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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever konstruerar kroppsideal i en skolmiljö, 

samt vilka konsekvenser denna konstruktion medför gymnasieeleverna. Detta ska besvaras 

utifrån två huvudfrågor. 

 

Studien utgår från kvalitativa intervjuer med sju gymnasieungdomar, varav tre killar och fyra 

tjejer, från olika städer runt om i Sverige. För att även få en professionell synvinkel har en 

skolkurator och en skolsköterska intervjuats, båda verksamma på en gymnasieskola. 

Intervjuerna transkriberades, kategoriserades och analyserades utifrån bland annat Johanssons 

(2006) resonemang kring identitetsutveckling, Berger och Luckmanns (1991) socialisering, 

samt begreppet genus. Resultaten i studiens analys visar att det råder en kroppsfixering bland 

dagens ungdomar, där idealen anses vara svåruppnåeliga. Slutsatserna är att kroppsidealen i 

grunden skapas av media, och att kroppsfixeringen ökat bland ungdomarna på grund av nya 

utseendefixerade program samt dokusåpor. I och med ny kommunikationsmöjligheter 

konstruerar nu även gymnasieungdomar kroppsideal genom sociala medier, där de exponerar 

sig själva. Pressen är stor hos båda könen, men upplevs påverka på olika sätt, vilket leder till 

att tjejer uppmärksammas mer än killar.  

 

Nyckelord: kroppsideal, gymnasieelever, självkänsla, socialisation, sociala medier, genus, 

kroppsuppfattning, självuppfattning. 
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Abstract 
The aim of this study is to investigate how high school students in a school enviroment contructs 

body ideals and how the consequences of this construction appears on the students. In order to 

pursue the objectives of the study two questions are investigated.  

 

The study is based on qualitative interviews with seven high school students, which are three 

boys and four girls, from different cities in Sweden. To get a professional view one school 

councler and one school nurse have been interviewed, based on a high school. The interviews 

have been transcribed, classified and finally analysed using theoretical concepts from 

Johanssons (2006) discription of identity development, Berger och Luckmanns (1991) 

socialisationstheory and the definition of gender. The results of the studies analys shows that 

the bodyfixation is large among todays youth, where the ideals are hard to reach. The 

conclusions are that the body ideals are founded by media, but today it is mostly from tv-shows 

that have a bodyfixation. Because of the new ways of communication high school students also 

contructs body ideal through social media, where they expose themselves. There is a huge 

pressure among the both sex, but appears in diffrent ways, which also leads to the conclusion 

that girls are more likely to be noticed than boys.  

 

Keywords: body ideal, high school students, social media, socialisation, identity development, 

gender, self-image, body image 
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1. Inledning 
Utsidan har alltid varit en viktig del och av stort intresse i vår västerländska kultur (Ghaderi & 

Parling, 2009), men aldrig förr har kroppens utseende samt hur vi ska ta hand om den, haft ett 

så stort fokus som det har i dagens samhälle (Ambjörnsson, 2003). Den ökade kroppsfixeringen 

innebär att de kroppsideal som finns skapar höga krav på hur en individ ska se ut. Dessa ideal 

framställs framför allt i media (exempelvis i debatter, reklam, filmer och modetidningar) 

(Silvia, Taquette & Coutinhos, 2014) och är därför ständigt närvarande och berör, mer eller 

mindre, alla (Duesund, 1996). Detta beror på att vi lever med föreställningen om att vi kommer 

bli lyckligare om vi lyckas uppnå de kroppsideal som dominerar i samhället, vilket innebär att 

det finns ett samband mellan vårt kroppsliga utseende och vårt psykiska välbefinnande (Ghaderi 

& Parling, 2009). Att kroppsfixeringen har ökat i dagens samhälle är därför ett växande 

problem, inte minst för identitetssökande gymnasieungdomar. Både ungdomars självkänsla 

samt självbild påverkas nämligen av de rådande kroppsidealen (Silvia m.fl., 2014), och även 

hur de uppfattar sin egen kropp (Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac, & Posavac, 2005).  

 

Unga individers sätt att se på sin kropp påverkas inte enbart av media, utan även av vänner, 

familjemedlemmar, kärlekspartners och hur ungdomarna själva upplever dessa sociokulturella 

faktorer (Weller & Dziegielewski, 2008; Paap, & Gardner, 2011). Studier visar att de 

dominerande kroppsidealen har en särskilt negativ påverkan på kvinnor (Yamamiya m.fl., 

2005; Weller & Dziegielewski, 2008), och att dessa kroppsideal har visat sig ha ett starkt 

samband med tjejers negativa kroppsuppfattning. I dagens samhälle är tjejers missnöje över 

sina egna kroppar något som har normaliserats till att vara kvinnligt (Ambjörnsson, 2003). Att 

kvinnor tenderar att vara mer missnöjda över sitt kroppsliga utseende och att de oftast har en 

mer negativ kroppsuppfattning än vad män har (Yamamiya m.fl., 2005; Weller & 

Dziegielewski, 2008; Paap, & Gardner, 2011), har bidragit till att det råder brist på forskning 

inom ämnet som inkluderar och/eller fokuserar på det manliga könet (Agliata & Tantleff-Dunn, 

2004). Detta är ett problem då det trots allt finns studier som visar att även män påverkas av de 

rådande kroppsidealen (Agliata & Tantleff-Dunn, 2004).  

 

Det ökade fokuset kring kroppens utseende har lett till att besattheten kring den har blivit en 

normalitet i samhället (Duesund, 1996). Larsson och Fagrell (2010) beskriver kroppen som ett 

ting som vi visar upp i olika sociala sammanhang, vilket för många skapar en omedveten oro. 

Denna oro är större hos de individer som har ett negativt förhållningssätt till sin kropp och som 

därför inte trivs med den (Larsson & Fagrell, 2010). Detta kan orsaka en hel del problem, inte 

minst i skolan, då det finns studier som visat ett tydligt samband mellan kroppsuppfattning och 

stress (Murray, Byrne & Riegers, 2011). Då ungdomars kroppsuppfattning och stressen som 

den medför i strävan efter den ideala kroppen, kan leda till psykisk ohälsa hos den unge 

(Brausch & Muehlenkamp, 2007; Murray m.fl., 2011), är det därmed tydligt att 

forskningsområdet är aktuellt för det sociala arbetet på skolan. Föreliggande studie ska därför, 

utifrån de problem som tidigare nämnts, undersöka vad den ökade kroppsfixeringen kan tänkas 

bero på och vilken effekt det kan ha på gymnasieeleverna, samt hur det kommer sig att kvinnor 

tenderar att påverkas mer negativt av kroppsidealen, och vad det kan bero på att män inte tycks 

påverkas i samma utsträckning. Detta ska undersökas genom kvalitativa intervjuer med både 

yrkesverksamma på gymnasieskolor, samt några gymnasieelever från olika program och skolor 

runt om i Sverige. Denna studie kan bistå forskningsfältet med ny, aktuell kunskap om hur 

kroppsideal skapas i en skolkontext bland gymnasieelever, och vilka konsekvenser det har för 

de unga individerna. Detta kan i sin tur utgöra en grund för vidare forskning om hur det sociala 

arbetet inom skolan eventuellt bör utvecklas inom detta område. 
 



 

 
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieelever konstruerar kroppsideal i en 

skolkontext, samt vilka konsekvenser det har för ungdomarna. Detta ska undersökas för att på 

så sätt bidra forskningsfältet med ny relevant kunskap som kan vara aktuell för det sociala 

arbetet på skolor, då fokus kring kroppens utseende ständigt ökar, inte minst bland ungdomar. 

För att kunna genomföra studien har två frågeställningar utformats, vilka är följande: 
 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur skapas de kroppsideal som är rådande bland gymnasieelever i skolkontext? 
2. Vilka konsekvenser upplever professionella som arbetar med gymnasieelever samt 

ungdomarna själva att de rådande kroppsidealen medför för gymnasieelever?   



