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1.Förord
Gymnasieåldern är en problematisk fas i livet för många flickor gällande utseendet, det är
under de här åren dem påverkas mest negativt. Utifrån ett folkhälsoperspektiv anses detta vara
ett samhällsproblem som leder till flera allvarliga konsekvenser.
I samband med det ökade användandet av sociala medier uppmärksammade jag otaliga gånger
hur det påverkade mig och min omgivning. Jag är uppvuxen i dagens moderna västerländska
samhälle. Men det var inte förrän starten på min högskoleutbildning som jag upplevde de
konsekvenser som detta ledde till, för min del handlade det om att studierna fick åsidosättas
under vissa tillfällen. Under högskoleutbildningens gång uppmärksammade jag ämnet
kroppsuppfattning vilket i sin tur ledde till intresse inom ämnet. Gruppen som
uppmärksammades mest inom ämnet var flickor i gymnasieåldern.
När jag gjorde en tillbakablick över min gymnasietid upptäckte jag att utseendet hade stor
betydelse och att det påverkade många negativt, även mig emellanåt.
Under skrivandet av min uppsats har jag gått igenom en väldigt intressant och inspirerande
resa där jag vill rikta ett stort tack till mina respondenter som ställde upp på intervjuerna. Ett
särskilt stort tack vill jag rikta till min handledare Åsa Bringsén som på ett pedagogiskt sätt
väglett mig genom processen och varit en primär motivationskälla för att slutföra mitt arbete,
särskilt då det känts extra jobbigt.
Tack!

Kristianstad 3 Maj
Miran Sinanovic
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2.Inledning
Dagens samhälle genomsyras av utseendekulturens budskap om hur vi bör se ut. Det handlar
om att passa in i samhällets utseendeideal och är särskilt viktigt i ungdomsåren. Stor del av
dagens ungdomar är missnöjda med sin kropp, och framförallt är det flickor som vill förändra
sin kropp, flickor i gymnasieåldern i synnerhet. Att ha en negativ uppfattning om den egna
kroppen kan leda till lägre självkänsla och lägre allmänt välbefinnande (Holmqvist Gattario
2013). Lägre självkänsla och lägre allmänt välbefinnande är två faktorer som har kopplats till
ungdomar som har en negativ kroppsuppfattning, det vill säga negativa tankar och känslor om
den egna kroppen. Det är bevisat att på längre sikt kan den negativa kroppsuppfattningen ha
allvarliga konsekvenser för individens hälsa och kan i sin tur leda till depression, ångest och
ätstörningar som till exempel anorexia nervosa (Holmqvist Gattario 2013). För att individen
ska kunna värdera sig själv krävs det att individen har en skapat sig en självbild, det är först
då självkänslan kan infinna sig på gott eller ont (Johnson 2003). Tidigare studier har visat att
så mycket som 56 % av kvinnorna och 43 % av männen uppger sig vara missnöjda med sitt
utseende (Sarwer, Thompson & Cash 2005).
Ökad kroppsvikt är en bidragande faktor till ökat missnöje med kroppsuppfattningen. Studier
har funnit ett samband mellan ökat missnöje med kroppsuppfattning, ökande depressiva
symtom och minskad självkänsla bland överviktiga flickor som sökte behandling för
viktminskning. En liten del av de överviktiga kvinnorna tycks uppleva extremt missnöje med
kroppsuppfattningen. Utöver detta kom Sarwer, Thompson och Cash (2005) fram till att 8 %
av de överviktiga kvinnorna rapporterade i studien ett visst missnöje med
kroppsuppfattningen (Sarwer, Thompson & Cash 2005). Psykisk ohälsa är ett stort och
växande problem både i Europa och Sverige. Utöver missnöjdhet med kroppsuppfattning,
depression och låg självkänsla förekommer även känslomässigt lidande och
självskadebeteende (Kornhaber et al. 2014). Det finns även väletablerade kopplingar mellan
utseende och andra flera hälsofarliga beteenden som missbruk av droger och användning av
steroider. Tonåringar är mer benägna att börja röka om de har ett kroppsrelaterat missnöje
(Harper & Tiggeman 2008). Ohälsosamma levnadsvanor som bland annat rökning och fysisk
inaktivitet går att koppla ihop med psykisk och fysisk ohälsa, levnadsvanorna formas i ett
samspel mellan faktorer i livsmiljön och individens förutsättningar samt egna val (Statens
folkhälsoinstitut 2013). Genom bland annat fysisk aktivitet kan självkänslan stärkas och en
positiv kroppsuppfattning skapas (Winroth och Rydqvist 2008).
Utöver att gruppen flickor i gymnasieåldern anses ha högst grad av negativ kroppsuppfattning
så är denna grupp även den som är mest mottagliga för medias budskap. Det innebär i sin tur
att flickor har större benägenhet att utveckla en negativ kroppsuppfattning genom
medieexponering (Botta 2003). I Sverige så använder 100 % av gruppen 16-25 år en smartmobiltelefon där de har tillgång till sociala medier (Davidsson & Thoresson 2017). Flickor
döms hårdare än pojkar om utseendet inte påminner om kroppsidealet (Freedman 2003).
Flickor i gymnasieåldern har sämre förutsättningar än äldre flickor och pojkar vad det gäller
psykisk hälsa (Socialdepartementet 2002). En smal kvinna har andra privilegier än en tjock
och anses ha högre värde samt status än kvinnor som avviker från det smala kroppsidealet
(Meurling 2003).
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3.Litteraturgenomgång
Under följande avsnitt kommer forskning och övrig relevant litteratur bidra till en bredare
förståelse för hälsa, psykisk ohälsa, levnadsvanor, kroppsideal, kroppsuppfattning,
utseendefixering samt media och internetanvändandet. Avsnittet avslutas med en
problemformulering.

3.1. Hälsa, psykisk ohälsa och levnadsvanor
Hälsa innefattar inte endast frånvaro av sjukdom eller svaghet utan även ett tillstånd av
fullkomligt fysiskt, psykiskt och social välbefinnande. WHO (World Health Organization)
myntade definitionen 1948 (Quennerstedt 2006). Det som främst kopplas till en hälsosam
människa är en ung och till synes vältränad kropp, vilket i sin tur innebär att ett ungt och
friskt utseende utgör normen hälsosam. Detta skapar ett stort fokus på det yttre. I sin tur
innebär detta att det psykiska välmående får mindre utrymme i kunskapsförmedlingen inom
området hälsa. Psykisk ohälsa är ett sammanfattande begrepp som innefattar mindre allvarliga
psykiska problem och mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk
diagnos (Quennerstedt 2006). Det är i hög grad flickor som rapporterar tillstånd om
nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter, vid dessa symtom är det vanligt att använda uttrycket
psykisk ohälsa (Statens folkhälsoinstitut 2011a). Även depression anses som psykisk ohälsa,
och för att få diagnosen depression räcker det inte att du känner dig tillfälligt nedstämd.
Individen ska bland annat ha en mer ihållande samt djupare nedstämdhet, eller en brist på
glädje såväl som intresse (Allgulander 2008). Cullberg (1999) tar upp begreppet ångest och
att det kan bidra till psykiskt obehag. Till exempel kan olust, ängslighet eller fysiskt obehag
anses som låg ångest. Vidare tar Passer och Smith (2001) upp ångest och förklarar det som ett
samlingsbegrepp för flera olika tillstånd som till exempel olika former av fobier, panikångest
eller tvångssyndrom.
Även en psykologisk belastning kan leda till olika former av värk, som till exempel
huvudvärk och magvärk. Elever i årskurs 6-9 fick i en enkätundersökning svara hur dem
upplevde sin hälsa. Resultatet påvisade att det i hög grad är fler flickor som rapporterade
psykiska och somatiska besvär jämför med pojkar (Statens folkhälsoinstitut 2011a).
Donaghue (2009) belyser att om det finns en positiv attityd till den egna kroppen så är det
relaterat till tillfredställelse med sin tillvaro, å andra sidan är en negativ attityd till sitt
utseende en riskfaktor för bland annat bantningsbeteende, hetsätning, depression, ätstörning
samt sämre levnadsvanor.
Med stigande ålder så ökar den psykiska ohälsan hos flickor men minskar bland pojkar. För
flickor från årskurs 4-6 tills de går i gymnasiet sker det en ökning i nedstämdhet från 11 % till
19 %. Bland pojkar är det istället en liten minskning i nedstämdhet, under årskurs 4-6 kände
sig 9 % av pojkarna nedstämda, fram till gymnasiet hade det sjunkit till 7 %. Hälften av alla
flickor och två tredjedelar av alla pojkar har minst en ohälsosam levnadsvana. Tobaksbruk,
riskbruk av alkohol (riskbruk menas att om alkoholkonsumtionen fortsätter att den kan leda
till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga),
ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet är exempel på ohälsosamma
levnadsvanor. Tillsammans bidrar dessa till cirka en femtedel av den samlade
sjukdomsbördan i Sverige (Socialstyrelsen 2013). Fysisk aktivitet avses all typ av rörelse som
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ger ökad energiförbrukning och kan leva till en positiv kroppsuppfattning och även främja en
god självkänsla, minska fysiologiska reaktioner på stress och förbättra sömnen. Utöver detta
kan fysisk aktivitet även bidra en bättre hälsa och en högre grad av tillfredsställelse med livet
(Schäfer-Elinder & Faskunger 2006).
Det finns 11 nationella folkhälsopolitiska mål. Tillsammans har målen som syfte att utveckla
ett hållbart samhälle där alla befolkningsgrupper har rätten till god hälsa (Pellmer, Wramner,
& Wramner 2012). Utifrån det nionde målområdet som avser att öka den fysiska aktiviteten
bland befolkningen förklarar regeringen att den fysiska aktiveten har blivit en allt mer en
social fråga om tillhörighet. Även utbildning är kopplat till fysisk aktivitet. Individer med en
högre utbildning motionerar i högre utsträckning än de med en låg utbildning. Även rökning
och kostvanor är kopplat till fysisk aktivet. Utöver detta skriver Socialdepartementet (2002)
att personer som är fysiskt aktiva tenderar att äta mer hälsosamt och röka i mindre
utsträckning än andra som inte är fysiskt aktiva. Fysisk aktivitet har även påvisats leda till
bättre självkänsla, högre allmänt välbefinnande, motverka depression och öka
ämnesomsättning vilket kan leda till mindre risk för ätstörningar. Både folkhälsomyndigheten
och regeringen arbetar aktivt med att öka den fysiska aktiveten bland den svenska
befolkningen. För att jämna ut skillnader i hälsa anses det vara viktigt att öka den fysiska
aktiviteten både under arbete och fritid. Flickor har inte samma möjligheter att delta i
organiserad idrottsverksamhet utifrån sina olika intressen. Idrottsverksamheten anses inte vara
jämställd och detta leder till att flickor hamnar i skymundan inom idrotten. Regeringen
poängterar att det är individens ansvarar att röra på sig tillräckligt mycket för att må bra men
att det är samhällets ansvar för att ge goda förutsättningar för fysisk aktivitet
(Socialdepartementet 2002).
Inom det tionde målområdet som avser att förbättra befolkningen matvanor och säkra
livsmedel där en riktigt sammansatt kost har stor betydelse för hälsan (Pellmer, Wramner, &
Wramner 2012). Flickor äter mer hälsosamt än pojkar och anses vara mer benägna att
förändra sina matvanor, samtidigt lider flickor i större uträckning av anorexi och bulimi
(Socialdepartementet 2002). Föräldrar har stor betydelse för barnen kost- och motionsvanor
(Socialdepartementet 2007). Anorexia nervosa anses vara en fixering vid utseendet som
grundats i dagens västerländska samhälle att vara smal. Sjukdomen förekommer i länder där
det västerländska skönhetsidealet lyfts fram, där Sverige anses vara ett av dem (Wentz 2014).
Anorexia är ungefär tio gånger vanligare hos flickor än pojkar och förekommer hos 0.2 - 0.4
% av kvinnorna i åldern 12-25 år. Anorexia är den vanligaste formen av ätstörning och
debuterar oftast i de tidiga tonåren. Sjukdomen leder oftast till kroppsliga besvär, men även
psykisk ohälsa. Antalet flickor som vårdas på sjukhus har tredubblats sedan 1900 samtidigt
som dödligheten har minskat drastiskt (Socialstyrelsen 2009). I Socialstyrelsen (2013)
redogörs det att sjukdomar som går att koppla ihop med ohälsosamma levnadsvanor ökar och
vi ser ut att må sämre både fysiskt och psykiskt. Enligt Bratman & Knight (2000) är även
Ortorexia nervosa en ätstörning som karaktäriseras av en överdriven fixering vid att äta
hälsosam mat där det föreligger ett tvångsmässigt beteende och mental oro. Kosten ska vara
så fettfattig som möjligt eller komma från enbart växtriket. Konsekvenser av ortorexi kan leda
till att det sociala livet begränsas vilket kan leda till social isolering, även eventuell
undernäring och viktminskning förknippas med ortorexi. Till skillnad från anorexia är
ortorexi ingen medicinsk diagnosbenämning utan ingår i tillståndet ätstörningar (Bratman &
Knight 2000). Utöver detta förklarar Folkhälsoinstitutet (2013) att ohälsosamma levnadsvanor
är ett samlat begrepp för fysisk inaktivitet, felaktiga matvanor, övervikt och fetma,
tobaksanvändning, alkoholbruk och narkotika.
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När samhällets ideal är att vara smal, vältränad och framgångsrik så sätter det stor press på
oss individer. När samhället säger åt oss att överviktiga personer är ohälsosamma och där
smalhet är ett sundhetstecken, skapas osunda ideal och värderingar där utseende är i fokus, att
vara hälsosam och må bra borde vara samma sak (Sandberg 2004). Inom det tredje
målområdet som avses trygga och goda uppväxtvillkor sätts det särskild fokus på öka den
psykiska ohälsan hos barn och ungdomar (Pellmer, Wramner & Wramner 2012). Målgruppen
flickor i gymnasieåldern har sämre förutsättningar än både äldre flickor och pojkar vad det
gäller psykisk hälsa, det kan i sin tur vara en konsekvens av negativ kroppsuppfattning
(Socialdepartementet 2002). Negativ kroppsuppfattning och bantning anses vara ett
hälsoproblem och det relaterar till en ökad risk för ätstörningar. Den första och viktigaste
relationen som ett barn skapar är hemma med sina föräldrar. Föräldrarna bör bidra med
trygghet och har en central roll i vilka attityder, värderingar, och beteenden som barnet
utvecklar (Maccoby & Martin 1983). Barns upplevelse kan av sin tillvaro och hälsa påverka
hur samspelet mellan dem och deras föräldrar (Antonovsky 2005). En god folkhälsoutbildning
är ett viktigt medel för att uppnå de 11 folkhälsomålen. Folkhälsoarbetet som pågår i Sverige
innebär en ambitionshöjning på nationell, regional och lokal nivå vilket leder till att
efterfrågan på utbildning och kompetens kommer att öka medan kraven på åtgärder inom
folkhälsoområdet skall minska ojämlikheten och vara kostnadseffektiva. Detta innebär i sin
tur att väl utvärderade metoder i det förebyggande arbetet måste appliceras
(Socialdepartementet 2002).
Forskning visar på att ungdomar med högre känsla av sammanhang (KASAM) är relaterat till
en bättre hälsa, lägre psykisk ohälsa och bättre levnadsvanor (Länsimies, Pietilä, HietasolaHusu & Kangasniemi 2017). Med ett högre KASAM ökar självkänslan och individen
förväntas ha ett ökat välbefinnande (Antonovsky 2005). Begreppet självkänsla tenderar till att
förväxlas med självsäkerhet och självförtroende vilket inte sig bör. Självsäkerhet ges i uttryck
genom säkert kroppsspråk samt en stark utstrålning i sociala sammanhang, ett bra
självförtroende präglas av en stark integritet. Självkänsla däremot är individens egen
värdering av vad och hur denne är. Känslomässiga förhållanden till sig själv och hur nöjd
individen är med sig själv kan också förklaras med självkänsla. Självkänsla har ett samband
mellan missnöjdhet av utseendet vilket i sin tur leder till dålig kroppsuppfattning.
Med ett lägre KASAM förväntas individen uppfatta stress som negativa hot istället för
utmaningar menar Antonovsky (2005). Samspelet mellan föräldrar och barn har en stor roll i
barnets uppväxt, det är föräldrarna som uppfostrar barnet gällande attityder, värderingar och
beteenden. Föräldrarna har därför en stor betydelse om barnet erhåller ett högre KASAM
(Maccoby & Martin 1983). Stressfaktorer är en naturlig del av livet. Stressfaktorerna, även
utseenderelaterad stress, ska inte ses som något som enbart ska övervinnas, utan istället något
vi behöver ställas inför och ta lärdom av samt lära oss hantera det. Grunden för hur en individ
hanterar stressituationer läggs som barn, återigen har föräldrarna en påverkan i barnets
KASAM (Antonovsky 2005)
KASAM består av tre samverkade komponenter, begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Begriplighet ger uttryck åt vilken omfattning individen känner att inre och
yttre stimuli är förutsebart. Gripbar, tydlig och strukturerad ska vardagen kännas, och därmed
ska kaos, oförklarliga och ostrukturerade ting inte ske. Om något överraskaraskande händer
ska det ändå kunna förklaras. Hanterbarhet är den andra komponenten som syftar på att
individen kan ta till sig de inre och yttre resurser som till exempel jobb, vänner, partner och
familj. De krav som ställs på oss och när bedrövande händelser inträffar ska vi inte se oss som
hjälplösa. Individer med hög känsla av hanterbarhet känner att de kan möta omständigheter
och dåliga upplevelser på ett bättre sätt än de med låg hanterbarhet och kan därmed uppleva
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en bättre hälsa. Meningsfullhet är den sista komponenten som innebär att utmaningarna vi
ställs inför är värda att investera energi i. Att försöka hitta en mening med de olyckliga
händelser som inträffar leder till att individen mår bättre (Antonovsky 2005).
Det finns ett tydligt samband mellan kroppsvikt, utseende och hälsa, där det psykiska
välmåendet till skillnad från de vetenskapliga definitionerna för hälsa, får mindre utrymme.
Att sträva efter detta unga och friska hälsotillstånd leder till att individen kan känna rädsla och
stress. Människans identitet blir kopplad till det skönhetsideal och kroppsideal som samhället
lyfter fram, och detta skapar en grogrund för kropps- och utseendefixering (Quennerstedt
2006).

