag kan man operera in silikon i kroppen för att få kroppen att 

se bättre ut och för att komma ifrån den negativa känslan. I mitt fall så valdes silikon för att 

gjuta  av  redan  perfekta  kroppar  som inte  behöver  förbättra  någonting  för  att  visa  på  att 

silikonet inte alls behöver vara inne i kroppen för att förbättra kroppen. 

Besökarna hade möjlighet att röra sig runt alla åtta verken. Kommunikationen som uppstod 

mellan  silikonkropparna  och  besökarna  blev  att  de  gick  tysta  runt  i  rummet  och  iakttog 

 Holmqvist Gattario (2013).80
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verken. Något som jag märkte var att besökarna nästan blev lite blyga och allvarligare av 

verken. Verket visades på Konstfacks vårutställning under våren 2017.81

9. Slutdiskussion

Sociala medier sprider bilder på smala och vackra kroppar som gör inverkan på ungdomars 

kroppsuppfattning. Unga blir missnöjda med sina kroppar och kan utveckla ett ohälsosamt 

kroppsideal som kan leda till olika sjukdomar. Det är väldigt viktigt att i skolan fokusera på 

att hjälpa ungdomarna att inte fokusera på att jämföra sig med andras kroppar och framför allt 

inte på social media. Det vi ska lära ungdomarna är att vara skeptisk ock kritisk mot social 

media, reklam, tv-program och annan information som vi ständigt matas med.

Detta är en väldigt stor press för ungdomarna både psykiskt och fysiskt då det inte har samma 

förutsättningar att nå upp till dessa krav. Det finns tydliga riktlinjer hur kroppen ska se ut och 

vara önskvärd, detta nämns av alla fyra studiegrupperna. Något som har blivit tydligt med 

samtalen är att alla är överens om att vissa kroppar får mer status i och med hur kroppen ser 

ut.  Studien  visar  att  kroppsideal  och  normer  påverkar  nästan  alla  informanter  i  någon 

utsträckning både bland manligt och kvinnligt. Vad som påverkar ungdomarna är kroppsliga 

bilder på sociala medier främst på Instagram som de följer. Ett uttryck som nämns ett antal 

gånger är ”den perfekta kroppen” och det är det ideal som beskrivs vara på sociala medier. 

Något som elverna själva vill är att man pratar mer om ämnet i skolan. Om ämnet tas upp i 

skolan allt mer så får elverna en bredare kunskap, får bättre självkänsla över kroppen och hur 

olika sätt  kroppen kan se ut.  Om man har  en bredare kunskap om ämnet  skulle  göra att 

eleverna skulle se att det inte bara fanns ett rätt kroppsideal och en perfekt kropp. De skulle 

förhoppningsvis påverkas mindre av sociala medier.

En fråga som man kan ställa sig är om attityden som ungdomar har är deras egna som det 

själva har skapat eller om det är attityder som samhället vill att ungdomar ska ha. Det positiva 

är att ungdomarna har själva ansett det rådande kroppsideal är för extremt. Med tanke på att 

alla fyra studiegrupperna kom fram till samma sak går det att ana att ungdomarna har hittat 

sin identitet och känner någorlunda bekväm i sin kropp.

 Se Bilaga 4 – Dokumentation från vårutställningen.81
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Studiens resultatet visar på att det finns ett problem som bör arbetas med i den pedagogiska 

verksamheten och bland lärare. Att ha kunskap om kroppsliga bilder på sociala medier kan 

vara  till  stor  hjälp  för  mig  som  blivande  lärare.  Att  arbeta  med  kritiskt  tänkande  i 

undervisningen är  viktigt  för  att  hjälpa ungdomar att  hantera alla  slags bilder  som vi  ser 

dagligen.  Nedan  kommer  några  förslag  hur  man  kan  arbeta  med  kritiskt  tänkande  i 

undervisningen i ämnet bild. 

Arbeta med bildanalys tillsammans med eleverna, där de får granska bilder från tidningar, 

böcker, sociala medier etc. De får frågor som: Vilka personer syns på de aktuella bilderna, 

vilka syns inte? Vad händer  på bilderna och vem gör  vad? Vad händer  om vi  kastar  om 

personerna på bilderna? Finns det något oväntat/normbrytande i bilderna? Det andra förslaget 

på  kritiskt  tänkande  i  undervisningen  kan  vara  att  ge  eleverna  i  uppdrag  att  välja  olika 

reklamannonser/modellposer med män och kvinnor att granska och diskutera i smågrupper. 