 

 
 

2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt kommer vi presentera tidigare forskning relaterad till studiens ämnesområde. 

Vid insamling av tidigare forskning har vi funnit att det finns många studier som undersöker 

kroppsideal samt kroppsuppfattning hos både unga och äldre människor. Dock har det visat sig 

finnas en brist på studier med fokus på killar och deras kroppsideal, därmed kommer 

majoriteten av den presenterade forskningen utgå från tjejer. Vid insamlingen av forskningen 

fann vi även att det finns få studier av relevans utförda i Sverige inom ämnet, därmed kommer 

närliggande studier från andra länder att presenteras, i syfte att täcka det aktuella 

forskningsfältet.  
 

2.1 Konsekvenser av strävan efter den perfekta kroppen 
I dagens samhälle är kroppen ett stort samtalsämne, vilket det troligen alltid har varit. Intresset 

för kroppen och dess utseende brukar benämnas kroppsfixering, vilket är en individs 

upptagenhet av sitt utseende samt fysiska förmåga. Kroppsfixering leder in på frågan om det 

yttre är viktigare än det inre (Larsson & Fagrell, 2010). Den tidigare forskningen om 

kroppsideal har oftast utgångspunkten för att kvinnor påverkas av negativa kroppsideal som 

media har konstruerat (Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac, & Posavac, 2005; Weller & 

Dziegielewski, 2008; Paap, & Gardner, 2011).  I dessa kroppsideal anses skönhet innefatta 

smala kvinnokroppar som är långt från vad som kan tyckas vara ett rimligt ideal för kroppsvikt 

(Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac, & Posavac, 2005; Weller & Dziegielewski, 2008). 

Tidigare forskning visar även ett mönster av ett traditionellt kroppsideal, som har skapat en 

norm vilken är svår att bryta för den yngre generationen (Reardon & Govender, 2011). Reardon 

och Govenders (2011) studie visar på att det finns traditionella förväntningar på hur en manlig 

kropp ska se ut bland vita män i Sydafrika. Enligt forskarna består den traditionsenliga synen 

på maskulinitet av makt samt privilegier bland vita heterosexuella män. Forskarna vill 

ifrågasätta de rådande normerna, men resultaten visar att det finns ett samband mellan stödet 

för det traditionella synsättet på maskulinitet och en önskan från de unga undersökningsmännen 

om en muskulösare kropp (Reardon & Govender, 2011). I motsats till föregående studie har 

Ambjörnsson (2003) i sin etnografiska studie kommit fram till att idealet för hur en tjej ska vara 

och hur andra ser på en som tjej, inte enbart har att göra med hur kvinnan själv ser ut utan också 

hur hennes pojkvän ser ut och klär sig. En slutsats i hennes studie blir därmed att konstruktionen 

av ideal främst handlar om status och identitet. 

 

Enligt Ambjörnssons (2003) resultat bedöms killarna oftast som ett objekt av tjejer. Om killen 

lever upp till den heterosexuella normen, det manliga idealet, anses han vara snygg, men han 

förlorar direkt sin snygghet om han går emot normen och idealet. Utifrån denna mening, talar 

Ambjörnsson (2003) om en slags manipulation vilken också skapar ett kroppsideal för kvinnor. 

Föreställningarna om den ideala kvinnokroppen konstruerar i sin tur kvinnliga genuspositioner, 

vilket även gäller för män I de västerländska länderna konstrueras normativ femininitet utifrån 

samhällets upptagenhet kring kroppar, vilket skapar orimliga kroppsideal. Det råder även en 

oemotståndlig inbjudan till förändring bland ungdomar i dagens samhälle. Detta leder in på hur 

kroppsideal, utifrån ungdomarna själva, framställs i samhället samt media. Silvias m.fl. (2014) 

visar att samhällets normer för den perfekta kroppen sprids genom media och påverkar 

ungdomars självbild, vilket även inkluderar deras självkänsla. Studien studerade ungdomars 

känslor i relation till deras kroppar, normer för idealiserad skönhet, utövande av fysisk träning 

och sociokulturella influenser på självbilden. Resultaten visar även att eleverna har upplevt det 

som ett ouppnåeligt mål, där normerna kring skönhet beskrivs som konstlade och overkliga, 

vilket även Ambjörnsson (2003) kom fram till i sin studie ett decennium tidigare. Ambjörnsson 

(2003) menar att genom alla tider har det framför allt varit kvinnorna som tidigt invigts i ett 



 

 
 

samhälle där kroppslig självövervakning är rådande. Kvinnors negativa kroppsuppfattning har 

en tydlig koppling till de samhälleliga och mediala kraven som ställs på det kvinnliga utseendet 

(Ambjörnsson, 2003).  

 

Tidigare forskning har visat varierande resultat angående hur kroppsideal påverkar unga 

individers kroppsuppfattning och hur de ställer sig till strategier för att förändra sin kropp 

(Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac och Posavacs, 2005; Weller & Dziegielewski, 2008; Paap, 

& Gardner, 2011; McCabe & Ricciardellis, 2003; Brausch & Muehlenkamp, 2007; Murray, 

Byrne och Riegers, 2011). En utgångspunkt i mycket tidigare forskning (se Yamamiya mfl., 

2005) är att media har en stark roll i hur ungdomar uppfattar sin egen kropp och vad som anses 

vara ett allmängiltigt kroppsideal. Dock visar annan forskning (Weller & Dziegielewski, 2008; 

Paap, & Gardner, 2011) även att familjemedlemmar, kärlekspartner och nära vänner har en stor 

inverkan på hur ungdomen i fråga uppfattar och förhåller sig till sin egen kropp. Sociokulturella 

faktorer upplevs påverkar individerna på ett sätt som gör att de konstruerar en negativ 

kroppsuppfattning (Weller & Dziegielewski, 2008; Paap, & Gardner, 2011). Utifrån 

Featherstones (2010) studie framhävs status och social acceptans vara beroende av hur en 

person ser ut. Utgångspunkten för denna studie är den rådande kulturen kring konsumtion av 

metoder för att förändra vårt utseende. Forskaren drar slutsatsen att trots det nya transformerade 

utseendet kan individens inre uppfattning, som forskaren kallar ”the body without image”, leda 

till att den yttre uppfattningen ignoreras. Det innebär att kroppsuppfattning blir densamma som 

innan förändringen, då kroppsuppfattning allmänt är en mental bild av kroppen, utifrån hur 

personen tror att andra ser på dennes kropp.  

 

Det finns även tidigare forskning (Brausch & Muehlenkamp, 2007; Murray, Byrne & Riegers, 

2011) som visar hur strävan efter att uppnå en idealisk kropp leder till psykisk ohälsa hos 

individen. Ungdomars stress är en tydlig komponent i utvecklandet av psykiska problem. Men 

dess roll i en dysfunktionell kroppsuppfattning, vilken stiger markant i tonåren, har inte 

undersökts. Som den tidigare presenterade studien har visat, finns ett samband mellan 

självmordstankar och kroppsuppfattning. Men Murray, Byrne och Riegers (2011) har även 

funnit ett samband mellan stress och kroppsuppfattning. De stressorer som visades ha störst 

inverkan var grupptryck och skolgång för båda könen. Stress har därmed en avgörande roll i 

dysfunktionella kroppsuppfattningar. Forskarna drar slutsatsen att det finns ett påvisat starkt 

samband mellan ungdomarnas stressfaktorer och kroppsuppfattning (Murray, Byrne & Riegers, 

2011). 
 

2.2 Är kvinnor mer missnöjda med sin kroppar än vad män är? 
Det råder en brist i forskning om kroppsideal som inkluderar män. Då forskningen oftast 

koncentreras kring ett kvinnligt kroppsideal och hur kvinnors kroppsuppfattning ser ut, utesluts 

det manliga könet (Agliata & Tantleff-Dunn, 2004).  Enligt Agliata och Tantleff-Dunn (2004) 

anses det allmänt att media är en pådrivande kraft när det gäller konstruktionen av 

utseendemässiga ideal, vilket tidigare forskning har visat har en negativ effekt på kvinnors 

kroppsuppfattning. Men enligt samma forskare har det inte genomförts lika mycket eller lika 

styrkande forskning kring hur effekterna ser ut för mäns kroppsuppfattning. Därför genomförde 

de en experimentell studie där de manliga deltagarna utsattes för medieexponering av olika slag. 