3.2. Kroppsideal, kroppsuppfattning och
utseendefixering
Det finns ett samband mellan ungdomar och deras kroppsförändring i relation till ålder och
kön. Det är vanligast att flickor som vill minska sin vikt gör det genom att minska intaget av
mat eller träna mycket. Pojkar fokuserar mer på att förändra sin kropp genom att öka
muskelmassan och träna effektivt (Davies et al. 2006). Tidigare forskning visar även att ett
manligt kroppsideal alltmer har kommit att uppmärksammas. Samtidigt har allt fler män
börjat använda sig av otillåtna preparat så som anabola steroider. Majoriteten av dessa pojkar
och män påminner i sitt tvångsmässiga beteende inom träningen och fixeringen till den egna
kroppen som kvinnor med anorexia nervosa. Ofta så verkar deras beroende av träning vara ett
lika starkt beroende som bantning hos kvinnorna med anorexia nervosa. Vidare förklaras det
att propagandan kring dietinformation och anti-fett inte alltid är nyttig för ungdomarna.
Många flickor och pojkar med anorexia nervosa har uppgett att deras bantning påbörjade efter
all den information de hört i skolan (Råstam Bergström, Gillberg & Gillberg 1995).
Det är mer vanligt att flickor använder sig av bantning för att gå ner i vikt. För många kan
bantning betyda en positiv förändring i livet, men kan även vara en riskfaktor till att utveckla
en ätstörning (Davies et al. 2006).
Resultatet av Holmqvist Gattario, Frisén och Anderson-Fye (2014) studie påvisade att
kroppsuppfattning är en viktig fråga för barns välbefinnande runt om i världen.
Kroppsrelaterat missnöje och relaterade sjukdomar ökar för både flickor och pojkar. I dagens
samhälle, i princip överallt i världen har en fysisk attraktivitet ett stort värde. Den fysiska
attraktiviteten gör att flickor och pojkar känner en ökad självsäkerhet och ökat
självförtroende. De som inte uppfyller det fysiska idealet har en sämre självsäkerhet och
självförtroende. Postindustriella kulturer genomsyras av samhällets meddelande som talar om
för folk hur de bör och inte bör se ut. Möjligheterna att forma sin kropp och utseende är
enorma då skönhetsindustrin har ökat med stora steg. Många delar av världen finns det stora
belöningar för dem som överensstämmer med de idealen, exempelvis behandlas de individer
mer favoriserat, har bättre möjligheter till anställning och uppfattas som friskare, smartare,
gladare, mer framgångsrika och mer socialt kompetenta än de som inte överensstämmer med
idealen (Holmqvist Gattario, Frisén & Anderson-Fye 2014). Media har en betydande roll i att
förmedla ut samhällets ideal av att vara attraktiv. Samhällets orealistiska kroppsideal är en
stor anledning till människors kroppsmissnöje i västvärlden. Människor som konsumerar
mycket media påverkas till ett större kroppsmissnöje och de medier som har störst påverkan
är främst modetidskrifter, tv, såpoperor och musikvideos (Hargreaves & Tiggermann 2003)
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Kroppsuppfattning beskriver förhållandet till den egna kroppen samt uppfattningen kring dess
utseende. Kroppsuppfattningen beskrivs hur en individ uppfattar sig själv, alltså inte hur
individen egentligen vill se ut (Ghaderi & Parling 2009). Kroppsuppfattning kan även
beskrivas genom hur en individ tänker, känner och uppför sig i förhållande till kropp och
utseende (Wertheim & Paxton 2011). Kroppsuppfattning är direkt relaterat till individens
attityder, känslor och tankar kring den fysiska kroppen (Lee, Smith, Twohig, LesgraveBenson & Quakebush-Roberts 2016). Kroppen är central för upplevelsen av hälsa och
välmående, inte minst för gymnasieflickor. Det visuella och fysiska spelar stor roll om
huruvida en ung individ välkomnas eller avvisas i olika sociala sammanhang (Berg Kelly
2014). En ökad självmedvetenhet kan bidra till att det läggs mer fokus på utseende och kropp
under ungdomsåren än under andra perioder i livet. Det är främst under ungdomstiden det är
betydelsefullt att skapa en bild över hur individen själv upplever sin kropp samt hur andra
uppfattar den (Holmqvist Gattario 2013). Tillsammans med kroppsuppfattning är självkänsla
två centrala begrepp som är betydelsefulla för hälsa och välmående men även för sjukdom
och död. Under tonåren rangordnas ungdomar mer än i någon annan del av livet. Under
ungdomen spelar den fysiska kroppen stor roll i huruvida personen blir accepterad av andra
individer. Att inte bli accepterad kan leda till negativa effekter på kroppsuppfattningen och
självkänslan. På det sättet är både kroppsuppfattning och självkänsla psykiska faktorer som
tar sin form i sociala kontexter (Berg Kelly 2014).
Studier har visat stöd för att den trepartsinflytande modellen (Triparite Influence Model) har
visat påverkan på kroppsrelaterat missnöje. Utöver detta menar Keery, Van Den Berg och
Thompson (2004) att trycket från föräldrar, kamrater och mediekällor är den primära
sociokulturella influensen som bidrar till missnöje kring kroppen, ätstörningar och lägre
självförtroende hos ungdomar. Specifikt är det kommentarerna, retandet och trycket på
utseendet från kamrater, föräldrar och media direkt relaterade till missnöje och osunda
matvanor där bulimi och minskad matkonsumtion ligger i fokus. Även denna modell har lagt
stor vikt vid att missnöje kring kroppen är relaterad till jämförelse av andra individer som
framställs på just media där det tunna idealet är centralt (Keery, Van Den Berg & Thompson
2004).

3.3. Media och internetanvändandet
Framförallt är det flickor som påverkas av de kroppsidealen som framställs i olika tidningar.
De skeva bilder av hur en människokropp ska se ut kan vara en bidragande faktor till
ätstörningar. Det finns flera orsaker till varför ungdomar får ätstörningar och vi tolkar medias
budskap olika utifrån vad vi tidigare upplevt (Harrison 2000). IT och media är en stor del av
det västerländska samhället, det innebär bland annat att människor inhämtar kunskap från
tekniken och medier, det har en grundläggande del i deras värderingar och för de sociala
strukturerna. Via olika kanaler sänder media ut budskap till befolkningen som är central för
hur människor ser på världen. Det innebär att medias framställning av kroppsidealet är av
betydelse för vilka värderingar och attityder befolkningen får (Säljö 2007).
Resultatet från Hargreaves och Tiggeman (2013) studie visade på ett ökat kroppsmissnöje
genom att visa tv reklam med attraktiva kvinnor. Resultatet pekade även på att flickor hade en
högre grad kroppsmissnöje än pojkar. Den allmänna hypotesen att attraktiva bilder leder till
ett ökat kroppsmissnöje hos flickor stämde. Större delen av deltagarna rapporterade att de har
en känsla av att vara överviktig och en önskan att bli smalare (Hargreaves & Tiggeman 2013).
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Det finns däremot flertal studier som är motsägelsefulla. Flera studier har påvisat att flickor
inte påverkas av det smala idealet via mediebilder. Dessa flickor upplever att de inte behöver
se likadana ut som kvinnomodellerna och syftade på att kroppsidealet gick att motstå trots den
press som omgivningen gav (Willet 2008). Tiggerman (2002) menar att enligt media så finns
det väldokumenterad forskning att känsla av attraktivitet, lycka och status är faktorer som
ökar ju smalare kroppar individer har. Exponering av det kvinnliga kroppsidealet når barnen i
dagens samhälle. Disneyfilmer har studerats och det upptäcktes att utseendet värderas högre
än kvinnans intelligens (Towbin, Haddock, Zimmerman, Lund & Tanner 2004). Utöver detta
så anses majoriteten av texters budskap i tidningar handla endast om vackra kvinnor som
kunde förvekliga sina drömmar. Varningar om att viktökning skulle leda till en lägre
attraktivitet var populärt, tidningarna länkade samman smalhet med attraktionskraft och
glädje. I en stor del av hälso- och fitnesstidningar som är riktade mot kvinnor har det påvisats
att hälsa och ohälsa har ungefär lika stort fokus som attraktiviteten (Malterud & Ulriksen
2010).
Det finns motsägande tidningar och företag. Företaget Dove använder inte sig av modeller
som följer utseendeidealet utan kvinnor som reflekterar samhällets mångfald där det finns
kvinnor i olika åldrar, storlekar, etniciteter och stilar. På Doves hemsida förklarar de att
studier visar på att åtta av tio flickor slutar delta i viktiga aktiviteter när de inte trivs med
utseendet. Dove vill se till att nästa generation växer upp med en positiv relation till sitt
utseende. Genom att hjälpa unga att förbättra sin självkänsla och förverkliga sin fulla potential
så har Dove utbildat över 20 miljoner unga om positiv kroppsuppfattning, och blivit den
största utbildaren inom området självkänsla (www.dove.se).
Davidsson och Thoresson (2017) påvisade i rapporten Svenskarna och internet 2017 att
Sverige är ett digitaliserat folk. I undersökningen som gjordes 2017 uppmärksammades en
100 procentig användning av både internet generellt och olika digitala tjänster. Resultatet
visade att så gott som alla använder sig av internet upp till pensionsåldern. I gruppen 76 år
och äldre använder mer än hälften internet. 100 % av gruppen 16-25 år använder en smartmobiltelefon, där de har musik via internet, film eller användning av chat-tjänster. Den mest
använda sociala nätverket i Sverige är Facebook. Däremot har Facebook-användandet
minskat senaste året bland de unga. Instagram används idag av mer än hälften av alla
internetanvändare. Det är främst yngre som använder sig av Instagram och framförallt flickor,
nästan alla 12-15 åriga flickor använder Instagram. Förenklat är Instagram en applikation där
du laddar upp en bild eller video, och individer som har Instagram kan gilla eller kommentera
bilden eller videon. Inom Instagram finns även en funktion så du kan följa personen, då ser
vad personen gillar och följer själv. Snapchat är värt att nämna där över 80 % av såväl flickor
som pojkar använder det upp till 25 års ålder. Sedan faller användandet snabbt. Twitter har
under senaste året ökat mycket, efter att det minskat i 2016 års mätning (Davidsson &
Thoresson 2017).

3.4. Problemformulering
Hälsa innefattar det fysiska-, psykiska- och sociala välmåendet där även en högre känsla av
sammanhang är relaterat till en bättre hälsa, lägre psykisk ohälsa och bättre levnadsvanor.
Fysisk attraktivitet har kopplats till ett högre välbefinnande och självförtroende, och ett
kroppsrelaterat missnöje till motsatsen. Fysisk aktivitet har visats leda till bland annat bättre
självkänsla och minskad risk för depression, ökad fysiskt aktivitet är ett av de elva
folkhälsopolitiska målen som finns i Sverige. Gruppen som påverkas mest negativt är flickor i
8

gymnasieåldern. Genom bland annat trepartinflytande modellen har det påvisats att media,
föräldrar och kamrater är grundläggande faktorer som påverkade unga flickors
kroppsrelaterade missnöje. Genom att undersöka gymnasieflickors tankar kring
kroppsuppfattning, kroppsideal och levnadsvanor kan det skapas ytterligare djup för hur
nämnda faktorer påverkar hälsan.