Eleverna kan använda frågor som: Är det någon skillnad på vilka poser kvinnor och män har?, 

Vad betyder det för bilden om personen är fotat över- eller underifrån?, Är det någon skillnad 

på kvinnor och män i deras ansiktsuttryck och minspel?,  Är det någon skillnad på hur mycket 

eller  lite  kläder  kvinnor  och  män  har?  Dessa  uppgifter  kan  synliggöra  skillnader  mellan 

kvinnligt och manligt samt analysera kropps- och skönhetsideal som samhället och sociala 

medier sprider.
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en ung man på en skola i Västra götaland. Ämne: kroppsideal och normer. (I författarens ägo)

Intervju 2: Gruppintervju 10 februari 2017 av Therese Hasselqvist med fyra unga kvinnor på 
en skola i Västra götaland. Ämne: kroppsideal och normer. (I författarens ägo)

Intervju 3: Gruppintervju 14 februari 2017 av Therese Hasselqvist med två unga kvinnor och 
en ung man på en skola i Stockholms län. Ämne: kroppsideal och normer. (I författarens ägo)

Intervju 4: Gruppintervju 14 februari 2017 av Therese Hasselqvist med två unga kvinnor på
en skola i Stockholms län. Ämne: Kroppsideal och normer. (I författarens ägo)

Bildförteckning

Samtlig bilder i uppsatsen är fotograferad av Therese Hasselqvist bortsett från omslagsbilden 
som är fotograferad av Ylva Svensson. 
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Bilagor

Bilaga 1 – Fokusgruppintervjuer
Strukturerad intervjuguide om kroppsideal och normer.

Öppningsfrågor 

Visa bilder på olika kroppar.

- Vad ser ni på bilderna?

- Vad tänker ni när ni ser dessa bilder eller dessa former?

Vad använder ni mest av för sociala medier?

- Har ni någon favorit person som visar upp mycket kropp?

- Vad är det med just den kropp som ni finner intressant/inspirerande?

Har ni några exempel på hur kroppsideal/normer haft någon inverkan på era livsstilar? 

(hobbys, kost, träning, sociala relationer osv.)

- Har ni ändrat er kost eller träningsvanor efter att ha inspirerats av kroppsideal?

-Har det hänt att ni ändrat er efter att ha blivit inspirerad av något kroppsideal?

Tycker ni att kläder påverkar er? 

- Är det viktigt med en viss storlek på kläder?

- Är fettvalkarna något negativt eller positivt för er?

- Vart får fettvalkarna ta plats?

- Brukar man se fettvalkar i media? 

- Finns det något positivt med kroppsidealen och normerna?

- Hur skulle vi kunna ändra på kroppsidealen och normerna?

- Hur ska jag göra för att få fettvalkar fina och vackra?
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Bilaga 2 –  Bilder från fokusgruppen
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Bilaga 3 – Samtyckeskravet

Information och samtycke till medverkan i undersökningen - 
” Ungdomars identitetskapande i förhållande till kroppsideal och normer”

Syftet med undersökningen är att synliggöra och få reda på hur gymnasielever blir påverkade 
av kroppsideal och normer som finns i samhället. 

Ni som väljer att ställa upp garanteras anonymitet utanför forskningsgruppen. Resultaten av 
vår  undersökning  kommer  att  redovisas  på  Konstfack,  i  samband med vårutställning  och 
presentation av examensarbete. Ni bestämmer själva i vilken grad ni vill delta, och kan när 
som helst avbryta er medverkan.

Namn:

Kön:

Ålder:

Skola och klass:

Mailadress:

Jag samtycker och vill delta i studien:

________________________________________________________
Underskrift Datum

Tack för att ni deltar!  
 
Med vänlig hälsning  
Therese Hasselqvist

Mina handledare i självständiga arbetet:
Viktoria Kindstrand 
viktoria.kindstrand@konstfack.se

Cecilia Andersson
cecilia.andersson@konstfack.se
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Bilaga 4 – Dokumentation från vårutställningen
Fotografier av mitt gestaltande arbete som presenterades på Konstfacks vårutställning 2017.
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