Slutsatsen forskarna drog utifrån resultaten är att även män påverkas av medias kroppsideal, då 

det skapar en oro bland männen över hur deras egna kroppar ser ut (Agliata & Tantleff-Dunn, 

2004). 

 

Yamamiyas m.fl. (2005) studie av internalisering av mediala kroppsideal, visar att endast 5 

minuters exponering av smala kvinnliga kroppsideal leder till en större negativ 



 

 
 

kroppsuppfattning hos kvinnor, än vad det gör hos män som exponeras för manliga muskulära 

ideal. Kvinnorna upplever en dålig självkänsla samt har större tendenser till att jämföra sin egen 

kropp med idealet. Forskarna drar, precis som många andra forskare (Yamamiya, Cash, 

Melnyk, Posavac, & Posavac, 2005; Weller & Dziegielewski, 2008; Paap, & Gardner, 2011), 

slutsatsen att kvinnor oftare än män tenderar att ha en mer negativ kroppsuppfattning, och att 

de därmed är mer missnöjda över sitt kroppsliga utseende. Ambjörnsson (2003) drar i sin studie 

slutsatsen att missnöjet har normaliserats och anses vara kvinnligt. Resultaten från hennes 

studie tyder på att de unga tjejerna upplever att du är kvinnlig om du är missnöjd. Ett flertal 

studier har funnit att det finns en större sannolikhet att kvinnor är mer missnöjda med sina 

kroppar än vad män är, vilket i sin tur resulterar i att kvinnorna intresserar sig mer för metoder 

för att förändra kroppen (McCabe & Ricciardelli, 2003; Ricciardelli, McCabe, Ball & Mellor, 

2004). McCabe, Ricciardelli, Mellor och Ball’s (2005) studie visar att intresset för metoder som 

kan förändra kroppen är mer sannolikt hos unga kvinnor, vilket leder till att forskarna drar 

slutsatsen att unga kvinnor är sannolikt mer missnöjda med sina kroppar än män (Ricciardelli 

m.fl., 2004).  

 

Yamamiya m.fl. (2005) gör i deras studie antagandet att kvinnornas intresse beror på att media 

alltid har en närvarande framställning av kvinnors utseende. I motsats till denna studie visar 

Weller och Dzieglielwski (2008) samt Paap och Gardners (2011) studier att beroende på vilket 

socialt stöd en individ får från sin partner kommer detta att påverka individens 

kroppsuppfattning. Weller och Dziegielewski (2008) har i sin studie visat resultat där en negativ 

kroppsuppfattning bland kvinnor var mer vanligt om de hade ett sämre stöd från sin partner. 

Detta stöds av Paap och Gardner (2011) då deras resultat pekar på att det finns en koppling 

mellan en individs tillfredsställelse med sin kropp och sin kärleksrelation. Däremot visade 

McCabe och Ricciardellis (2003) studie att unga kvinnor främst upplevde att åsikter från bästa 

väninnan samt modern var avgörande för kroppsuppfattningen och intresset i kroppsstrategier. 

I samma studie visade det sig att unga män var mer intresserade av hur deras bästa manliga vän 

såg på kroppsideal och metoder för kroppsförändring. Forskarna drar slutsatsen att intresset för 

kroppsförändringsstrategier var beroende av hur kroppsidealet och kroppsuppfattningen 

konstrueras i ett sociokulturellt sammanhang, främst i en nära vänkrets (McCabe & 

Ricciardellis, 2003). 
 

  



 

 
 

3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens forskningsansats och metodologiska grund. Till att börja med 

presenteras val av metod och studiens grundläggande vetenskapsfilosofiska ståndpunkt. 

Därefter följer en redovisning av hur urvalet av intervjupersoner gått till samt hur det empiriska 

materialet har inhämtats för att sedan övergå till databearbetning samt analysförfarande. 

Därefter förs en diskussion om studiens tillförlitlighet och giltighet, innan kapitlet avslutas med 

en presentation om de forskningsetiska överväganden som gjorts i studien. Detta kapitel 

genomförs med löpande hänvisningar till aktuell metodlitteratur, samt med reflektioner kring 

olika tillvägagångssätts för- och nackdelar. 
 

3.1 Val av metod 
Studiens forskningsmetod har valts med hänsyn till dess syfte, som är att undersöka hur 

gymnasieungdomar konstruerar kroppsideal i skolmiljön, samt vilka konsekvenser det 

medför.  Vår avsikt med studien är varken att generalisera dess resultat eller att föra statistik, 

utan istället att försöka förstå deltagarnas upplevelser och utsagor utifrån deras sätt att se på 

världen. Studiens syfte och dess frågeställningar besvaras därmed med en kvalitativ metod. 

Kvalitativa forskningsstudier fokuserar på att undersöka hur människor tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman 2011), vilket handlar om att studera sociala fenomen i dess naturliga miljö 

(Fejes & Thornberg, 2009). För att få en förståelse för kroppsideal i skolmiljön som ett socialt 

fenomen, ansåg vi att kvalitativa intervjuer var den mest lämpade metod. Denna 

datainsamlingsmetod används främst då syftet är att få en djupare förståelse för individers 

upplevelser, tolkningar och känslor (Kvale & Brinkmann, 2009). Den kunskap som intervjuerna 

leder till, ses inte som en generell sanning, utan mer som en social produktion av 

respondenternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 

3.2 Urval 
Eftersom vi har ett särskilt forskningsmål i åtanke har vi valt att använda oss av deltagare som 

har förståelse för de sociala företeelser som har studerats. Vi har därför använt oss av ett 

målinriktat urval. Detta innebär att studiens deltagare inte har valts på ett slumpmässigt sätt, 

utan istället på ett strategiskt vis genom att de varit relevanta för vår studie (jfr. Bryman, 2011). 

Då syftet är att undersöka hur gymnasieungdomar konstruerar kroppsideal i skolmiljön, har vi 

därmed funnit det lämpligt att respondenterna utgörs av gymnasieelever, dock över 18 år på 

grund av etiska skäl, från båda kön. Vi har även intervjuat en skolkurator och en skolsköterska 

för att få en professionell synvinkel av problemet. Respondenterna har blivit utvalda och 

tillfrågade genom att de är personer som på något sätt varit tillgängliga för oss som forskare, 

det vill säga att föreliggande studie även har genomförts utifrån vad Bryman (2011) kallar för 

ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi varken har behövt fråga eller få något godkännande 

från skolorna, då vi inte har gått genom dem för att få tag i elever till vår undersökning. 

Anledningen till att vi valt denna urvalsmetod är på grund av studiens begränsade tidsram. 

Denna metod är ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att resultatet inte går att generalisera 

(Bryman, 2011). För att göra undersökningen mer tillförlitlig och för att få ett bredare 

perspektiv på problemet har de deltagande gymnasieeleverna varit från olika delar av Sverige. 

Detta var avgörande för vart i Sverige intervjuerna ägde rum. I de fall då det inte fanns möjlighet 

för oss att fysiskt träffa en respondent, genomfördes intervjun istället via telefon eller Skype. 