4.Syfte
Syftet med studien var att undersöka om hur gymnasieflickors tankar kring
kroppsuppfattning, kroppsideal och levnadsvanor påverkade deras hälsa.

5.Metod
Backman (2008) anser att val av metod bestäms av forskningsfrågan och vad som gjorts
tidigare. Utifrån syftet, att undersöka gymnasieflickor tankar kring kroppsuppfattning,
kroppsideal och levnadsvanor är en kvalitativ studie att föredra. Den valda metoden till denna
studie är intervjuer. Alvehus (2013) beskriver intervjuer som en nästan nödvändig metod när
det gäller att försöka ta reda på hur människor tänker, känner och handlar i olika situationer.
Intervjun är på många sätt ett effektivt redskap för den kvalitativa forskaren, eftersom
forskaren genom att interagera med sina respondenter kan fråga om känslor, motiv och hur
personer ser på olika händelseförlopp. Intervjuer är dock inte oproblematiska som källor till
information då känslor uppstår kring ett känsligt ämne och då kan respondenten ibland känna
att den nivån av tillit inte finns till intervjuaren och därmed inte berätta tillräcklig information
(Alvehus 2013). Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie för att uppnå syftet.
Hur intervjuer används kan skilja sig åt beroende på vad intervjuaren är ute efter att analysera.
Händelseförlopp, människors livsberättelse eller deras hågkomster av serviceupplevelser på
den senaste Thailandsemestern (Alvehus 2013). Det var ett fåtal frågor som la grunden för
intervjun. I den valda intervjumetoden handlar det inte om att komma med en laddning av
frågor. Istället var fokus att ställa bra och passande följdfrågor och uppmuntra respondenten
till diskussion med hjälp av aktivt lyssnande. Målet var att få en bra intervjuatmosfär där
respondenten kände sig trygg.
Den semistrukturerade intervjun är den vanligaste skriver Alvehus (2013). Här följer oftast
intervjuaren ett formulär som består av ett fåtal öppna frågor eller bredare teman som samtalet
centreras kring. Respondenten har större makt här och påverkar intervjuns innehåll, och
intervjuaren måste vara mer aktiv i sitt lyssnande och även mer aktiv med att tänka igenom
följdfrågor utifrån det som sägs i intervjun. Huvudämnet var kroppsuppfattning, kroppsideal
och levnadsvanor, målet var att styra respondenten in på ämnet med hjälp av
semistrukturerade intervjuer. Intervjun utvecklas inte till något slags förhör eller någon slags
test av respondentens kunnande. Att bli intervjuad handlar inte om att ställas till svar eller
något slags test av respondentens kunnande (Alvehus 2013).
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5.1. Deltagare/urval
Undersökningsgruppen var sex flickor i gymnasieåldern, 17-19 år. Anledningen till
urvalsgruppen är för att utifrån forskning är denna grupp den mest omdiskuterade kring
ämnet. Flickor i gymnasieåldern är de som påverkas mest av dagens kroppsideal och
utseendefixering. Deltagarna fångades upp genom kontakter som i sin tur hänvisade till deras
kontakter som var i målgruppen. Detta kallas snöbollsurval. Snöbollsurval är en urvalsmetod
där forskaren etablerar kontakt med några få individer som är intressanta för studien och
utifrån dessa individer binder en koppling till andra intressenter för studien. En utmaning med
snöbollsurval är att det inte är representativt för populationen eftersom urvalet inte är
slumpmässigt och kan därför inte garantera hur populationen ser ut. Snöbollsurval är en
vanlig urvalsmetod vid kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell 2003).

5.2. Tillvägagångsätt
Det viktigaste var att flickorna befann sig i målgruppen och utifrån det gjordes urvalet.
Kontakt med de blivande respondenterna skapades personligen via telefon och mail som
erhölls från författarens kontakter, där ställdes frågan om intresse för att delta i en studie
fanns, om intresse fanns så framfördes informationen kring studien utifrån informationsbrevet
som skickades via mail. Tid och plats för intervju ordnades sedan efter respondentens
önskemål. Enligt Trost (2005) måste intervjuaren ta måste hänsyn till respondentens önskemål
om i vilken miljö intervjun ska hållas, vidare förklaras att den intervjuade ska känna sig trygg
i den miljön intervjun sker, och att det ska vara en så ostörd miljö som möjligt, dessutom ska
inte andra åhörare finnas. Miljön för intervjuerna i denna studie var varierande, från bibliotek
och vardagsrum till rum i skolan där intervjun kunde göras ostört. Innan intervjuns start fick
respondenterna läsa informationsbrevet och sedan skriva på samtyckesblanketten.
Intervjuguidens följdes under intervjuerna men avvikelser skedde ibland för att ge utrymme
för följdfrågor samt för att be respondenterna om mer utvecklade svar. I intervjuguiden finns
det fåtal följdfrågor men följdfrågorna ställdes oftast utifrån de svar som erhölls. Då en
belåtenhet uppnåddes med svaret återgick intervjun till nästa fråga i intervjuguiden. När
frågorna var klara och respondenten inte hade mer att tillägga stängdes bandspelaren av och
intervjun avslutades. Intervjuerna varierade mellan 40-70 minuter beroende på
respondenternas erfarenheter och hur samtalsbenägna de var.
Pilotintervjun bedömdes vara användbar eftersom intervjun fungerade smidigt utifrån
intervjuguiden, samt att materialet var användbart. Däremot gjordes det förändringar i
intervjuguiden efter pilotintervjun på grund av att vissa ord inte var förståeliga. Under
pilotintervjun åtgärdades detta med hjälp av att respondenten själv fick reflektera kring ordet
och sedan utvecklades innebörden av ordet, av intervjuaren. Detta underlättade för
respondenten och efter förändringarna i intervjuguiden så gick resterande intervjuer smidigt.
Utöver detta så gjordes inte några större ändringar i intervjuguiden.
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5.3. Analys
Efter insamlat material så användes Express Scribe 5.7 för att underlätta transkriberingen.
Transkriberingen gjordes direkt efter varje intervju eftersom författaren kom ihåg mycket av
intervjun vilket underlättade. En kvalitativ innehållsanalys gjordes. Tolkningar och slutsatser
drogs från empirin, analysen genomfördes induktivt. Graneheim och Lundman (2004)
förklarar att om författaren inte använder sig av förutbestämda teorier eller modeller så
används en induktiv ansats. Författaren upplevde att avsaknaden av förutbestämda teorier
eller modeller lämnade stort utrymme för att fånga deltagarnas yttranden. Enligt Graneheim
och Lundman (2004) kan den kvalitativa innehållsanalysen göras med olika
abstraktionsnivåer, manifest och latent. Analysen utgick från det manifesta innehållet, det som
direkt uttrycktes i text. Men till viss del analyserades det latenta innehållet också, dock med
ett mindre djup. När transkriberingen var klar studerades empirin och texten lästes igenom
flera gånger, detta förklarar Graneheim och Lundman (2004) som viktigt för att få en känsla
för helheten. Efter att författaren läst igenom texterna flertal gånger så skulle en struktur
skapas i texterna, detta gjordes genom att markera meningsbärande enheter. Utifrån det
sorterade materialet som framkom efter en kondensering skapades de olika kategorierna.

5.4. Etiska överväganden
Forskaren ska alltid utgå från och ta hänsyn till fyra forskningsetiska principer: Informations-,
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Respondenterna
som deltog i intervjun har fått information enligt informationskravet, om vad deras deltagande
innebär, undersökningens syfte och metod. Det har förklarats att det är frivilligt och att
möjligheten fanns att avbryta sitt deltagande när som helst under studien, utan att behöva
motivera varför och att det inte ska ge några negativa följder. Ett brev lämnades ut som
innehöll informationskravets information och brevet lämnades av författaren vid första mötet
med respondenterna. Samtyckeskravet förklarar att de som medverkar i en undersökning skall
ha rätt att självständigt bestämma om hur länge och på vilka villkor de skall delta. Forskaren
får inte utsätta de medverkande för otillbörlig påtryckning eller påverkan att delta utan deras
beslut till att delta skall vara frivilligt. (Vetenskapsrådet 2002). En samtyckesblankett
lämnades och skrevs på innan intervjuerna startade och med detta påskrivet så godkände
respondenterna det som stod i informationsbladet. Samtliga deltagare var över femton år och
därför behövdes inte underskrift från vårdhavare. Konfidentialitetskravet innebär att den
information som de medverkande lämnar kommer att hanteras med största möjliga
konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002). Detta innebär att insamlade materialet förvaras på ett
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Detta tillgodosågs genom att all information
fanns enbart på författarens dator som ingen annan hade tillgång till. Respondenterna ska veta
att enbart de själva och intervjuaren vet om att intervjun är gjord. Likaså är citat noggrant
utvalda för att inte kunna kopplas till den enskilde individen. Nyttjandekravet tillgodoses
genom att alla filer med ljudinspelningar som kan avslöja deltagarnas identitet förstörs direkt
efter det att uppsatsen blivit examinerad och godkänd (Vetenskapsrådet 2002). Den
information som deltagarna har lämnat kommer endast att användas till uppsatsen och raderas
när uppsatsen är klar förklarades.
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6.Resultat
Resultatet utgörs av sex intervjuer. Samtliga respondenter är i gymnasieåldern 17-19 år. Alla
sex utför någon form av fysisk aktivitet som fritidsintresse, och fyra av respondenterna har det
som huvudintresse. Respondenterna kommer att kallas R1-R6. Resultatet kommer att
presenteras utifrån innehållet som präglar studiens syfte samt utifrån de kategorier som växte
fram under analysprocessen. Intervjuguidens fem kategorier ändrade form och blev istället
fyra huvudkategorier och tolv subkategorier vilket var ett resultat av analysen.
Tabell 1. Kategorier med tillhörande subkategorier. Subkategorier är med kursiv stil i texten.
Kategori

Subkategori

Kroppsideal

Kända personer
Genusskillnader
Sociala medier
Negativa aspekter med hälsobudskap

Problem med negativ kroppsuppfattning

Social isolering
Sjukdom
Jakten

Självförtroende

Första mötet
Uppmärksamhet
Nära relation

Hälsa och ohälsa

Positiva aspekter
Bantning och dieter
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6.1. Kroppsideal
Analysen pekade på att deltagare är eniga om att kroppsidealet är något som samhället byggt
upp. Hur den perfekta kroppen ska se ut och att du med denna perfekta kropp, passar bäst in i
samhället. Det är den kropp som framställs mest i sociala sammanhang, det är den kropp som
de flesta skyltdockor har och den kropp som finns på många tidningsomslag exempelvis. Om
en person har kroppen som passar in på idealet så är personen attraktiv. Däremot finns det inte
en specifik figur, docka eller kropp som visar idealet utan varje person har sitt eget mål och
ideal, detta är styrt av ens eget intresse och uppväxtmiljö, här spelar föräldrar och jämnåriga
stor roll. Många individer strävar efter att försöka finna sig själva genom att eftersträva en
person där dem kan hitta kopplingar som finns hos dem själva. Det kan handla om både
fysiskt utseende och modestilar.
”Om jag ser en känd person som har liknande stil som mig, så kommer jag
troligtvis följa denna person på Instagram och se hur denne klär sig”. R1.
Vidare utifrån analysen går det utläsa att kroppsidealet mestadels kommer från kända
personer som syns mycket på media idag, men även kompisar nämns. Media, bloggar, kända
personer, kompisar och så vidare är exempel på vad som bygger ramarna för hur
kroppsidealet ser ut förtydligar respondenterna. Just kända personer var något som var
upprepande och som syns mycket på sociala medier, filmer, tidningar och så vidare. Det kan
även i vissa fall vara personer som blivit kända på grund av deras utseende. Respondenterna
är eniga om att Instagram är det något speciellt med, där finns det ett system där personer kan
följa sina idoler och förebilder. Via bland annat Instagram, men även i samhället kan en
prestige uppstå vem som anses vara mest fysisk attraktiv. De personer som har flest följare
och får störst uppmärksamhet genom sitt utseende är de tongivande personerna som sätter
kroppsformen och modet.
”Det är dem mest populära människorna, hur dem ser ut, så vill alla andra se ut”.
R1.
Något som uppmärksammades genom analysen var att samtliga respondenter hade olika
förebilder och personer de såg upp till gällande utseende och kroppsidealet var olika ut
beroende på vilken person de tilltalades av. Personerna och förebilderna som respondenterna
såg upp till gällande utseende var uteslutande flickor. Beyoncé var dock ett återkommande
namn,
”Beyoncé är en stark kvinna, många flickor ser upp till henne eftersom hon är
snygg, smart och bra artist” R6.
Med stark kvinna menar respondenten en tuff attityd, inte underordna sig männen och att
kvinnor inte ska bli utnyttjade eller dömda av män utifrån deras klädesval. Det finns stora
genusskillnader mellan hur pojkar och flickor ska se ut. Att pojkar bara ska vara muskulösa
med sexpack och stora armar nämndes otaliga gånger under intervjuerna. Flickor å andra
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sidan ska ha synliga nyckelben, stora rumpor, stora bröst, platt mage, tydliga kindben, långt
hår, långa ögonfransar, inget synligt kroppshår, snygga osminkade, dem ska följa modet och
så vidare. Något som uppmärksammades i analysen var att flickorna förr skulle vara lite
klenbyggda och mansdominerade, idag har flickor fått en större roll i samhället. I samband
med detta så förklarar en respondent att feminismen har växt fram under de senare åren och
att det aldrig varit så jämställt som det är idag och att det blir bättre. Det var dock tydligt att
pressen var större hos flickor och resultatet pekar på att det är dem som uppmärksammas
mest.
Utifrån analysen framkom det att kurvor blivit mer accepterat samt att muskler på en flicka
blivit mer accepterat. Tidigare ansågs Marilyn Monroe en ikon för hur en kvinna ska se ut,
men några år senare så var det tunna idealet styrande. Vidare förklarar en respondent att
Victoria Secret modellerna var förebilderna under hennes uppväxt och att alla ville se ut som
dem, än idag är det många som vill det men inte i samma mängd. Analysen pekar på att
stressen med att vara smal har minskat senaste tiden, och att det har upplevts positivt.
Respondenterna beskriver att en ökad press kring kroppsidealet och ett dåligt självförtroende
går att skylla på de sociala medierna i hög utsträckning. Ungdomar idag är mer uppkopplade
på nätet och använder sociala medier som mobil, tv och surfplattor mer än någonsin, även
tidningar läses och radio lyssnas på, men i allt mindre utsträckning. Det som används mest är
mobilen eftersom den är lätt att ta med sig överallt och ”allt finns i den”. Media påverkar
individer på olika sätt, analysen pekar på att media påverkar respondenterna negativt men
även positivt.
”Behöver jag inspiration till att träna så hjälper media mig”. R5.
Utifrån analysen utlästes det att personer med dåligt självförtroende och som är missnöjda
med sitt utseende kan må dåligt av att ständigt vara uppkopplade på sociala medier.
Respondenterna är eniga om två negativa aspekter med hälsobudskap som förmedlas i media,
första är att en god hälsa ofta kopplas ihop med kroppsligt attraktivt fysiskt utseende och
andra att det ibland blir för mycket information så att det till slut blir förvirrande och
stressande, särskilt gällande kostvanor och träning. Det uppkommer en stress då individerna
känner att dem aldrig får vara nöjda med sig själva och hela tiden måste förbättra sin kropp
och hälsa utifrån den information som framställs i media. Analysen pekar på att ungdomar tar
åt sig hälsobudskap i större grad om det finns forskning gjort kring ämnet och om det är
bevisat att det funkar och att mycket opålitlig teoretisk fakta får stor plats i media idag.
Däremot så får även icke trovärdiga hälsobudskap stort utrymme enbart eftersom det är en
individ som ser fysiskt attraktiv ut, detta gör att ungdomar har svårt att kritisera
hälsobudskapen och blir påverkade lätt. Eftersom media är tillgängligt för alla så kan vem
som helst publicera hälsobudskap utan granskning, vare sig hälsobudskapen stämmer eller
inte. Detta skildras i följande citat,
”Ibland vet man inte vad och vem man ska lita på, det kommer så mycket
information och man hade blivit galen om man följt allt. Jag försöker ta åt mig det
som jag litar på mest, som jag känner berör mig, att välja någon individ som du
lyssnar på angående träning och kost är smart, går inte att följa alla”. R3.
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Avslutningsvis utifrån resultatet så förklaras det att samhället anses som styrande och
tongivande gällande kroppsidealet, genom främst media. Pressen på utseendet är stor och kan
leda till en hög nivå av stress. Stress kan även anses som ett problem som negativ
kroppsuppfattning leder till, nästa avsnitt att behandla problem med en negativ
kroppsuppfattning.

6.2. Problem med negativ kroppsuppfattning
Analysen visade på flertal problem som negativ kroppsuppfattning bidrar till. Det beskrivs
kring direkta och indirekta faktorer som påverkar hälsan. Rökning, fysisk inaktivitet, dåliga
kostvanor och dåliga sömnvanor berättar respondenterna som direkta faktorer som under en
längre tid påverkar hälsan negativt. En indirekt påverkande faktor på din hälsa negativt är att
befinna sig i en miljö där du inte upplever trivsel. Därmed ansågs det viktigt med att trivas i
de miljöer du regelbundet befinner dig i. En av respondenterna styrker detta genom att
förklara.
”Om du inte trivs i en miljö under längre stund, exempelvis skolan, så kommer
detta ha en inverkan på ditt psykiska mående i längden, skolan kan komma
påverka människor mycket så dem väljer att inte gå dit”. R5
Respondenten fortsatte berätta att det ibland kunde gå veckor att hon inte gick till skolan
eftersom hon inte trivdes och förklarade att gymnasiet är väldigt turbulent psykiskt och att
stora förändringar sker oftast under denna period. Det framgick att deltagaren inte trivdes med
sitt utseende och att delta på idrottslektionerna var jobbigast eftersom flickorna bytte om och
ofta duschade tillsammans. Respondenten fortsatte med att social isolering förekom under
vissa perioder, dessa perioder ansågs svåra och påfrestande för hälsan, men stödet från
omgivningen ledde att hon slutförde gymnasiet. Det framkom från analysen att samtliga
respondenter har haft perioder under gymnasiet de valt att inte gå till skolan på grund av dem
känt någon form av utseenderelaterad press och att dem hamnat efter i skolan på grund av
detta. Vidare framkom det att när en deltagare började gymnasiet provade hon röka eftersom
hennes kompisar gjorde det och dem uttryckte att aptiten blir mindre.
”Jag började röka bland annat eftersom mina kompisar berättade att aptiten blir
mindre så tänkte varför inte prova, jag var fullt medveten om alla negativa
aspekter kring rökning”. R1
Respondenten poängterade att hon endast rökte några månader och upplevde endast negativa
konsekvenser av det. Hon avslutade med att berätta att hon upplevde ha en sämre kondition
och att hon var tröttare om dagarna.
En allvarlig sjukdom som utseendefixeringen kan leda till är anorexia nervosa. Utifrån
analysen framkom det att en deltagare mådde så dåligt att hon började träffa en läkare på
vårdcentralen som i sin tur skickade henne vidare till en psykolog. Respondenten förklarar att
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hon fokuserade alldeles för mycket på sitt utseende och jämförde sig konstant med kända
personer som hon såg upp till, där Victoria Beckham var en förebild. Hon tänkte endast på
träning och sina egna kostvanor, hon uttrycker att hon ibland missade ett träningspass och fick
ångest över det. Vidare berättar deltagaren att efter flertal möten med psykologen där KBTbehandling låg som grund fick hon tillfällen att träffa sin kurator på skolan regelbundet och
kände ett psykiskt välmående efter cirka ett halvår. Hon förklarar även att tankarna finns kvar
och kommer alltid göra det.
”Läkaren förklarade att om jag hade fortsatt i samma spår hade jag fått värre
konsekvenser än nu och att anorexia nervosa hade varit ett faktum, vilket det inte
var denna gång, utan mer ett ortorexi-liknande beteende… under en period kände
jag ingen mening med livet”. R3
I analysen framgick det att hon inte var underviktig men att tankarna fick henne att må dåligt
psykiskt och att det inte alltid syns på individens utseende. Deltagaren fick information om att
psykisk ohälsa inte var något ovanligt förekommande och uttryckte själv att hon tillsammans
med hennes omgivning uppmärksammat det mer än tidigare.
Jakten på att nå upp till dagens kroppsideal kan upplevas ofta stressig och jobbig, detta
skildrades utifrån analysen. Om du upplever en ständig stress så mår du inte bra psykiskt. Det
gäller utseende, kost, karriär och flertal andra faktorer i livet. Att hela tiden jaga det optimala
utseendet är något som påverkar en psykiskt i mycket hög grad och att du kommer bränna ut
dig själv om detta fortsätter kunde tolkas från deltagarna. Att en stress finns idag med att jaga
kroppsidealet hela tiden är något som inte fungerar i längden om ett välmående ska behållas.
”Om du ska se ut om modellerna på tv och äta enligt alla expertråd kommer du
aldrig kunna njuta av livet och i slutändan bränna ut dig själv”.R4.
Resultatet pekar på att hälsorelaterade problem kan uppstå kring en negativ
kroppsuppfattning. Miljön är stor påverkande faktor av kroppsidealet och att ett för stort fokus
på träning och kost kan leda till ohälsa. Genom ett bättre självförtroende kan problemen
dämpas, nästa avsnitt kommer behandla självförtroende.

6.3. Självförtroende
Utifrån analysen framkom det att hur mycket en individ tar åt dig av det som förmedlas via
sociala medier och det som kända personerna ger uttryck för har med självförtroendet att
göra. Om individen har ett sämre självförtroende och har svårt för att acceptera sitt utseende
och kropp kan kroppsidealet påverka dig mer negativt än om fallet inte vore så.
”De som har dåligt självförtroende tar åt sig mer av vad andra
tycker och tänker om en, detta i längden är något dåligt”. R2.

16

Trender till detta kunde utläsas utifrån analysen men de framställdes på olika sätt. Personer
som inte bryr sig om sitt utseende har ett starkt självförtroende, dessa individer förklaras ofta
vara modiga och häftiga om de kan trivas med sig själva i att inte behöva lägga tid och energi
på sitt utseende. Analysen pekar på att personer som inte sminkar sig och inte har utseendet
som huvudsakligt intresse har en förklarandevis härlig attityd och är glada på ett annat sätt,
däremot de som sminkar sig mycket och lägger ner mycket tid och energi på utseende är
avundsjuka på de som inte gör de och ändå ser fysiskt attraktiva ut.
”Jag tror dem som bryr sig för mycket om sitt utseende har dåligt
självförtroende innerst inne”. R6.
Samtliga deltagare uttrycker att det är motbjudande att inte engagera sig i sitt utseende
överhuvudtaget. Att lukta svett och vara allmänt ovårdad anses inte vara populärt i gymnasiet
och kan leda till utanförskap samt mobbning. Samtidigt framkommer det i analysen att du inte
ska döma någon efter utseendet eftersom du inte vet vad personen varit med om och vilka
förutsättningar som råder. Det är upp till var och en hur den själv ska se ut men samhället är
idag fullt med fördomar, individer som ser bra ut belönas på ett annorlunda sätt än om du inte
ser bra ut. Men under vissa omständigheter och miljöer kan personer bli provocerade av
individer som är för utseendefixerade eftersom det leder till stress för individer som inte är
fixerade på samma nivå.
”När min tjejkompis sminkar sig ett par timmar för att endast gå på restaurang så
kan jag känna mig stressad att jag inte är tillräckligt snyggt sminkad”. R1.
Det kan anses som överdrivet och många undrar om personen inte har något annat att tänka på
än utseendet hela tiden. Däremot framkommer det i analysen att studiens deltagare anser att
det är viktigt att se bra ut vid första mötet, exempel som lyfts är bland annat jobbintervju,
första skoldagen eller en dejt, vid dessa tillfällen vill de flesta se bra ut och lägger gärna ner
mer tid än vanligt på utseendet. Däremot om du fick jobbet på arbetsintervjun, om du blev
tillsammans med personen du dejtade så kommer du efteråt inte alls lägga ner lika mycket tid
på smink och utseende, eftersom du känner dig bekväm i den miljön.
Att känna sig fräsch och nöjd med utseendet leder till ett ökat självförtroende och en
självsäkerhet som du inte kan ha om du är missnöjd med ditt utseende på något sätt. Detta
skildras i en intervju, men likväl fanns det respondenter som motsäger att du måste se bra ut
inför andra.
”Jag bryr mig absolut inte hur jag ser ut inför andra... jag är mer
intresserad av personligheten”. R4.
Individer som är intresserade av personligheten i första hand är väldigt sällsynt kunde
fortsättningsvis tydas från analysen, dessa personer är oftast inte intresserade av utseendet,
eller är dem missnöjda med sig själv.
Idag handlar det mycket om att få uppmärksamhet. Individer som anses vara fysisk attraktiva
får mer uppmärksamhet av omgivningen. Människor gör allt för att synas och det kan gå så
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långt till att dem gör saker de inte själva gillar enbart för att bli accepterade och gillade av
andra. Utöver detta kan uppmärksamhet upplevas jobbigt för vissa individer och kan bidra till
osäkerhet samt rädsla. Med ett dåligt självförtroende kan sociala miljöer anses extra jobbiga.
Vidare visar analysen på individer med ett starkt självförtroende hanterar uppmärksamhet
bättre.
Utifrån analysen framgår det att flertalet av respondenterna inte trivs med att behöva köpa
dyrt smink, dyra kläder och spendera åtskilliga timmar framför spegeln. Att bli accepterad
kan däremot leda till ett ökat självförtroende. Utifrån analysen framkom det enstaka
diskussioner kring att plastikoperationer kan leda till ett ökat självförtroende. Vidare berättar
respondenterna att plastikoperationer är ett omtalat ämne och att det blivit populärt. Däremot
är detta inget som förekommer i gymnasieåldern i stor omfattning utan högre upp i åldrarna.