Vi kontaktade först respondenterna via telefon eller facebook för att fråga om de kunde tänka 

sig att delta i studien. Vid visat intresse skickade vi dem ett informationsbrev (se bilaga nr 3, 4 

& 5) för att på så sätt ge dem all information som var värd att veta om deras deltagande och 

studiens genomförande. När de läst brevet fick de sedan ställa eventuella frågor och avgöra om 



 

 
 

de samtyckte till att delta i studiens villkor eller ej. Alla tillfrågade valde att ställa upp, vilket 

resulterade i fyra unga kvinnor, tre unga killar samt en skolkurator och en skolsköterska. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Den empiriska data som samlas in i föreliggande studie genomförs med semistrukturerade 

intervjuer, det vill säga att vi utformar ett frågeschema som vi utgår ifrån, där ordningsföljden 

på frågorna kan skifta. Anledningen till valt av semistrukturerad intervju är för att studiens 

fokus innefattas av vissa specifika frågeställningar som vi försöker besvara, samt för att det 

krävs en viss struktur då vi jämför respondenternas svar med varandra samt kopplar till de 

teoretiska utgångspunkterna. Vi valde att dela upp dessa intervjuer mellan oss, så varje samtal 

endast består av en intervjuperson och en respondent. Detta dels för att det blir mindre 

tidskrävande för vår del och dels då vi tror att det blir mer avslappnat för ungdomen, vilket kan 

ökar chansen till att de vågar dela med sig av egna tankar och åsikter. Utöver dessa sju unga 

deltagare har även en skolkuratorkurator och en skolsköterska intervjuas. I studien används de 

som nyckelinformanter, vilket innebär att deras svar används som en grund för att jämföra och 

sammanställa gymnasieelevernas svar med. Intervjuerna spelas in och transkriberas. 

Intervjuguiden är uppdelad i tre olika teman som utmynnar i ett antal relevanta frågor. För att 

få fram dessa frågor bryts de relevanta begreppen ner och operationaliseras, för att tydliggöra 

vad det är vi vill ha svar på och därmed minska risken för missuppfattning bland 

respondenterna. För att kunna göra en utvärdering av frågornas kvalité, det vill säga avgöra om 

de var begripliga och höll sig inom studiens område, genomförs först två testintervjuer, för att 

på det viset ge oss möjlighet att justera och förtydliga frågorna (jfr. Bryman. 2011). De teman 

som frågorna delas upp i fokuseras på respondenternas upplevelser av kroppsideal i skolmiljön, 

hur kroppsidealen växer fram i skolmiljön, och vilka konsekvenser kroppsidealen har för 

gymnasieeleverna.  
 

3.4 Databearbetning och analysförfarande 
Alla intervjuerna spelades in med bandspelare för att sedan transkriberas. Transkriberingen 

genomfördes så snart som möjligt efter att intervjun genomförts för att undvika att 

helhetsintrycket försummas. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att när ett samtal ska 

transkriberas ska det finnas en tydlig beskrivning om hur samtalet har genomförts. I 

föreliggande studie har transkriberingen gjort så ordagrant som möjligt. Vi har skrivit med icke-

verbala uttryck, så som exempelvis ”Mm” och ”aah”. När materialet var nerskrivet såg det till 

en början rörigt ut och det var väldigt mycket text. Därför kategoriserade vi de nedskrivna 

intervjuerna för att sedan placera kategoriseringarna under två olika teman; skapandet av 

kroppsideal samt kroppsidealets konsekvenser/påverkan. Därefter kategoriserades texten 

ytterligare in i underrubriken under dessa teman. Anledningen till att det empiriska materialet 

kategoriseras är, enligt Kvale och Brinkmann (2009), på grund av det ger en överblick och en 

struktur av materialet, vilket gör det lättare att studera jämförelser. Denna uppdelning av 

materialet underlättar när texten sedan ska analyseras. Att koda det empiriska materialet i olika 

kategorier, för att på så sätt strukturera det genom att analysera skillnader och likheter, är en 

analysmetod som enligt Fejes och Thornberg (2015) kallas för kategorisering. I denna studie 

har vi även använt oss av tolkning som analysmetod, som innebär att forskaren gör djupare 

tolkningar av sitt datamaterial genom att utgå från någon form av kontext. Utöver dessa två 

analysmetoder har vi även använt oss av modellering, vilket enligt Fejes och Thornberg (2015) 

innebär att forskaren analyserar sitt empiriska material med hjälp av olika begrepp som 

forskaren har analyserat fram och även hur begreppen är relaterade till varandra, och på så vis 

bilda ett teoretiskt resonemang som kan förklara olika samband och vad sambandet tycks bero 

på utifrån det egna empiriska materialet. Fejes och Thornberg (2015, s. 28) förklarar att ”Du 

tolkar dina data med hjälp av teoretiska perspektiv och begrepp. Dessa utgör dina "glasögon" 



 

 
 

och tolkningsverktyg” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 28). Vi har alltså gjort en analys av vad de 

teoretiska utgångspunkterna som använts i denna studie, det vill säga begrepp som identitet, 

socialisation och genus, har för samband samt hur de påverkar varandra. Denna kombination 

av olika (minst två) analysmetoder, kallas enligt Fejes och Thornberg (2009) för Ad hoc, vilket 

alltså är den metod som ligger till grund för föreliggande studie. 

 

3.4 Tillförlitlighet och äkthet 
Vi valde att använda oss av begreppen tillförlitlighet samt äkthet (autencitet), då de passar bättre 

in på kvalitativ forskning där det inte finns några exakta objekt att mäta på. Enligt Fejes och 

Thornberg (2015) ger tillförlitlighet och äkthet istället svar på hur trovärdigt och pålitligt 

studiens resultat kan anses vara i förhållande till metodval, databearbetning samt 

analysförfarandet. Begreppen står för hur noggrant och systematiskt forskarens arbete har varit 

under studiens gång och till följd av detta hur pålitliga och trovärda resultaten är (Fejes & 

Thornberg, 2015). För att kunna hävda att forskningen är trovärdig krävs att forskningens 

resultat återkopplas till de individer som har blivit observerade för att kunna bekräfta om 

forskaren uppfattat deras utsagor korrekt. Överförbarhet handlar om huruvida forskningens 

resultat går att överföra till en annan social miljö. Genom att forskaren fullständigt redogöra 

alla faser i processen och gör denna granskning tillgängligt för alla, blir studien pålitlig. 

Kriteriet att kunna styrka och konfirmera sin studie handlar om att forskaren måste påvisa att 

dennes egna värderingar och teorier inte har påverkat utförandet samt forskningens slutsatser 

(Bryman, 2011). 
 

För att vår studie skulle ge ett tillförlitligt och trovärdigt resultat, säkerställde vi att 

undersökningen följde de etiska riktlinjerna. Studien uppfyller kriterierna på noggrannhet då vi 

på ett systematiskt och utförligt sätt genomfört regelbundna beskrivningar av vårt arbete. Detta 

ska även ge en möjlighet till andra att kunna göra en bedömning av hur pass överförbara våra 

resultat är till andra miljöer. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är även kvalitet ett 

betydelsefullt begrepp inom kvalitativ forskning, där det betecknas av ett noggrant och 

systematiskt arbete under forskningsstudiens gång, samt att arbetet är kritiskt analyserat och väl 

genomfört. För att uppnå god kvalitet ska även studiens resultat och slutsatser vara tydligt 

kopplade till studiens empiri samt formulerade på ett välskrivet och tydligt sätt så att inga 

frågetecken skapas (Fejes & Thornberg, 2015). Vi redogör för alla våra delar på ett tydligt sätt 

för att skapa pålitlighet samt att läsaren ska kunna avgöra kvaliteten. Genom att skapa en röd 

tråd som är genomgående i hela studien, tänker vi att studiens resultat går att styrka i empiri 

och de teoretiska utgångspunkterna samt att vi är tydliga med på vilket sätt resultaten kommer 

att användas.  
 

3.5 Studiens vetenskapsfilosofiska grund 
Studien har sin vetenskapsfilosofiska grund i det hermeneutiska perspektivet. ”Den centrala 

idé som ligger till grund för hermeneutiken är att den forskare som analyserar en text ska 

försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft.”, vilket ska 

göras med ett fokus på dess historiska och sociala kontext (Bryman, 2011, s. 507). I denna 

studie är det transkriberade intervjumaterialet (d.v.s. gymnasieelevers, skolkurators, och 

skolsköterskas utsagor) som utgör den analyserade texten. Vi skaffar oss en förståelse av dess 

kontext för att kunna göra en tolkning av vad det innebär, för att på så sätt se till hela helheten. 

I föreliggande studie tematiseras intervjumaterialet därmed först för att på så vis lättare kunna 

tolka dessa delar, för att sedan kunna se till helheten med hjälp av de teoretiska begrepp som 

används i studien. Hermeneutiken har sin grund i socialvetenskaplig forskning och i individers 

tolkningar, vilket gör att det inte finns någon objektiv sanning, då verkligheten skapas genom 

språket utifrån individuella tolkningar (Fejes & Thornberg, 2015; Gilje och Grimen, 2007). 



 

 
 

Dessa tolkningar kan aldrig vara absolut korrekta, utan endast mer eller mindre sannolika. 

Verkligheten ser alltså annorlunda ut beroende på individers olika förförståelser (som 

exempelvis kan bestå av språk, trosuppfattningar och föreställningar). Detta innebär även att en 

forskare inte kan undvika att utgå från sina förförståelser när hen ska tolka ett material (Fejes 

& Thornberg, 2015; Gilje & Grimen, 2007). 
 

3.6 Etik 
I insamlingen och i användandet av det empiriska materialet finns det vissa etiska riktlinjer som 

vi har förhållit oss till. Då föreliggande studie genomfördes med kvalitativa intervjuer har vi, 

enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska huvudkrav som vi förhållit oss till. Det första är 

informationskravet, vilket innebär att respondenterna ska bli informerade om studiens syfte, 

vad deras uppgift är och under vilka omständigheter intervjun kommer ske. Detta har gjorts 

genom ett informationsbrev som deltagarna fått ta del av via mejl, efter att de har blivit 

kontaktade och tillfrågade om de skulle kunna tänka sig att bli intervjuade. Det är vårt ansvar 

att se till att respondenterna informeras om allt som anses vara relevant för dem att veta för att 

de ska kunna avgöra om de fortfarande är villiga att delta i studien, exempelvis hur deras utsagor 

kommer att användas och vilka som kommer kunna ta del av det. När de läst 

informationsbrevet, fick de möjlighet att ställa eventuella frågor innan de svarade. Det andra 

kravet är samtyckeskravet, det vill säga att studiens deltagare själva har rätten att besluta om de 

vill delta eller inte, hur länge, och på vilka villkor de gör det. Vi har alltså därmed inhämtat 

deltagarnas samtycke till att medverka i studien. Alla de som tillfrågades i studien samtyckte 

till att delta, vilket de gjorde muntligt precis innan intervjun påbörjades. Vi var noga med att 

alla gymnasieungdomarna som deltog i studien var över 18 år gamla och därmed myndiga, 

vilket innebär att de är vuxna för att fatta sina egna beslut. Vi behövde alltså inget samtycke 

från förälder och/eller vårdnadshavare. I Vetenskapsrådet (2002) står det skrivet att det inte bör 

existera någon form av beroendeförhållande mellan oss och våra respondenter, dock råder alltid 

en form av detta. Då vi är bekanta med respondenterna finns en risk att de så som de tror att vi 

vill, vilket leder till att vissa utsagor kan ifrågasättas.  
 

I vår studie måste vi som forskare även följa konfidentialitetskravet, vilket innebär att det är vår 

skyldighet att se till så all information om varje deltagare, inklusive deras personuppgifter, hålls 

privat och att alla uppgifter förvaras oåtkomlig för obehöriga. Det ska med andra ord i princip 

vara omöjligt för utomstående att på något vis ta del av dessa uppgifter, särskilt då dessa 

uppgifter kan vara etiskt känsliga. Därför har vi i föreliggande studie döpt om 

intervjupersonerna till fiktiva namn, och vi har även valt att varken skriva namnet på skolorna, 

hur många de är i klassen, eller vilka orter de bor i. Vi har även valt att inte redovisa hur länge 

de professionella arbetat på skolan och vad de arbetat med tidigare. Anledningen till det är att 

utomstående inte ska kunna identifiera de individer som deltagit i studien. Det sista kravet som 

Vetenskapsrådet tar upp är nyttjandekravet, som handlar om att all information som samlats in 

om enskilda individer enbart får nyttjas för det ändamål som studien har, och får därmed alltså 

inte brukas i andra syften som inte är vetenskapliga. Studiens respondenter har fått information 

om var resultatet har publiceras och att de har möjlighet att få studien om så önskas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det ännu några etiska 

aspekter som bör uppmärksammas under intervjuprocessen, då det ibland kan vara nödvändigt 

att göra olika överväganden. Eftersom vi inte ville skapa några negativa tankar och 

konsekvenser för studiens deltagare, valde vi att fokusera frågorna på allmänheten och därmed 

undvika att göra det alltför personligt, då det kan vara känsligt för deltagarna att svara på. Dock 

blev ett etiskt dilemma att vi valde att avsluta intervjuerna med ungdomarna med en fråga som 

kan anses vara för känslig, då den utgick från hur de själva upplevde att de påverkades av 



 

 
 

kroppsideal. Den kan tänkas ha varit bättre att ha i mitten av intervjun för att inte avsluta med 

att ställa en av de tyngsta frågorna och lämna den unge därefter. 
 

3.7 Metoddiskussion 
Då studiens syfte är att nå en fördjupad förståelse för hur kroppsideal skapas bland 

gymnasieelever i en skolmiljö, samt vilka konsekvenser detta medför, så anses valet av en 

kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer vara mest lämpligt för att kunna uppnå 

syftet. Efter att noggrant övervägt antal respondenter, beslutade vi att intervjua sju ungdomar 

samt två professionella i form av en skolkurator och en skolsköterska. De sju ungdomarna 

valdes från olika städer runt om i Sverige, då vi ansåg det vara positivt för studiens resultat 

eftersom det ger en större vidd på fenomenet, då det inte enbart rör en gymnasieskola, i en stad. 

Skolkuratorn valdes ut för att användas som nyckelinformant till ungdomarnas utsagor, för att 

skapa en större förståelse och annat perspektiv av framställning av kropp och ideal i skolmiljön. 

Vid intervjun med skolkuratorn uppstod möjligheten att även kunna intervjua den skolans 

skolsköterska, vilket vi såg som en bra chans att utveckla och få ännu en vinkel på ämnet. 

Skolkuratorn och skolsköterskans utsagor tillförde ett annat perspektiv på det sociala fenomenet 

samt gav oss möjlighet att studera hur kroppsidealet upplevs från både elever och de 

professionella på dessa gymnasieskolor. Något som kan tänkas ifrågasätta studiens 

tillförlitlighet är att intervjuerna inte utfördes av oss båda samtidigt. Det ledde till att de 

genomfördes på olika sätt och därmed fick olika mycket innehåll, dock har det även visat sig 

vara en fördel då innehållet gav olika perspektiv på studiens syfte. Vissa av intervjuerna 

genomfördes i ett fysiskt möte, medan andra ägde rum via antingen Skype eller telefon. Dessa 

olika tillvägagångssätt skulle möjligtvis kunna ha en betydelse för ungdomarnas sätt att svara. 

Det går därför att diskutera om empirin skulle ses som mer tillförlitlig om vi istället valde att 

vara mer konsekventa i tillvägagångssättet.  