”Det kan finnas personer som gör plastikoperationer enbart fört att
se snyggare ut trots att de har ett bra självförtroende. F6” kontra ”…
de som gör dessa plastikoperationer mår dåligt med sig själva tror
jag”. R4.
Utifrån analysen gick det att tyda att personer, framförallt flickor påverkas mycket av sitt
umgänge och de personer som är i ens närhet i hur de ska klä sig, bete sig och vara som
personer. Även här gäller det att ha ett bra självförtroende för att inte påverkas av andra.
Däremot är chanserna större att påverkas och ta emot sig den kritik som ges om du har en
nära relation med personen, som till exempel familjemedlemmar eller bästa vänner. En
deltagare fortsätter med att förklara att nära relationer har en stor roll i personens välmående
och att hon prioriterar att umgås med personer som får henne att må bra. Utseendet diskuteras
främst med sina närmsta kompisar eftersom det anses naturligast och enklast. Gruppen som
tar emot sig kritik i störst utsträckning är unga flickor och ju högre upp i åldern du är ju
mindre är chansen att påverkas, vidare förklarar respondenten.
”Jag påverkas inte mycket av mina kompisar känner jag, det gör
dem som har dåligt självförtroende och de som är lite yngre än
mig”. R5.
Sammanfattningsvis utifrån resultatet uppenbarades att lägga ner energi, tid och pengar på
utseendet skiljer sig från individ till individ. Det har ett starkt samband med hur bra
självförtroende individen har samt vilken anledning individen har för att lägga ner nämnda
faktorer på utseendet. Ett bra självförtroende kan leda till att individen inte påverkas av andra
i hög utsträckning gällande kroppsidealet. Utseenderelaterad stress kan hanteras bättre med ett
högre självförtroende, pressen kan i sin tur leda till stress. Mindre stress kan leda till en bättre
hälsa och en hög grad av stress till ohälsa, nästa avsnitt kommer just att handla om hälsa och
ohälsa.
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6.4. Hälsa och ohälsa
Alla respondenter vill och strävar efter att må bra psykiskt och fysiskt. Dem använder sig av
bland annat fysisk aktivitet, sömn och umgänge med nära kompisar. Analysen pekar på att
individer som tränar kan få en bättre hälsa både fysiskt och psykiskt samt att individer som
lägger ner energi och tid på träning ser mer fysisk attraktiva ut. Eftersom sociala medier tar
stor plats i samhället och mycket som förmedlas via sociala medier idag handlar om hur du
ska träna, vilka kostvanor du ska ha och hur du ska må bra psykiskt är det inte svårt att
påverkas, både positivt och negativt. Något som diskuteras ofta är yoga och meditation.
Vidare förklarar en deltagare anledningen till varför hon tränar.
”Jag tränar för att må bra psykiskt och fysiskt”R3.
Det är viktigt för deltagarna att ha bra kostvanor och träna regelbundet, men träning anses inte
vara det viktigaste för att må bra. Något som diskuteras är gemenskap och bekräftelse, detta
anses vara väldigt viktigt för en god hälsa utöver träning och kost. En av deltagarna fyller ut
med att hon ibland känner att hon måste träffa sin kompis för att prata, hon förklarar att de
kan sitta flera timmar och diskutera, efter att ha gråtit, skrattat och umgåtts mår hon bättre.
Men även genom media kan du känna en gemenskap och bekräftelse men det är inte samma
sak som i verkligheten.
”När min pojkvän säger att jag är snygg när vi ska ut och äta slår det alla mina
likes på instagram … jag känner en större bekräftelse när någon säger positiva
saker till mig i verkligheten än på internet ”. R2.
Vidare utifrån analysen framkom det att något som specificerar en god hälsa är att du som
individ måste göra något i ditt liv som du tycker om, att det finns en mening med vardagen
och att en känsla av samhörighet i samhället är viktigt. Många i gymnasieåldern har tröttnat
på skolan och tycker det är jobbigt och tråkigt, därför måste dem hitta något på fritiden som
de trivs med och kan känna glädje kring.
Utifrån analysen kunde en tolkning göras att det finns positiva aspekter med dagens
kroppsideal och hälsobudskap. Att träning och en god hälsa är så stort idag anses positivt
utifrån flera avseende. Träning upplevs positivt och likaså att hålla en bra varierad kost vilket
uppmuntras på sociala medier. Och att detta förmedlas via media är ännu en positiv företeelse
just eftersom ungdomar, men även vuxna använder sociala medier mycket. Samhället har
aldrig varit så uppkopplat som det är idag. Att träning och kost med stor marginal är
populärast på sociala medier idag är något alla respondenter är eniga om. Detta leder till att
ungdomar dagligen får information om bland annat olika dieter och hur de ska gå ner i vikt
och förändra sin kropp. För den ovetande och som inte har mycket information kring ämnet
kan det vara särskilt jobbigt då och kan skapa förvirring och det kan kännas jobbigt.
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”Jag tränar mycket och är intresserad av träning och hälsa, därför följer jag
mycket träningsfolk och förebilder och detta leder till att mitt instagramflöde
nästan endast består av rumpbilder, formbilder, dagens maträtt och så vidare.
Trots att detta är mitt intresse så kan detta bli jobbigt”. R6.
Stressen går att dämpa genom att inte bry sig om andras åsikter och hur andra individer tänker
om dig. Respondenten fortsätter med att förklara att det beror på att om du är en självsäker
individ med bra självförtroende så påverkas du inte lika mycket. Men det blir allt svårare
eftersom det blir allt fler som påverkas av hysterin.
Analysen visar på att en längre paus av träning kan leda till trötthet i större omfattning och
mindre motivation till att få saker gjorda i vardagen, paus under en längre tid poängteras. Det
gäller inte några missade träningspass. Utöver detta betonades att träning inte bör gå till
överdrift.
”Träning är positivt, men till en viss nivå, man får inte överdriva med träning för
då blir det något negativt, likaså allt annat i livet”. R3.
Deltagarna var eniga om att träning och kost har blivit allt mer uppmärksammat och att det
läggs mer energi och tid på det idag än vad det gjorde för tjugo år sedan. Detta har bland
annat blivit ett resultat där fysisk attraktivitet blivit mer uppskattat. Respondenterna berättar
att många sjukdomar minskar och att levnadsvanorna hos många ändrats till det bättre, men
även att det leder till att psykiska sjukdomar ökar genom hälsostress.
Något som uppmärksammas i analysen av intervjuerna är att bantning och dieter inte är
populärt, det är främst genom media som dieter och bantning förmedlas. Bantning och dieter
anses som ett hälsobudskap men det är inte uppskattat av studiens deltagare. Deltagarna som
påpekade bantning och dieter menade att följa något som inte är hållbart i längden är
ohälsosamt. Respondenterna menar att anstränga och tvinga sig själv till något enbart för
utseendet och hälsan är jobbigt psykiskt, även om det kan tillföra något positivt fysiskt och
psykiskt, vidare framkommer det att en varierad kost är bäst. Detta förtydligas genom.
”Att banta genom några nya dieter tycker jag är dumt, det är jobbigt att gå på
LCHF eftersom du kommer alltid vara sugen på kolhydrater. Du kommer alltid
vilja ha pommes till din hamburgare ute på restaurangen… dieter är psykisk
ohälsa”. R1.
Vidare förklarar respondenterna att människor reagerar olika på dieter och matvanor. Våra
kroppar är och fungerar olika. Det finns ingen genomgående diet som passar alla individer.
Det fanns skiljaktigheter gällande utseendet och tjockleken, det förklarades att bara för en
individ är tjock så behöver det inte betyda att du har ett dåligt hälsotillstånd. Analysen pekar
på att alla individer är byggda olika och den smalare personen kan må bättre än den tjockare.
Sammanfattningsvis syftade respondenterna på att fysiskt attraktive inte behöver ha en bättre
hälsa än individen med mindre fysiskt attraktivitet, alltså än den tjockare individen. Utifrån
analysen går det utläsa att fysisk aktivitet blandat med goda sömnvanor, umgänge med
människor som du trivs med, göra saker som du gillar och konsumera en varierad kost är
hälsa och motverkar ohälsa.
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6.5. Resultatsammanfattning
Resultatet visade på att gymnasieflickorna påverkades av dagens kroppsideal och att negativ
kroppsuppfattning kan leda till ohälsa. Faktorer som kan påverka individens tankar kring den
egna kroppen är ens umgängeskrets och sociala medier, en ständig uppkoppling på sociala
medier påverkar hälsan negativt. Det är bland annat över sociala medier som samhället
skildrar kroppsidealet. Att erhålla hälsobudskap och motivation via sociala ses både positivt
och negativt. Det påvisades att individer är olika och att olika saker får oss att må bra eller
dåligt, för att må bra och ha möjlighet till en bättre hälsa nämns bland annat fysiskt aktivitet,
mening med vardagen och samhörighet till samhället. Fysisk aktivitet kan leda till exempelvis
mindre trötthet. Respondenterna skildrade samhället för tjugo år sedan och samhället idag, för
tjugo år sedan uppmärksammades inte kosten och den fysiska aktiviteten på samma sätt som
idag, det diskuteras idag mer kring just kost och fysisk aktivitet, detta har bland annat medfört
till att fysisk attraktivitet blivit viktigare. Utifrån resultatet så ansågs dagens kroppsideal
förändrat där det rådande idealet innehåller mer muskler och former, till skillnad från det
tidigare tunna idealet. En sund kost och fysisk aktivitet är positivt men om det går till
överdrift så infaller hälsostress som kan leda till psykisk ohälsa. Gymnasietiden ansågs
turbulent, exempelvis genom att pressen och eftersträvan till minskad aptit bidrog till första
cigaretten. Förutom att gymnasietiden är turbulent så framkommer det även psykisk ohälsa,
det skildras genom bland annat social isolering, stress och ångest. Nära relationer uttrycks
som centralt för personens välmående genom att chanserna till att påverkas psykiskt är högre
om kritik kommer från en exempelvis en familjemedlem eller bästa vän. Resultatet pekar på
att självförtroendet återspeglas i hur mycket tid och pengar som spenderas för att forma samt
ändra sitt yttre utseende. Ett starkt självförtroende anses bland annat kunna dämpa
kroppsrelaterad stress och chanserna till att att påverkas minska. Utöver detta visar resultatet
på att individer kan göra saker som de inte finner vilja eller intresse i för att få
uppmärksamhet.

7.Diskussion
Resultatdelens kategorier följer med in i diskussionsdelen. Första kategorin utgörs av
kroppsideal. Här kommer mediernas, föräldrarnas och kompisarnas påverkan på kroppsidealet
diskuteras. Främst kommer ny litteratur användas samt trepartsinflytande modellen kommer
tillämpas ytterligare här. Vidare kommer kategorin problem med negativ kroppsuppfattning. I
detta avsnitt kommer bland annat de nämnda problemen som utseendefixering bidrar till
behandlas. Inom kategorin självförtroende diskuteras ett bra och dåligt självförtroende samt
vilken betydelse för hälsa dem har. Sista kategorin KASAM, hälsa och ohälsa. Här lyfter
författaren till en början KASAM och diskuterar relationen mellan KASAM och en bättre
hälsa samt en lägre psykisk ohälsa. Ytterligare konsekvenser av psykisk ohälsa kommer
lyftas. Metoder för hur en individ kan återfå en bättre hälsa samt relevanta riktlinjer för att
skapa en god hälsa diskuteras. Diskussionskapitlet avslutas med en metoddiskussion. Här
diskuteras bland annat studiens metoddelar och metodens styrkor samt svagheter.
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7.1. Resultatdiskussion
7.1.1.

Kroppsideal

Respondenterna i studien förklarar att samhället har format kroppsidealet. Men vid
grundligare undersökning av vad som utgör samhället förklarar deltagarna i studien att
samhället är du och jag. Det är vi människor som interagerar med varandra, det går att
interagera med varandra på restaurangen, jobbet, affären men även över internet. Att befinna
sig på sociala medier är också att interagera. Alltså anses samhället vara enormt utbrett vilket
bidrar till den enorma påverkan på individen. Säljö (2007) förtydligar att idealet ständigt finns
närvarande i människors vardag, där han nämner bland annat medier. Respondenterna i
studien har alla olika kroppsideal som de strävade efter. När respondenterna fick förklara
vilka personer som var idealen för respondenten upptäcktes genomgående att det inte handlar
om hur smala personerna var. Det som uppmärksamma i resultatet var att tydliga former och
ett vältrimmat utseende prioriteras före det smala idealet. Detta motsäger Markland och
Inledew (2002) studie där det förklaras att flickor tenderar att kontrollera sin vikt på grund av
kroppsidealets storlek. Samtliga av studiens respondenter lägger inte fokus på vikten. Mer
övergripande visar resultatet att vikten inte längre är lika viktig som utseendet, att flickornas
kroppsform tillför mer negativa konsekvenser än enbart vikten. Till skillnad från pojkar så
döms flickor hårdare om utseendet inte påminner om kroppsidealet (Freedman 2003). Detta
förklarar deltagarna genom att flickor är mer fåfänga än pojkar. Flickor är mer intresserade av
utseendet.
Men vad är det som gör att flickorna påverkas olika mycket? Vilka faktorer ligger bakom en
nöjd individ och vilka saknas hos individen som ständigt jagar kroppsidealet och påverkas av
utseendekulturen? Respondenterna förklarar att media är den största faktorn som påverkar
individens välmående utifrån utseendet, även kamrater har en stor påverkan och dessutom
föräldrar men inte i samma grad. Utan att känna till trepartsinflytande modellen nämner
deltagarna dessa tre faktorer, den trepartinflytande modellen grundar sig just i dessa tre.
Enligt Keery, Van Den Berg och Thompson (2004) så anses dessa tre faktorer kunna utgöra
grunden för ett sämre välbefinnande, leda till ätstörningar och lägre självförtroende hos
ungdomar. Bland normalviktiga individer och friska ungdomar kan media leda till överdriven
uppmärksamhet på kostvanor (Thompson, Heinberg, Altabe & Tantleff-Dunn 1999). Från TV
och film påverkades 23 % av de undersökta flickorna i en undersökning från 1977, 22 %
påverkades av modetidningar (Garner 1997). Sypeck, Gray och Ahrens (2003) styrker att det
är i synnerhet tidskrifter som visar tunna modeller på flickor som förknippas med dålig
kroppsbild.
Respondenterna uttrycker att de påverkas mer av personer som de har en nära relation till än
personer de inte har en nära relation till, en nära relation anses ofta vara föräldrar. Men varför
är det så? Canals, Sancho och Arija (2009) studie beskriver att föräldrar, specifikt mammor
verkar uppmuntra sina barn att delta i beteenden som handlar om att uppnå det samhälleliga
idealet. Vidare förklaras det att barnen vill i hög utsträckning tillfredsställa sina föräldrar
genom att uppnå kroppsidealen. Keery, Van Den Berg och Thompson (2004) tydliggör att
genom bilda negativa attityder och beteende samt ge kommentarer om sitt barns utseende så
påverkar föräldrarna barnet negativt, även via mat- och träningsmönster. McCabe och
Ricciardelli (2001) menar att flickor uttryckt att deras föräldrar, i synnerhet mammor,
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uppmuntrar till dieter endast för att deras kroppar ska passa in på det samhälleliga idealet.
Fäderna uppfattades emellertid inte uppmuntra samma beteende, de beteenden som en
förälder ger sina barn spelar en viktig roll i utvecklingen av kroppsuppfattning.
Vidare framkommer det i resultatet att flickor diskuterar utseende mer med sina kompisar än
föräldrar. Kamrater, eller kompisar förklarar Blodgett Salafia och Gondoli (2011) vara en
faktor som har större påverkan på kroppsrelaterat missnöje än föräldrar. McCabe och
Ricciardelli (2001) tar upp genusperspektivet där det förklaras att umgängeskretsar bestående
av flickor uppmuntrar en jakt efter kroppsidealet mer än pojkar. Menzel et al. (2010) förklarar
att flickor tenderar till att retas mer än pojkar angående utseende. Respondenterna uttrycker
att anledningen till retandet är att flickors intresse kring utseende är större än pojkars och att
detta leder till ett större engagemang inom området samt en sorts prestige kring vem som är
mest fysisk attraktiv. Respondenterna lindar in bekräftelsen över sociala medier här genom att
vikten av antalet gillningar på bilder som publiceras på Facebook och Instagram är viktigt
men att bekräftelsen från bland annat ens partner är viktigare. Sweetingham och Waller
(2008) tydliggör att kompisar som retar varandra i synnerhet kring vikten är relaterat till ett
kroppsrelaterat missnöje och ätstörningsbeteende. Detta styrker Menzel et al. (2010) samt att
retning kan bidra till depression, förändrade kostvanor och beteenden som bygger på
hetsätning med syfte att kompensera det man har ätit med en överdriven fixering vid vikt och
kroppsform. Enligt Eisenberg, Neumark-Sztainer och Story (2003) kan mobbning
tillsammans med retning leda till bland annat tankar och försök till självmord. I
Socialdepartementet (2007) förklaras det folkhälsopolitiska mål som avser att öka
delaktigheten och inflytandet i samhället. Att minska utanförskap, däribland retande och
mobbing är ett centralt mål för regeringen. Bland annat bidrar detta till små möjligheter att
påverka ohälsa. Vidare förklaras vikten att insatserna för att minska utanförskap bör göras på
samhällsnivåer och av olika aktörer inom den offentliga, privata och ideella sektorn.
Eftersom det finns en koppling mellan retande, mobbning och självmord så skriver författarna
i Socialdepartementet (2007) att det anses vara oroande att självmord bland unga flickor i
åldersgruppen 15-24 år ökar. Psykisk ohälsa har en stark koppling till självmord. Det bedöms
ibland vara svårt att avgöra om individen begått ett självmord eller inte men i Sverige
registrerades det i genomsnitt 1945 självmord per år. Socialstyrelsens preliminära statistik för
2006 pekar på att självmorden minskar totalt sett i landet men att det bland gruppen unga
flickor i åldersgruppen 15–24 ökat markant. Bland annat har utbildningsnivån en avgörande
roll för självmordsfrekvensen och anses vara högre bland socioekonomiskt utsatta grupper.
Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige och anses vara ett stort problem i dagens
samhälle. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Nationellt centrum för suicid-forskning och
prevention av psykisk ohälsa (NASP) presenterade 1995 ett nationellt program för
självmordsprevention. Programmet ger vägledning på bland annat lokal och regional nivå
(Socialdepartementet 2007). Anledningen till den ökade självmordsfrekvensen hos unga ökar
förklarar Hultén (2000) genom att det kan bero på bland annat snabba förändringar i samhället
på grund av globalisering, arbetsmarknadsförhållanden, förlust av traditionell familjestruktur
och traditionella etiska värderingar. Även brist på socialt sammanhang tas upp här som kan
bidra till en känsla av osäkerhet och hopplöshet.
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7.1.2.