 

En brist i studien är att antalet respondenter kan anses vara för få, då resultaten inte uppnår 

någon teoretisk mättnad. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar detta genom att mättnad först 

uppnås när empirin slutar tillföra nya aspekter, det vill säga att intervjuerna inte ger något nytt 

innehåll. Därmed kunde det varit mer informativt att intervjua fler ungdomar, men även fler 

professionella då det endast är två personer som har fått berätta hur de upplever det utifrån sin 

yrkesroll. I syfte att få en större och bredare bild av framställningen av kroppsideal bland 

gymnasieungdomar, skulle det varit nödvändigt att ha fler respondenter. Anledningen till att 

det inte genomfördes fler intervjuer beror till största del på studiens begränsade tid. Trots denna 

brist har vi kunnat få fram informativa resultat inom ramen för studiens syfte, samt även kunnat 

analysera intervjumaterialet med hjälp av teoretiska begrepp och därmed besvarat studiens 

frågeställningar. Detta finner vi positivt, trots att inte all empiri kunde användas i analysen, då 

det inte bedömdes som relevant för syftet samt gav svar på frågeställningarna. Anledningen till 

detta kan hänvisas till att intervjufrågorna borde ha preciserats bättre, då det upplevdes finnas 

brister i tydligheten. Valet att inte presentera deltagarnas personuppgifter, det vill säga direkt 

ålder, namn samt vilken stad de kommer från, har medfört svårigheter att dra vissa paralleller 

mellan respondenterna när det gäller egenskaper. Vilket kan ha medfört att en ytterligare 

fördjupning av kroppsfixeringen bland unga inte har kunnat genomföras. Dock hänvisar vi till 

de forskningsetiska riktlinjerna (Vetenskapsrådet, 2002), där anonymitet är viktigt, vilket vi 

upplevde var viktigare att erhålla. Vi ser kritiskt på vissa delar i den föreliggande studien då 

exempelvis intervjuerna med gymnasieeleverna innehöll lite för många ledande frågor, som 

exempelvis Upplever du att det kan finnas risker om en person i din ålder inte bryr sig om sin 

kropps utseende? vilket har en tendens att föra respondenterna i en viss riktning. Öppna frågor 

ger däremot respondenterna möjlighet att utveckla sina upplevelser (jfr Bryman 2011). Vid 

intervju med de professionella gav de ledande frågorna ingen nämnvärd effekt då både 



 

 
 

skolkuratorn och skolsköterskan hade mycket att berätta utifrån sina erfarenheter, vilket gjorde 

att de inkluderade många av våra frågor under ett svar.  

  



 

 
 

4. Teoretiska utgångpunkter 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter, där olika teoretiska begrepp 

valdes ut som analysverktyg för att kunna tolka den empiriska datan. Resonemanget kring hur 

en individs identitetsutveckling går till används för att undersöka samt förstå hur 

gymnasieelever konstruerar kroppsideal i skolkontexten. Berger och Thomas Luckmanns 

(1991) socialiseringsprocess kommer att beröras, då de utgår från att individer påverkas och 

formas av sociala interaktioner. Begrepp som självkänsla, genus och kroppsuppfattning är 

relevant för studien då studiens fokus är på ungdomar som befinner sig i en identitetsutveckling. 

Det leder in på att identitetaspekten kommer vara den genomgripande teoretiska 

utgångspunkten för studiens analys, vilket leder till ett större fokus på hur ideal skapas i grupper 

samt hur detta påverkar den egna individens kroppsuppfattning. 
 

4.1 Identitet 
Enligt Ghaderi och Parling (2009) skapas en individs självbild i interaktion med andra och 

genom deras ögon ser denne sig själv, därmed är det en social konstruktion. Det innebär i sin 

tur att hur en individ uppfattar sig själv och sin kropp beror till största delen av vad denne tror 

att andra tänker om den. När individer jämför sig med andra handlar det om att de vill få sig 

själva att verka bättre än andra. De försöker hitta människor som de själva tycker är sämre än 

sig själva och jämför sig med dem för att skydda sig själv. De vill få en bekräftelse på att någon 

står lägre i status än dem. Men när det gäller jämförelse av enbart kropp och utseende gör 

individerna tvärtom. De jämför sig med dem som de bedömer är vackrare och har en finare 

kropp, det högsta idealet, vilket leder in på att strävan efter perfektion är av stor vikt i 

utvecklandet av självkänslan. Begreppet perfektionism innebär att allt en individ gör och hur 

denne ser ut ska vara felfritt, vilket innebär att misslyckanden inte är acceptabelt. Perfektion 

innefattas av höga mål, vilka oftast är svåra att uppnå för ungdomar (Ghaderi & Parling, 2009). 

 

Då individen kan förflytta sig mellan olika sociala miljöer innehar den en rad olika 

identifikationer som verktyg för att skapa sin identitet, där Johansson (2006) förklarar att 

människor har möjlighet att testa olika identiteter utifrån deras kropp, sexualitet, vilket arbete 

de önskar eller hur deras liv ska se ut rent allmänt. Det har skapats nya former av kollektiva 

identiteter, då våra kommunikationsmöjligheter har utvecklats på grund av internet, 

mobiltelefoner samt andra sociala medier. Detta kan ha en stor påverkan på en individs 

identitetsutveckling (Johansson, 2006). I samband med att det talas om identitetsutveckling är 

det vanligt att begreppen själv- och kroppsuppfattning berörs, då självuppfattning är ett uttryck 

för den relation en individ har till sig själv (Duesund, 1996), medan kroppsuppfattning är de 

tankar individen har om sin egen kropp, samt hur förhållandet till den ser ut (Ghaderi & Parling, 

2009). Vare sig det gäller själv- eller kroppsuppfattning så är de avgörande för hur individer 

förhåller sig till andra människor (Duesund, 1996).  

 

Enligt Berger och Luckmann (1991) skapas en individs identitet genom den primära och 

sekundära socialisationen. Den primära socialisationen sker under barndomen då barnet knyter 

an till sin familj, och därigenom lära sig vilka sociala normer som råder i omgivningen samt 

hur den aktuella kulturen är uppbyggd. På så sätt får barnet successivt lära sig vad andra 

personer förväntar sig av honom eller henne. Det är i denna process som individen blir en del 

av samhället. För att individen ska komma vidare till den sekundära socialisationen, måste 

individen förstå den värld den andre lever i. Den sekundära socialisationen innefattas av 

undervärldar, det vill säga det socialt institutionella samhället. I alla sociala interaktioner pågår 

det en oavbruten överföring av värderingar och normer. Människor formas därför på olika sätt 

i olika situationer, där människor definieras av samhällets och den andres tankar och 



 

 
 

föreställningar om oss själva.   Socialisationsprocessen innebär med andra ord att individen, 

under sin tid som barn och tonåring, lär sig vad som är acceptabelt och hur hen ska bete sig i 

olika sociala sammanhang, inte minst för individens egen skull. Ett led i identitetsutvecklingen 

är att människor påverkas av det socialt institutionella. De normer och värderingar som skapas 

av det socialt institutionella är en del i skapandet av vår identitet, vilket leder till problem i 

socialiseringsprocessen på grund av hur olika förväntningarna kan se ut på en interaktion 

(Berger & Luckmann, 1991). 

Upptagenheten kring kroppen har blivit en normalitet (Duesund, 1996), vilket utifrån ett 

samhällsvetenskapligt synsätt definieras som det som ska eftersträvas, det vill säga det som är 

idealet (Piuva, 2012). Kroppen beskrivs av Larsson och Fagrell (2010) som ett ting individer 

har en omedveten oro över hur den ska framträda i olika sociala sammanhang. Många vantrivs 

med den på grund av att de har ett negativt förhållningssätt till sin kropp (Larsson & Fagrell, 

2010). I och med den upptagenhet av kroppen som råder i den västerländska kulturen har 

individer ett starkt behov av att inneha positiva känslor om sig själv och sin kropp (Duesund, 

1996). En negativ kroppsuppfattning kan uppstå av olika anledningar, vilket beror på hur 

påverkan från media, familj och vänner ser ut. Föräldrars oro över sitt lite överviktiga barn kan 

ge negativa effekter. Att bli retad av sina klasskamrater under barndomen kan leda till missnöje 

över sin kropp. Media påverkar våra attityder genom att exponera oss för kroppsideal (Ghaderi 

& Parling, 2009). 
 

4.2 Genus 
En definition som Magnusson (2002) beskriver är att begreppet genus innefattas av hur kvinnor 

och män ställs mot varandra i olika sammanhang, exempelvis hur olika män och kvinnor 

rangordnas i sociala situationer till hur det konstrueras skillnader mellan könen. Genus handlar 

om hur föreställningar och tankar kring olikheter mellan könen konstruerar vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. Men även hur detta vidmakthålls genom kvinnliga och manliga symboler 

och egenskaper (Fargrell, 2000). Begreppet genus ses som ett socialt kön som underordnas de 

samhälleliga kraven, medan begreppet kön endast hänvisar till det kroppsliga (Oinas & 

Ahlbeck-Rehns, 2007; Karlsson & Piuvas, 2012). Begreppet ger en förståelse för hur kön 

skapats inom institutioner och sociala sammanhang (Fagrell, 2000), vilket innebär att genus är 

en social konstruktion. Den ideala kvinnan och mannen framställs enligt Fagrell (2000) på olika 

sätt. Männen beskrivs oftast genom hur de inte ska vara, medan kvinnorna förklaras utifrån hur 

de ska vara. Idealet är socialt anskaffat då det är kopplat till både de egna kroppsliga upplevelser 

samt hur andra uppfattar oss (Fagrell, 2000). Den aktuella kroppsupptagenheten handlar om att 

människor försöker så extremt att dölja det de är missnöjda med, vilket leder till att de istället 

tänker ännu mer på det. Människor är aldrig skilda från sin kropp, men förhållandet till den går 

att förändra (Ghaderi & Parling, 2009). 

  



 

 
 

5. Resultat & Analys 
Under följande avsnitt analyseras studiens empiri, som inhämtats från intervjuer med sju 

gymnasieelever samt två professionella på en gymnasieskola, med hjälp av relevanta teoretiska 

begrepp. Studiens frågeställningar besvaras här i samma ordningsföljd som frågorna är ställda. 

Vi utgår från två huvudteman; Skapandet av kroppsideal och Stressen att uppfylla 

kroppsidealets krav, där respektive huvudteman behandlas i olika underteman. Citat från 

intervjumaterialet används för att illustrera direkta utsagor samt skillnader och likheter mellan 

de olika respondenterna. De teoretiska utgångspunkterna används som analysverktyg i analysen 

av intervjumaterialet.  
 

5.1 Skapandet av kroppsideal 
Både skolsköterskan och kuratorn uttrycker att utseendet är extra viktigt för ungdomar under 

gymnasiet då de ska försöka finna sig själva. Det finns ett stort behov av att passa in för 

ungdomar, där utseendet i många fall spelar en betydelsefull roll. De ska från första dagen 

försöka finna sin identitet, där utsidan blir en stor del av identitetsskapandet vid första intrycket. 

Några av de intervjuade ungdomarna uttrycker att “utsidan ger insidan en chans”. De anser att 

du från första mötet bedömer en person utifrån dennes utseende, vilket innebär att den får en 

stor betydelse. Att utsidan är viktig kan förstås genom en individs identitet och 

socialiseringsprocess. Ungdomarna är osäkra över vad som väntar när de börjar gymnasiet, det 

vill säga att de deltar i en interaktion där aktörerna har olika förväntningar (Berger & 

Luckmann, 1991). De har erfarenheter från högstadiet som skiljer sig åt och därmed kan det 

tänkas att de stöter på svårigheter i interaktionen när de möts första året på gymnasiet.  

 

De flesta av ungdomarna upplever att killarnas kroppsideal består av att vara vältränade, med 

välbyggda muskler. De tror att idealen skapas av media för att det är där ungdomar finner sina 

förebilder. Men de uttrycker även att de kan finna förebilder i de äldre på samma 

gymnasieskola, vilket också skolkuratorn upplever i sina samtal. Annie uttrycker en förklaring 

till varför bilderna av den perfekta kvinno- och manskroppen finns, där hon upplever att det 

handlar om att uppnå det som man tror att det motsatta eller samma könet vill att man ska se ut 

för att skapa ett intresse: “Det är väl typ det som allt fokus ligger på, såhär relationer nu för 

tiden och allt det här...” När det gäller det kvinnliga kroppsidealet upplever de flesta av 

ungdomarna att tjejer framförallt ska vara smala överlag, samtidigt som de ska ha kvinnliga 

former, så som stora bröst och en välformad rumpa. Det fokuseras mycket mer på specifika 

kroppsdelar på den kvinnliga kroppen än på den manliga. Däremot upplever inte Fanny att dessa 

ideal råder på hennes skola och beskriver en situation där killarna skulle besvara frågan om den 

perfekta kvinnokroppen, som kan tänkas sätta många individers förutfattade meningar ur spel: 

 
vi tjejer trodde ju att killarna ville ha en smal tjej med stor rumpa och stora bröst, men killarna sa 

bara; fin, ska känna sig bekväm i sin kropp. De var väldigt snälla och mjuka, så det var inte alls som 

vi tjejer trodde. Så jag tror inte att man ska underskatta killar så mycket med vad de tycker. 
– Fanny 

 

De förväntningar som presenteras i citatet ovan, tyder på att det finns förutfattade åsikter om 

vad respektive kön tycker är attraktivt hos det andra könet. Dessa föreställningar och 

förutfattade meningar kan bero på vad ungdomarna som barn har fått lära sig, och vilka 

värderingar och normer som de har vuxit upp med (Berger & Luckmann, 1991). 
 



 

 
 

5.1.1 Inverkan från media. 
Några av ungdomarna som deltagit i studien upplever att de i grunden är påverkade av 

samhällets och omvärldens sätt att se på hur en kropp ska se ut - att det är media som skapar 

kroppsidealen. Vissa av eleverna upplever att fokus är större kring tjejers utseende, både i 

skolan och i media. De flesta av de unga respondenterna tror att idealen kommer från de 

personer som människor ser upp till, vilka på gymnasiet är främst artister, kändisar och 

modeller. De menar att allt som man ser dagligen genom exempelvis tidningar, tv och reklam, 

visar vad som anses vara snyggt just för tillfället. 

 
ja men det är väl som man brukar säga… mode, tidningar, reklam och sånt där. För det är ju ändå 

det som vi ser… ser kläder och sådant på som vi själva ska ta på oss, så ser man att ja men det där 

var väldigt snyggt på henne för hon har ju sån här kropp och så… så det kommer väl från början 

därifrån. 
-Fanny 

 

Fanny menar att reklamen och modetidningarna visar hur kroppen bör se ut för att man ska 

passa i de kläder som är moderna i dagens samhälle.  Att media skapar bilder av hur en individ 

bör se ut samt att detta har en betydande inverkan på gymnasieelever kan förstås genom hur 

exponeringen påverkar individer. Media framställer kroppsideal som samhällets befolkning på 

olika sätt exponeras för på, vilket påverkar individers attityder mot utseende och den egna 

kroppsuppfattningen (jfr Ghaderi & Parling, 2009). Dessa kroppsideal påverkar alltså hur 

individen ser på sig själv. Skolsköterskan tror att “vi i dagens samhälle får alldeles för mycket 

input utifrån för att det inte ska påverka oss och hur vi ska se ut”. Hon berättar om sin upplevelse 

av hur kroppsideal konstrueras bland gymnasieeleverna och hur de upprätthålls: 

 
Det kommer ju mycket utifrån om hur man ska vara och alla de här serierna på tv med alla de här 

nakna människorna som jag förstår att många tittar på. Indirekt så påverkar ju det, helt klart. [...] 