Problem med negativ kroppsuppfattning

Vilka kortsiktiga och långsiktiga problem finns det för individen om den upplever en negativ
kroppsuppfattning? Respondenten som fick en remiss till psykiatrin funderade på vilket sätt
samhället arbetar preventivt för att individer inte ska hamna hos läkaren eller psykologen på
grund av detta. Enligt Hultén (2000) är det få unga personer som söker korrekt psykiatrisk
eller psykologisk hjälp och att skolan skulle kunna arbeta i större omfattning för att förebygga
psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Det beskrivs även att kunskapen kring ämnet är svagt
och beredskapen låg. Deltagaren förklarar att psykologen uttryckte till henne att denna sorts
psykisk ohälsa inte var något ovanligt förekommande. Cash och Smolak (2011) förklarar att
KBT (kognitiv beteendeterapi) är en effektiv behandlingsmetod vid kroppsrelaterat missnöje,
att ha en restriktiv kost och ätstörningar kan leda till en skadlig effekt på att utföra kognitiva
uppgifter vilket kan förknippas med skolan. I Green och Rogers (1998) studie visar resultatet
att dieter kan förknippas med dålig koncentrationsförmåga och minnessvårigheter.
Vilket samband finns det med mellan kroppsuppfattning och skolgång? Studiens deltagare
tenderade till att inte gå till skolan på grund av utseenderelaterad press, detta kunde leda till
att skolgången blev svårare då dem hamnade efter. Lovegrove och Rumsey (2005) undersökte
hur utseendet påverkar skolan negativt, resultatet visade bland annat att försämrad prestation i
klassrummet och dålig närvaro i skolan kan förknippas med negativ kroppsuppfattning.
Vidare framkom det att 31 % av brittiska tonåringar undviker att delta i diskussioner i
klassrummet eftersom dem upplever en rädsla för att dra till sig uppmärksamhet till sitt
utseende. 20 % av eleverna väljer även att stanna hemma från skolan på grund ett lågt
självförtroende gällande sitt utseende. En studie av Etcoff, Orbach, Scott och D’Agostino
(2006) där 3500 flickor från hela världen deltog framkom det att 7 % av de italienska
flickorna och 14 % av de tyska flickorna väljer att inte gå till skolan eller universitet eftersom
de mår dåligt över utseendet. Kroppsuppfattningen har bevisats påverka prestationen i skolan
enligt Yanover och Thompson (2008), det konstaterades utifrån en amerikansk studie av 1500
universitetsstudenter att studenter med lägre betyg tenderade att ha problem med
kroppsuppfattningen och att det störde deras förmåga att prestera akademiskt. Studiens
resultat pekar på att frånvaro från skolan förekommer och att rökning kan debutera under
gymnasietiden för att dämpa aptiten eller passa in i rätt umgängeskrets. Rökning anses som ett
stort folkhälsoproblem idag. Men finns det någon koppling mellan rökning och
kroppsuppfattningen? Stice och Shaw (2003) tar upp rökning och rapporterade att flickor som
upplevde problem med kroppsuppfattningen började röka i högre utsträckning. Arnos och
Bostock (2007) upptäckte att tonåringar ofta röker för att minska aptiten. Grogan, Fry, Gough
och Conner (2009) fortsätter med att förklara att många flickor börjar röka för att de vill se
äldre, mognare och mer sofistikerade ut. Vidare visade resultatet att idrottslektionerna anses
vara jobbiga, detta kunde leda till att idrottslektionerna gärna exkluderas. Det tredje
folkhälsopolitiska målområdet beskriver bland annat att skolan anses vara centralt för att barn
ska få möjlighet till goda uppväxtvillkor. Bristande samhörighet med skolan kan öka risken
för alla former psykosociala problem bland barn och ungdomar, utifrån målområde nio ska
skolan även bidra till en ökad fysisk aktivitet (Socialdepartementet 2002).
Alla deltagare utför någon form av fysisk aktivitet. Vilka direkta positiva effekter har fysisk
aktivitet på kroppsuppfattningen? Och vilka fler problem finns det med negativ
kroppsuppfattning utifrån ett kroppsrelaterat missnöje? Utifrån resultatet gick det utläsa att
deltagarna tränar för att vara fysiskt attraktiva men även för att må bra, med betoning på inte
överdriven träning. Cambell och Hausenblas (2009) menar att träning direkt bidrar till att
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förbättra kroppsuppfattningen och att det fanns en skillnad på individer som tränade och inte
tränade. Raevuouri, Keski-Rahkonen, Bulick, Rose, Riassanen och Kaprio (2006) påvisar ett
samband mellan ålder, träningsdos och kroppsuppfattning, desto högre ålder och ju större
träningsdos individer har, desto bättre effekt gav det på kroppsuppfattningen. Utöver de
positiva effekterna av träning så förklaras det att pojkar som tvångsmässigt tränar för mycket
som mål att öka muskelmassan, blir allt fler. Även användningen av anabola steroider ökar
hos pojkar. Pojkar som är missnöjda med sitt utseende har tendens till att börja träna på gym
för att öka muskelmassan på kroppen. Strävan efter att öka muskelmassan på kroppen hos
pojkar och flickor kan förknippas med beteendemässiga och psykiska problem. Detta styrks
av Harper och Tiggeman (2008), studien påvisar att användning av bland annat steroider har
en koppling till utseendet. Det finns även en koppling mellan missbruk av droger och
kroppsrelaterad missnöje. Även Field et al. (2014) påvisar att individer tenderar till använda
droger i högre utsträckning om en sämre dålig kroppsuppfattning finns. Droger kan användas
för att kontrollera vikten hos ungdomar, det kan även ses som häftigt inom umgängeskretsar
att prova på droger. Det finns även kopplingar mellan användandet av droger och ätstörningar
där dåligt självförtroende är avgörande om individen utvecklar ätstörningar. Utöver droger tas
även alkohol upp. Enligt Hultén (2000) så används alkohol ofta för att lindra skadlig stress
samt dämpa ångest och oro. Det har uppmärksammats att depression tenderar till att debutera
allt längre ner i åldrarna, detta kan också vara en bidragande faktor till den ökade
självmordsfrekvensen bland unga (Hultén 2000).
Det elfte nationella folkhälsopolitiska målområdet handlar om minskat bruk av tobak,
alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt överdrivet spelande. Användandet
av beroendeframkallande medel anses vara en central bestämningsfaktor för hälsan, utöver
detta anses även spelberoende leda till ohälsa (Pellmer, Wramner & Wramner 2012).
Resultatet tydliggör direkta faktorer som påverkar hälsan där rökning, fysisk inaktivitet,
dåliga kostvanor och dåliga sömnvanor nämns. Det framkommer utifrån resultatet att
respondenterna anser socialt umgänge viktigt för en bra hälsa. Dahlgren och Whitehead
(1991) beskriver hälsans bestämningsfaktorer de faktorer som direkt eller indirekt påverkan
folkhälsan, kön, ålder och arv kan däremot inte påverka hälsan. Vidare förklarar forskarna att
människans levnadsvanor där bland annat matvanor, tobak, alkohol, droger och fysisk
aktivitet utgör en stor betydelse för en god hälsa. De faktorer som ligger individen närmast
och som anses vara mest essentiella för hälsan är socialt stöd, barns vuxenkontakter och
sociala nätverk som går inom begreppet individuella livsfaktorer.

7.1.3.

Självförtroende

Resultat i studien pekar på att ett sämre självförtroende kan påverka individen negativt.
Påverkar verkligen självförtroendet individens hälsa, och vad säger forskningen om detta
fynd? Enligt Folkhälsoinstitutet (1999) är det viktigt att individen trivs med sin egen kropp.
Vidare beskrivs det att en bra självkänsla och ett bra självförtroende är två grundläggande och
betydande faktorer för vår hälsa samt välbefinnande (Folkhälsoinstitutet 1999). Stöd för detta
ges i Moksnes och Lazarewicz (2016) där det även förklaras att ungdomar mellan 13-18 år
påvisar högre KASAM om ett högre självförtroende finns hos individen (Moksnes &
Lazarewicz 2016). Självförtroendet anses vara direkt kopplat till skönhetsidealet och
individens kroppsuppfattning enligt NCFF (2006). Även här beskrivs det att idealet för en
flicka är att vara smal och för pojkar muskulös samt att vuxna personer oftast accepterar
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skillnader mellan sig själv och skönhetsidealet i högre utsträckning än ungdomar. Ungdomar
däremot strävar efter att följa dessa ideal och uppnås inte dem påverkas individen negativt
genom bland annat ett sämre självförtroende (NCFF 2006). Resultatet i denna studie pekar på
att individer med ett högre självförtroende kan avstå pressen från sociala medier kring
kroppsideal, det förklaras att dessa individer inte tar åt sig lika mycket av vad andra tycker
och tänker om en. Vidare beskriver Avison och Gotlib (1994) att individer som har en
begränsad förmåga att hantera stress har en större risk att bli psykisk ostabila och att en högre
psykisk hälsa uppnås av ett högre KASAM.
Studiens resultat visar att tiden och energin som spenderas på utseendet varierar beroende på
hur högt självförtroende individen har samt att individer som sticker ut genom det fysiska
utseendet uppmärksammas i större utsträckning. Rumsey, Clarke och Musa (2002) skriver om
individer som anses vara synligt annorlunda, forskarna förklarar att människor som anser sig
själva vara annorlunda har svårigheter med social interaktion, har högre nivåer av ångest och
depression. Svårigheter med social interaktion leder i sin tur till bland annat social isolation
vilket gör att individens liv blir begränsat. Resultatet visade att social isolation förekom och
att det påverkade hälsan. Enligt Robinson (1997) kan social isolation leda till att individen får
svårt för att träffa nya vänner och därmed svårt att utveckla långsiktiga relationer vilket
påverkar den psykiska ohälsan. Den psykiska hälsan kan förbättras genom motsatsen till
social isolation, social interaktion. Hershow et al. (2015) skildrar bland annat att fotboll kan
påverka individens självförtroende positivt, att vistas i sociala miljöer kan bidra till ett bättre
självförtroende och i sin tur till en bättre psykisk hälsa. Utöver att fotboll kan leda till ökat
självförtroende kan det även bidra till att individer är mer förberedda för svårare utmaningar i
livet och har en mer positiv attityd överlag.
Denna studie påvisar att sociala miljöer kan anses vara jobbiga om individen har ett sämre
självförtroende, utöver detta framkommer det även att individer med ett starkt självförtroende
hanterar uppmärksamhet bättre. Clarke och Cooper (2011) skriver om individer som undviker
sociala situationer, att dem innehar en ökad risk för ett lägre självförtroende, till skillnad från
personer som gärna befinner sig i sociala situationer. Att undvika sociala situationer kan i sin
tur leda till negativa effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet. Utöver detta bidrar
även ett bättre självförtroende till stöd för att främja effektiva copingstrategier (Clarke och
Cooper 2001). Coping är en psykologisk term som beskriver vilken strategi individen
använder sig av för att hantera stressiga eller besvärande situationer (Lord & Robertson
2005). Självförtroendet behöver inte ha något med social eller ekonomisk status att göra utan
kommer till uttryck genom att själv bestämma och genom att känna till sin egen förmåga. Ett
bättre självförtroende kan skapas genom att klara av nya uppgifter och utmaningar i livet
(Wahlström 1993). Ett sämre självförtroende kan påverka individens tankar och
föreställningar, utöver detta kan ett sämre självförtroende sänka livskvaliteten och dessutom
göra att personen presterar under sin egentliga kapacitet (Atkinson 2001). Enligt Taube,
Thornéus och Lundberg (1984) är den bild som en individ har om sig själv inlärd, inte
medfödd och påverkas i hög grad av hur vi blir behandlade av andra människor. Tre
komponenter som formar barnets självbild anses vara erfarenheter, värderingar och tolkning
av värderingarna. Barnets upplevelse av olika situationer leder till olika erfarenheter som
påverkar måendet, självbilden barnet har påverkas av egna tankar om sig själv samt andras
uppfattningar. Värderingar som barnet erhåller från viktiga personer i dess närhet påverkar
barnets uppfattning och ju viktigare personen är för barnet ju större påverkan har
värderingarna samt barnets egen tolkning av värderingarna som inte alltid är korrekta. Taube,
Thornéus och Lundberg (1984) bekräftar därmed studiens resultat gällande att nära relationer
i ens omgivning påverkar individen i större utsträckning. Vidare skriver Taube, Thornéus och
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Lundberg (1984) att barnet hämtar sin egen tolkning om sin duglighet från bland annat andra
individer, detta leder till att social gemenskap i skolan kan påverka självförtroendet.
Att bli accepterad av sin omgivning kan leda till ett bättre självförtroende enligt resultatet och
för att uppnå en högre acceptans inhandlas bland annat dyrt smink, vilket kan kännas jobbigt.
Ambjörnsson (2004) skriver att nästan alla flickor som syns i bild har smink och att kändisar
oftast blir sminkade av stylister. Genom att framställa sminkade flickor och benämna dem
snygga, söta och vackra skapas ett utseendeideal och eftersom flickor följer utseendeidealen i
hög utsträckning leder det till att de bland annat inhandlar smink. Enligt Khan, Ahmad, Guo
& Liu (2018) har människor alltid varit intresserade av att förbättra sitt utseende genom bland
annat smink. Ansiktsmakeup förklaras som en teknik för att ändra individens utseende genom
att använda kosmetika som till exempel läppstift, pulver och krämer. På internet idag finns det
många bilder på människor som blivit fotade av professionella fotografer som använder sig av
högupplösta kameror, utöver detta används även program för att förbättra bilderna innan de
publiceras. Detta kan lätt vara vilseledande för många individer som strävar efter
kroppsidealet.

7.1.4.

KASAM, hälsa och ohälsa

Resultatet pekar på att hanterbarhet av kroppsidealet har direkt anknytning till individens
välmående. Resultatet visar även på personligheten ibland är viktigare än utseendet hos andra
personer, individen kan erhålla en egenskap eller förhållningssätt som är mer attraktivt är det
fysiska utseendet. Fortsättningsvis förklarades det att personer inte har utseende som
huvudsakligt intresse har en mer härlig attityd och upplevs ha en högre glädje. Antonovsky
(2005) syftar på att individen bör hitta en egenskap, grupp eller miljö där den kan uppleva
välmående. Om detta utesluts från individens liv finns det en större risk för psykisk ohälsa.
Enligt Lindström och Eriksson (2006) är att uppleva självkänsla en typisk påverkansfaktor
som ökar personens KASAM. Maccoby och Martin (1983) skriver om att föräldrarna har en
stor roll i barnets uppväxt och en stor betydelse om barnet erhåller ett högre KASAM. Vidare
beskriver Fennell och Jenkins (2004) att det är av stor betydelse hur barn blir behandlade av
ens omgivning, huvudsakligen av barnets föräldrar men även barnets umgängeskrets. En låg
självkänsla kan uppstå om ett barn upplever misshandel, blir straffat ofta på ett extremt eller
oförutsägbart sätt eller blir övergivet kan detta lämna vissa känslomässiga psykiska ärr. Även
om låg självkänsla ofta erhålls i ungdomsåren kan den även utvecklas hos äldre av negativa
upplevelser och frånvaron av positiva upplevelser (Fennell & Jenkins 2004).
Huvudresultaten i Eriksson och Lindström (2006) pekar på att KASAM är starkt relaterat till
upplevd hälsa och i synnerhet psykisk hälsa. Detta uppmärksammas i alla populationer
oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet och använd studiedesign. KASAM anses även vara
central faktor för utveckling och underhåll av människors hälsa, men anses inte ensam utgöra
en fulltaligt välmående. Lundberg och Nyström (1994) beskriver också att det finns ett
sammanhang mellan KASAM och hälsa där dem tydliggör att genom en kartläggning och
förståelse kring de sociala skillnader som finns i samhället så kan vi förebygga psykisk ohälsa
med större framgång. Både Antonovsky (2005) och studiens respondenter förklarar att det
gynnar hälsan om det finns något i vardagen som du trivs med och mår bra av samt om en
samhörighet till samhället finns. Detta kan vara en egenskap, grupp eller miljö. Deltagarna
diskuterar även att en mening med vardagen bör finnas. Djupare förklaras det att om en
mening med vardagen finns och likaså samhörighet i samhället kan du uppleva en högre grad
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av hälsa, vad som anses vara meningen med vardagen är individbaserat men genom social
interaktion med människor uttrycks av respondenterna vara nästintill livsviktigt.
Vidare pekar resultatet på att samtliga respondenter mår bra av fysisk aktivitet och skildrar det
genom bland annat mindre trötthet och högre motivation till att utföra studier eller
hushållssysslor. Utöver de nämnda fördelarna med fysisk aktivitet så förklarar Winroth och
Rydqvist (2008) att regelbunden fysisk aktivitet bland annat bidrar till en minskad risk för
förtidig död, minskar risken för högt blodtryck, höga blodfetter, en förbättrad balans, starkare
muskler och bindväv. Fysisk aktivitet främjar även självkänslan och ger en mer positiv
kroppsuppfattning. Förutom fysisk aktivitet så uttrycker en deltagare att hon mår bra av att
umgås med sina kompisar, det ger henne glädje och energi. Enligt Säljö (2000) bör individen
inte anses som en isolerad person utan bör medverka i olika aktiviteter för att uppnå en bättre
hälsa. Quennerstedt (2006) utgår att hälsa kan ses från tre olika faktorer, fysisk, psykisk och
social. Strandberg (2006) skriver att den sociala kompetensen utvecklas i alla former av
mänskligt samspel och lägger grunden för barnets utveckling och lärande.
För att skapa en god hälsa skriver Socialdepartementet (2002) att den nationella
folkhälsokommittén bland annat har skapat riktlinjer som ska hjälpa till att främja den
allmänna hälsan i Sverige. Kommittén har utformat sex övergripande riktlinjer för en
välfungerande positiv samhällsutveckling, riktlinjerna ligger till grund för de nationella
folkhälsomålen. Det kommer att lyftas tre riktlinjer som anses vara relevanta för studien.
Att utveckla goda uppväxtvillkor. Inom denna riktlinje förklaras det att hälsan grundläggs
under barndomen. Vidare beskrivs det att likvärdiga uppväxtvillkor för alla barn och
ungdomar är viktigt och för att detta ska fungera krävs det bland annat att samhället stödjer
föräldraskapet och det sociala nätverk som omger barnet (Socialdepartementet 2002). Detta är
relevant eftersom resultatet visar på att föräldrar och kamrater är viktigt för individens
välmående och att samhället kan påverka hälsan.
Förbättra villkoren i arbetslivet anses vara viktigt för att det goda arbetslivet är en
förutsättning för hälsa. Samhället bör sträva efter hög sysselsättning, en god psykisk och
fysisk arbetsmiljö där utslagning och diskriminering bekämpas (Socialdepartementet 2002).
Relevansen inom denna riktlinje utgörs av att resultatet visade på att skolan under
gymnasietiden kan vara turbulent för den psykiska hälsan, att skapa en god psykisk och fysisk
skolmiljö kan öka den allmänna hälsan.
Stimulera hälsofrämjande levnadsvanor. Människors levnadsvanor kan påverkas genom att
stärka individen till att göra bra val. Miljöer där ohälsosamma levnadsvanor skapas bör
undvikas och samhället bör påverka dessa miljöer (Socialdepartementet 2002). Resultatet
visar att skolan kan anses som en ohälsosam miljö och kan leda till bland annat att individer
börjar röka eller social isolering. Även så kan sociala medier anses som en miljö där
ohälsosamma levnadsvanor skapas, bland annat utifrån att det är här kroppsidealet framställs
mest och att en ständig uppkoppling kan leda till stress.
Resultatet visar på att deltagarna mår bättre av fysisk aktivitet både psykiskt och fysiskt.
Förutom fysisk aktivitet lyfter deltagarna goda kostvanor är bra och att det framställs i sociala
medier är positivt i viss mån. Enligt Statens folkhälsoinstitut (2011b) är en ohälsosam
levnadsvana fysisk inaktivitet. Socialdepartementet (2007) menar att tillsammans med fysisk
aktivitet och goda matvanor samt livsmedel så utgörs ytterligare ett nationellt folkhälsomål
som numrerats 9-10. Regeringen har gett Statens folkhälsoinstitut i samverkan med
Livsmedelsverket uppdrag att bilda en samverkansgrupp på expertnivå för att genomföra,
följa upp och granska insatser för goda matvanor och högre fysisk aktivitet där fokus ska
ligga på överviktsproblemet som också anses vara en dålig levnadsvana. Enligt Statens
folkhälsoinstitut (2011b) är fysisk inaktivitet, i synnerhet med dåliga kostvanor en riskfaktor
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för hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ–2 diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa
och cancer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar folk- och sjukvården att förskriva fysisk
aktivitet på recept (FAR) samt motiverande samtal (MI). Fysisk aktivitet på recept förklaras
som en viktig arbetsmetod för att öka den fysiska aktivitetsnivån. Individen som skriver ut
fysiskt aktivitet på recept måste vara legitimerad sjukvårdpersonal och som syfte att förhindra
och behandla sjukdomar (Statens folkhälsoinstitut 2011b). Motiverande samtal är en
personcentrerad vägledning som ska hjälpa individen hitta och stärka sin motivation till
förändring (Rollnick, Miller & Butler 2009). Fysisk aktivitet på recept och motiverande
samtal kan ses som två strategier som ska minska risken för psykisk ohälsa (Statens
folkhälsoinstitut 2011b).
Om den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige, hur kommer det då se ut inom hälso- och
sjukvården i framtiden? Kommer ungdomar med bland annat psykiska problem kunna få hjälp
i tid? Deltagaren som vände sig till vårdcentralen fick vänta två månader för att få tid till
psykiatrin. Enligt Socialstyrelsens (2017) anses depressioner och olika ångestsyndrom som
två centrala faktorer kopplade till psykisk ohälsa bland barn och unga, informationen är
utdragen ur Socialstyrelsens nationella patientregister. Vidare konstaterar socialstyrelsen att
den psykiska ohälsan med hög sannolikhet kommer öka bland barn och unga vuxna, samtidigt
som populationen kommer öka. Utöver en ökning av depressioner och ångestsyndrom så
beskrivs det i Socialstyrelsen (2013) att en ökning av olika neuropsykiatriska tillstånd
uppmärksammas mer. Detta stämmer delvis överens med vad deltagaren uttryckte, att psykisk
ohälsa blivit allt mer förekommande senaste tiden. I Polanczyk, Willcut, Salum, Kiling och
Rohde (2014) där Lundström, Reichenberg, Anckarsäter, Lichtteinstein och Gillberg (2015)
styrker att parallellt med ökningen av psykisk ohälsa ökar diagnostiseringen av olika
neuropsykiatriska tillstånd som exempelvis ADHD och autism, både utan och i samspel med
annan psykisk ohälsa. Den ökade diagnostiseringen av olika neuropsykiatriska tillstånd och
psykisk ohälsa anses som två parallella utvecklingstrender. I Socialstyrelsen (2017) framgår
det att individen bör ha i åtanke att ökningen av neuropsykiatriska tillstånd också beror på att
det har skett en ökad diagnostisering av unga med psykisk ohälsa.
För att återkomma till och avsluta fysisk aktivitet samt psykisk ohälsa så förklarar Statens
folkhälsoinstitut (2011b) att fysisk aktivitet på recept blivit en allt mer använd metod för att
behandla psykisk ohälsa. Socialdepartementet (2007) skriver att regeringen gick ut till
Folkhälsomyndigheten med att inom fysisk aktivitet på recept genomföra en nationell
utvärdering. Statens folkhälsoinstitut (2011b) förklarar däremot att denna metod kan bli en
svårighet i framtiden eftersom bland annat populationen växer och psykisk ohälsa blir allt
bredare bland befolkningen. Enligt Kallings (2010) krävs det bland annat större resurser, mer
tid och energi för att hitta lämpliga aktiviteter anpassade till patienterna, det anses vara svårt
och resurskrävande för hälso-sjukvården att hålla sig uppdaterad på lämpliga aktiviteter som
finns i närområdet trots att det oftast finns framtagna aktivitetslistor som hjälp. En risk, men
inte en svårighet med fysisk aktivitet på recept är att patientinformation behöver skickas
utanför vården (Kallings 2010). Trots den utbredda vetenskapen som finns gällande de
positiva effekterna av fysisk aktivitet på den psykiska hälsan så skriver Socialstyrelsen (2017)
att läkemedel som riktar in sig mot psyket, alltså bland annat antidepressiva, lugnande och
ångestdämpande medel samt sömnmedel föreskrivs vanligen idag bland befolkningen. I takt
med den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna ökar även förskrivningen
läkemedel som exempelvis antidepressiva och ångestdämpande medel.
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7.2. Metoddiskussion
Avsikten med studien är att undersöka gymnasieflickors tankar kring kroppsideal,
levnadsvanor och utseende. För att lyckas med detta användes semistrukturerade intervjuer
för insamlandet av empiri och en induktiv innehållsanalys som analys och tolkning av
empirin. Författaren valde att skriva själv för då gick det bestämma över studiens upplägg
själv, detta ansågs som en styrka då diskussioner kring upplägg och genomförande av studien
inte förekom. Däremot visar Härnqvist (1999) på att uppsatsbetyget föreligger vara högre för
studenter som skriver i par, utöver betyg så framkommer det flertal andra fördelar med att
skriva i par, bland annat en högre motivation. Det mest frekventa och genomgående
problemet som förekommit är brist på motivation, om studien genomförts i par hade
motivationen kunnat vara högre. Förutom att intervjuer anses som en nödvändighet för att ta
reda på hur individer tänker, känner och handlar i olika situationer så förklarar även Alvehus
(2013) att en kvalitativ metod är motsatsen till att försöka förenkla verklighetens komplexitet
till enkla samband. Fortsättningsvis förklaras kvalitativ metod kunna studera mening,
innebörd, komplexa och ibland paradoxala orsakssamband. Olsson och Sörensen (2002)
diskuterar att användningen av kvalitativ metod gör forskningen mer flexibel kan leda till att
intervjun erhåller grundligare svar på frågeställningarna och diskussioner kring ämnet, än om
en kvantitativ metod hade använts. Avsikten med intervjuerna var just att få till djupare svar
på frågeställningarna och diskussioner, därför sågs valet av metoden som en styrka. Enligt
Bryman (2011) ska insamlingsmetoden vara relevant i förhållande till frågorna.
Insamlingsmetoden ansågs relevant i förhållande till forskningsfrågorna utifrån känsligheten
kring frågorna och återigen att ett djup i intervjuerna eftersträvades.
Intervjuguiden låg som grund för intervjuerna där respondenterna fick möjlighet att själva
fylla ut och utveckla svaren på frågorna vilket gjordes och medförde en användbar empiri,
eftersom en relevant och omfattande empiri erhölls utifrån intervjuerna ansågs materialet
användbart för att uppnå syftet. Antalet respondenter var inte förutbestämt. Att antalet inte är
förutbestämt beskriver Denscombe (2009) som vanligt inom den kvalitativa metoden eftersom
mättnad i underlaget är viktigare. Författaren valde efter sex intervjuer att en tillräcklig empiri
fanns och valde att gå vidare i processen. Vad det gäller antal deltagare skriver Graneheim
och Lundman (2004) att flera deltagare kan leda till att trovärdigheten av studiens resultat
förbättras. Analysarbetet och resultatpresentationen krävde tid och flera deltagare hade kunnat
leda till arbetet inte blev klart i tid eftersom en tidsgräns fanns. Enligt Dalen (2007) är
bearbetning av materialet en tidskrävande process och därför får inte antalet intervjupersoner
vara för stort. Om en tidsgräns samt begränsat sidoomfång inte funnits hade flera intervjuer
kunnat bidra till bredare och rikare empiri, tidsgränsen ansågs som ett stressmoment vilket
kan ha påverkat studien negativt. Enligt Williams (1995) uppstår press om individen hamnar i
en situation där den känner att tiden inte räcker till och vår oförmåga att klara av pressen gör
att vi drabbas av stress. Problematiken kring intervjuguiden har varit att formulera öppna och
omfattande frågor. Etableringen med kontakterna gick smidigt och effektivt eftersom
författaren själv är endast fåtal år ifrån målgruppens ålder och har många bekanta inom
adekvat ålder. Detta ansågs som en styrka då etableringen med respondenterna inte var
tidskrävande. Eftersom studiens ämne kan anses som känsligt och intervjun tar upp personliga
frågor kan intervjun upplevas inkräkta på individens integritet. I Alvehus (2013) förklaras att
nivån av tillförlitlighet kan vara låg om ämnet är känsligt vilket leder till att respondenten inte
berättar tillräckligt med information. Detta kan anses som en svaghet utifrån studiens valda
metod. Graneheim och Lundman (2004) skriver om fokusgrupper, de menar att
fokusgruppsintervjuer kan ge andra beskrivningar av respondenternas tankar men att
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möjligheten till en djup diskussion i intervjun hade sett annorlunda ut. Ännu en gång
framkommer den valda metoden som en styrka då meningen med intervjuerna var bland annat
djupa diskussioner.
För att få till djupa diskussioner och en bredare förståelse för respondenternas svar är kunskap
inom området viktigt. Under utbildningen gång har en kunskap gestaltats inom ämnet, även
projektplanen bidrog till en ökad kunskap. Utöver kunskapen finns det även ett intresse hos
författaren kring ämnet, en nivå av förkunskaper och intresse ansågs därför främst som en
styrka för studien. Enligt Kvale och Brinkman (2010) är kunskap inom området och intresse
för forskningsfrågan viktigt. Emellanåt menar Graneheim och Lundman (2004) att individen
som utför analysen kan tolka texten olika beroende på vilken infallsvinkel materialet
analyserades ur. Därför var utgångspunkten att analysera det manifesta innehållet. Bland
annat kan nämnda faktorer varit anledningen till en bred och användbar empiri. I Kvale och
Brinkmann (2010) beskrivs det att anledningen till en användbar empiri kan vara en följd av
hur väl utformade frågorna är samt intervjuaren ställt frågorna till respondenten,
intervjuforskaren är sitt eget forskningsverktyg förklaras det. Därmed har det setts som en
styrka att lägga ner tid och energi på intervjuguiden. Något som anses vara betydelsefullt
under intervjun är intervjuarens skicklighet att uppfatta den direkta innebörden av ett svar och
det perspektiv av möjliga innebörder som öppnar sig utifrån ett svar (Kvale och Brinkman
2010).
Efter insamlat, transkriberat och analyserat material utifrån en induktiv innehållsanalys ledde
det till att empirin kunde bearbetas, reduceras och kategoriseras. Utifrån kategorierna
skapades de rubriker som låg som grund i resultatet. Under analysprocessen så upplevde
författaren att vid vissa tillfällen så styrde intresset och de egna värderingarna
kategoriseringen av empirin, däremot var det inget som påverkade studiens helhet. Bryman
(2011) skriver att en svaghet med kvalitativ forskning är att den oftast kan anses som
subjektiv, det vill säga att undersökningen bygger på forskarens egna uppfattningar om vad
som är viktigt och betydelsefullt. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan citat bidra till
en ökad trovärdighet av analysarbetet eftersom respondenternas egna uttalanden kan
framföras, resultatet genomsyras av citat för att just öka trovärdigheten och lyfta fram
respondenternas egna ord.
För att uppnå hög tillförlitlighet inom den kvalitativa forskningen används begreppen
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka samt konfirmera (Guba &
Lincoln 1994). En möjlighet att styrka samt konfirmera kan även kallas konfirmerbarhet. En
målsättning för kvalitativa studier är att uppnå en hög tillförlitlighet (Graneheim och
Lundman 2004). Trovärdighet innebär att det insamlade materialet ska tolkas korrekt genom
att det återspegla respondenternas tankar och känslor korrekt. Vidare kan trovärdigheten för
studien öka om konfirmerbarhet uppnås, det gör den genom att delge deltagarna resultaten
och vilka fynd som gjorts innan studien är avslutad, på detta sätt kan respondenterna
godkänna resultatet eller korrigera, (Bryman 2011). Resultatet redovisades inte för deltagarna
innan studien avslutades eftersom tid och möjlighet inte fanns, detta kan ses som en svaghet
och kan ha påverkat studiens trovärdighet. Däremot förklarades det var slutprodukten kommer
publiceras. Forskarrollen, urvalet av respondenter, metodiska val, datamaterial och
dataanalysen kan även summeras med begreppet trovärdighet. Att forskaren i sin text
förklarar och reflekterar över hela processen för att höga trovärdigheten (Dalen 2007; Patel &
Davidsson 2003; Trost 2005). Urvalet av respondenter har bildats utifrån studiens syfte vilket
anses relevant eftersom respondenternas tankar de har under denna period är intressanta, inte
de tankar som finns innan eller efter gymnasietiden.
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Överförbarhet handlar om hur pass användbart resultatet är i andra situationer och miljöer
(Bryman 2011). Eftersom urvalet bestod av flickor i gymnasieåldern samt ämnet anses som
ett allt växande folkhälsoproblem är det användbart och intressant i flera situationer och
framtida studier, det kan vara användbart för bland annat salutogent arbete inom skolmiljön.
Enligt Kornhaber et al. (2014) är psykisk ohälsa utbrett i Sverige och Europa. Det gör att
denna studie kan anses vara relevant i flera delar av världen och inte enbart var denna studie
är gjord. Eftersom ämnet samt målgruppen är aktuellt och problematiken anses angelägen
finns det en mängd forskning gjord. Detta har varit en styrka för studie då forskaren inte haft
problem med att finna adekvat litteratur. Bryman (2011) menar att en om överförbarhet ska
kunna säkerställas i studien så måste forskaren vara noggrann i sitt arbete när det gäller att
redogöra för arbetsprocessen gällande problemformulering, val av undersökningspersoner,
anteckningar, intervjuskrifter samt analys av data. Redogörelsen ska vara fullständig och
tillgänglig och den ska framkomma i syfte, metod samt resultat (Bryman 2011). En
redogörelse för samtliga moment som följer forskningsprocessen har gjorts. Eftersom det
finns mycket forskning gjort inom ämnet går det delvis undersöka hur pass korrekt resultatet
är. Hirsjärvi och Hurme (2008) poängterar däremot att om två liknande undersökningar visar
på att skillnader uppkommer behöver det inte nödvändigtvis betyda en svaghet i
datainsamlingsmetoden, utan att förhållande har förändrats.
Alla respondenter har fått svara på frågorna utifrån intervjuguiden i samma ordningsföljd.
Detta leder till att tillförlitligheten kan vara högre (Patel & Davidsson, 2003). Likaså förklarar
Hirsjärvi och Hurme (2008) att om en intervjuguide tillsammans med följdfrågor är utformad
i förväg kan detta höja pålitligheten i intervjun. Anledningen till detta är att det vore lättare
om en forskare valt att upprepa forskningen och undersöka samma ämne men vid ett annat
tillfälle. En problematik som uppkom är att författaren använde sig av för komplexa ord i
intervjuguiden. Författaren utgick från det egna ordförrådet och tänkte inte på att frågorna
riktar sig till gymnasieålder. Bortsett från att pilotintervjun stannade upp stundtals gånger så
upplevdes däremot inte att detta påverkade intervjun avsevärt. Detta är en styrka med
kvalitativ intervjumetod, om en kvantitativ metod där enkätfrågor används hade denna
problematik kring ordvalet inte uppmärksammas på samma sätt. Det valda urvalet medförde
att det inte fanns någon relation till respondenterna vilket kan vara en aspekt till att svaren
hade mer pålitlighet och kan anses som en styrka för studien. Vidare skriver Hirsjärvi och
Hurme (2008) att använda sig av ljudinspelningar kan forskaren öka tillförlitligheten eftersom
då kan intervjun avlyssnas flera gånger och forskaren kan granska alla uttalanden så att dem
uppfattades rätt (Dalen 2007; Krag Jacobsen 1993; Patel & Davidsson 2003). Eftersom
ljudinspelningar användes under intervjuerna har energi inte lagts ner på att förstå och komma
ihåg respondenternas svar utan istället lyssna in och leda intervjun så att åt rätt håll, samt
ställa eventuella passande följdfrågor, detta ansågs som en styrka.
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8.Konklusion
Huvudresultaten i denna studie visar på att samhället skildrar kroppsidealet via sociala medier
och att idealet inte är samma för alla individer. Följande slutsatser kan dras från denna studie,
miljön påverkar kroppsidealet och kroppsuppfattningen, det finns både positiva och negativa
effekter av att erhålla hälsobudskap från sociala medier samt att fysisk aktivitet och
gemenskap är effektiva strategier för en bättre hälsa. Utöver detta tyder bland annat denna
studie att ett bättre självförtroende kan förebygga en sämre kroppsuppfattning. Ett av de mest
betydelsefulla resultaten från denna studie är att tunna kroppsidealet ersatts av ett ideal med
mer muskler och former, detta fynd motsäger flertal andra studier gjorda inom samma
målgrupp. Utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv anses detta positivt då muskler främst
erhålls utifrån fysiska aktiviteter, fysisk aktivitet i sin tur leder till ett ökat välbefinnande,
detta förklaras i målområde nio. Eftersom undersökningsresultaten tyder på att sociala medier,
föräldrar och umgängeskretsar påverkar individen så kan mer forskning öka förståelsen kring
att förtydliga dessa tre faktorer och på vilket sätt människorna kan påverkas utifrån ett mer
salutogent perspektiv.
Denna studie tillsammans med tidigare forskning styrker att gymnasieflickor kan påverkas
negativt med en försämrad kroppsuppfattning, dagens kroppsideal samt utseenderelaterat
missnöje. Övergripande visar resultatet att studiens negativa aspekter är av vikt att behandla
eftersom tidigare forskning visar på att psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland
gymnasieflickor, detta styrks i viss mån även i studien. Om det samlade resultaten beaktas så
kan problematiken kring bland annat negativ kroppsuppfattning, dåligt självförtroende och
utseenderelaterad stress uppkomma från flera håll, därför behövs problematiken ses över och
behandlas utifrån arenor som till exempel skolan och det egna hemmet. Denna studie
tillsammans med flertal andra forskningsstudier visar sambandet mellan stress och ständig
uppkoppling på sociala medier. Utifrån detta är mitt förslag till vidare forskning hur samhället
ska kunna begränsa användandet av sociala medier, en mer restriktiv användning kan i sin tur
leda till en mindre nivå av psykisk ohälsa. Området är av stor vikt att behandla då dagens
ungdomar utgör Sveriges framtid.
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10.

Bilagor

10.1.

Informationsbrev
Informationsbrev

Hej!

Jag heter Miran Sinanovic och läser till folkhälsopedagog på Kristianstad högskola. Jag går
sjätte och sista terminen och kommer under våren skriva mitt examensarbete. Utifrån mitt
intresse har jag valt att undersöka gymnasieflickors tankar kring kroppsideal,
kroppsuppfattning och levnadsvanor. Intervjuer är den valda metoden för denna studie.
Intervjun kommer att handla om din syn på kroppsideal, kroppsuppfattning och levnadsvanor,
exempelvis hur mycket det påverkar dig och på vilket sätt det påverkar dig.

Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och är helt frivillig, studien kan avbrytas när som
helst utan någon motivering. Du själv bestämmer var och när intervjun sker, däremot måste
intervjun ske inom ramen för den tidsperiod då intervjun ska vara genomförd. Intervjun
kommer att ljudinspelas och analyseras av enbart mig. Materialet kommer att raderas när
studien är genomförd och examensarbetet är bedömt.

Om du har frågor får du gärna kontakta mig:

Mobilnummer: 0767877177
Mail: Miran_sinanovic@hotmail.com
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Handledare:
Åsa Bringsén
Universitetslektor i folkhälsovetenskap
Mail: asa.bringsen@hkr.se

Med vänlig hälsning
Miran Sinanovic
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10.2.

Samtyckesblankett
Samtyckesblankett

Jag har tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när som
helst utan närmare motivering.

Härmed ger jag mitt samtycke till att medverka i studien.

Ort, datum

_______________________________________________
Underskrift

_______________________________________________

Namnförtydligande

_______________________________________________
Telefonnummer
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10.3.

Intervjuguide
Intervjuguide

Kroppsideal/utseende
Vad tänker du när du hör ordet kroppsideal?
Hur tänker du kring dagens kroppsideal?
Vilket budskap sänder dagens kroppsideal till dig? Press?
Påverkas du av dagens kroppsideal och strävar du efter att nå idealet?
På vilket sätt varierar kroppsideal mellan pojkar och flickor enligt dig?
Vad tror du ställer ramarna för dagens kroppsideal?
Vad gör du för att se bra ut?
Hur viktigt är det för dig att se bra ut?

Sociala sammanhanget
Hur viktigt är det för dig att se bra ut inför andra?
Spenderar du mycket tid för att se bra ut inför andra? Hur mycket
Hur tänker du kring en person som inte bryr sig om sitt utseende och tvärtom?
Är utseende ett viktigt samtalsämne i din umgängeskrets?
Känner du någon press att se bra ut inför andra?
Lyssnar du mycket på dina kompisar om ”hur du bör se ut”?

Media
På vilket sätt tror du media påverkar dig?
Hur mycket använder du sociala medier?
Vilka medier använder du oftast? (TV,mobil,dator etc.)
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Vad är hälsobudskap för dig? Exempel?
Hur upplever du de hälsobudskap som förmedlas genom media?
Vilken bild av välmående och utseende förmedlas i media enligt dig?
Varifrån hämtar du tips och råd om hur du bör se ut? Följer du dessa?

Hälsa (Välmående)
Vad är en god hälsa för dig?
Vad är en dålig hälsa för dig?
Vad gör du för att må bra?
Vad anser du är kännetecknande för god hälsa?
Upplever du några positiva/negativa aspekter med de hälsobudskap som finns? Vilka?

Hälsobeteende
Funderar du någonsin över dina egna kostvanor?
Påverkar dig de matval du gör idag?
Äter du nyttigt anser du? Vad motiverar dig till att äta nyttigt?
Utövar du fysisk aktivitet? Varför? Vad?
Upplever du samhället påverkar dig till att äta/träna annorlunda än vad du vill?
Är det någon i din omgivning som påverkar dig att träna, eller att äta hälsosamt?
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