Paradise Hotel, alltså alla de här, vad går det ut på? […] Jag upplever ändå att de får en lite fel bild 

av hur man ska exponera sig som människa. […] indirekt så tror jag att det är media som spelar roll, 

fast de inte förstår det. Jag tror att de här serierna påverkar mycket […] jag tror att det är ett jättestort 

bekymmer […] man ska vara naken och se så här ut och att man ska vara attraktiv och man ska ha 

sex [...] det här matas man in i och sen jämför man sig med sina kompisar runtomkring då och kanske 

pratar om det […] Och ja, de som är attraktiva och snygga, ja de får favörer och blir omtyckta och 

killarna vill ha dem, ja det blir ju så i serierna och då blir det ju att det är så man ska se ut för att vara 

attraktiv.  
 – Skolsköterskan 

 

Skolsköterskan menar att det i dagsläget är populärt bland gymnasieelever att följa olika 

dokusåpor och serier, som i princip går ut på att exponera sina kroppar för att attrahera de andra 

deltagarna och på så vis nå framgång. Hon menar att det för ungdomarna är väldigt viktigt att 

vara attraktiv och omtyckt. Därför har dessa program som skapar en bild av hur en individ ska 

se ut för att lyckas med detta, ett starkt inflytande på dem, oavsett om de är medvetna om det 

eller ej. Dessa dokusåpor, som alltså har ett stort fokus kring deltagarnas utseende, skulle kunna 

vara en bidragande faktor till det som Duesund (1996) förklarar om att den ökade 

kroppsfixeringen har lett till att kroppen har objektifierats. Det har i sin orsakat att gränsen för 

vad som anses vara genant har ökat, vilket innebär att det idag är mer accepterat att visa upp 

sin kropp på ett utmanande och sexuellt sätt. Dokusåpedeltagarna och deras kroppar blir till 

förebilder och ideal för de unga individerna som ser på dessa program, vilket gör att de får 

bilden av att kroppen är något som man delar med sig av, då utseendet uppenbarligen är en 

viktig del i sökandet efter framgång och i strävan efter popularitet. Att detta kan ha en negativ 

påverkan på gymnasieelevernas identitetsutveckling kan förstås utifrån Larsson och Fagrell 

(2010), som förklarar att objektifieringen av kroppen kan leda till att ungdomarna upplever sin 

kropp som en främling, i värsta fall som en fiende. De kan uppleva att de är fängslade i en kropp 



 

 
 

de inte trivs i och till och med känner avsky till, om kroppens utseende inte uppfyller de krav 

som ställs för att passa in bland de andra eleverna på skolan. Detta innebär att en elev som inte 

trivs i sin kropp då även kommer att få problem med sin socialisation med andra människor 

(Berger & Luckmann, 1991). Utifrån detta görs tolkningen att media, eller rättare sagt de 

produktionsbolag bakom dessa kroppsfixerade program, har en stor påverkan på 

gymnasieelevernas identitetsutveckling. Detta då de till viss del tagit makten över ungdomarnas 

sätt att se på sina kroppar genom att framställa kroppen som ett objekt som är till för att visas 

upp (jfr. Larsson & Fagrell, 2010), samt att de visar hur den ska se ut om man vill nå framgång 

och lycka i livet. 
 

5.1.2 En ständig jämförelse 
Både skolsköterskan och kuratorn har uppfattningen att det först är i kompisgängen som 

kroppsidealen uppmärksammas, och att det även är umgängeskretsen som har störst påverkan 

på den unga individen. Gymnasieeleverna jämför sig ständigt med varandra, exempelvis om 

deras kompis är smalare och så vidare. Skolsköterskan säger att ungdomar även jämför sig med 

varandra via sociala medier, och då handlar det inte bara om utseende utan även om social 

gemenskap, exempelvis om du får vara med på just den där festen. Hon menar att ungdomar är 

så pass sårbara och oerfarna att de kan tolka dessa inlägg fel och känna sig misslyckade, då de 

hela tiden ser allt roligt och positivt (vilket oftast är det som läggs ut) som vännerna hittar på 

som de själva inte är en del av. Skolsköterskan berättar: “Man ser hur de lägger ut bilder och 

det är ju inte bara i verkligheten man jämför sig, utan det är ju på bilder också. “Åh så skulle 

jag vilja se ut, tänk om jag skulle se ut så här”. “ 

 

Skolkuratorn upplever att de flesta har en person som de ser upp till och jämför sig med, oavsett 

om det är en elev på skolan eller en kändis. Ungdomarna tycks tro att utseendet ligger till grund 

för den egna lyckan. Om de ser en person de tycker är perfekt jämför de sig med denne då de 

tycks ha uppfattningen om att deras liv skulle vara mycket lyckligare bara de såg ut på det sättet. 

Att gymnasieelever konstant jämför sig med andra elever och de rådande kroppsidealen är något 

som även respondenterna ger uttryck för: 

 
Det är väl egentligen något som alltid kommer att följa med. Man kommer väl alltid att jämföra sig 

med andra på något sätt, oavsett hur nöjd man är, så kommer man, antingen positivt eller negativt 

att jämföra sig med andra. Man får väl bara försöka få det att övergå till något positivt 
– Fanny. 

 
Allt folk ser ju upp till någon som de tycker ser bra ut… men samtidigt kan det ju även vara åt andra 

hållet med. Att man ser någon som ser ful ut och tänker att jag är ju i alla fall snyggare än den och 

så… 
– Adam 

 

Fanny menar att det i princip är omöjligt att bli helt nöjd med sitt utseende eftersom människor 

ständigt jämför sig med varandra, och på så sätt finner både brister och styrkor i sitt eget 

utseende. Jämförandet kan därför både ha en positiv eller en negativ effekt på individens 

kroppsuppfattning, beroende på vilka de jämför sig med och hur de själva anser att en snygg 

kropp ska se ut. Detta liknar även det som Adam antyder. Människor jämför sig i allmänhet 

med andra individer för att själva framstå som bättre, därmed sker jämförelsen med individer 

som anses vara sämre än dig själv, för att få bekräftelse att det finns personer med lägre status. 

Men när det gäller det kroppsliga utseendet fungerar människan tvärt om, och jämför sig istället 

med de som anses vara vackrare än den egna personen (Ghaderi & Parling, 2009). 

Gymnasieeleverna tycks dock välja att jämföra sig med både de som de anser sig själva vara 

snyggare än men även med de som de anser vara mindre attraktiva än de själva. Detta tolkas 



 

 
 

som att då statusen bland dagens gymnasieelever till stor del utgörs av deras utseende, söker de 

därmed bekräftelse genom att inte enbart jämföra sig med de som anses vara vackrare än dem 

själva, då detta kommer att påverka hur de uppfattar sig själva. När individer interagerar med 

andra människor är det viktigt att ha en positiv attityd kring dig själv, då kropps- och 

självuppfattningen utgör en stor och betydande del i interaktionen (Duesund, 1996). Det är 

alltså i interaktionen som självbilden skapas, det vill säga att det sätt som individer tror att andra 

ser på en utgör en stor del av dennes själv- och kroppsuppfattning (Ghaderi & Parling 2009). 

Utifrån detta resonemang kan skolsköterskans syn på att eleverna inte längre enbart jämför sig 

med verkligheten, utan med allt som de ser i sin omgivning, förstås. Ungdomarna exponerar 

sig själva i sociala medier, där de kan vinkla verkligheten på olika sätt och därmed framställa 

sig som den de vill vara, i sökandet efter bekräftelse och positiva kommentarer. Responsen kan 

därmed påverka den elevens kroppsuppfattning och självkänsla.   
 

5.1.3 Grupptryck 
Alla eleverna som deltagit i studien tycks vara eniga om att andras åsikter och tankar om hur 

en snygg kropp ska se ut har en stor betydelse bland gymnasieelever, oavsett om de vill det eller 

inte. Några av ungdomarna upplever även att dessa synpunkter har en stor påverkan på 

utvecklingen av hur en person uppfattar sig själv och sin kropp. Gymnasieelever påverkas 

mycket av sin omgivning, fast det ibland kanske sker undermedvetet då de trots allt bryr sig om 

vad andra, både de som tillhör kompiskretsen och de som står utanför, tycker om dem och deras 

utseende. Främst några av de intervjuade tjejerna uttrycker att det inte alltid räcker med att se 

bra ut själv, utan att även deras pojkväns/flickväns utseende är viktig få status hos sina vänner. 

Problemet som de upplever i och med statusvärdet är att det lätt blir att en individ tror att det 

motsatta könet endast intresserar sig av ett specifikt utseende. Om en person har hört någon 

säga något om en viss sak, är det lätt att generalisera det och säga att alla killar/tjejer vill ha en 

tjej/kille som är så. 

 
Jag tror att skillnaden ligger i att killar bryr sig om sin kropp för att attrahera de som man själv 

attraheras av, medan tjejer gör det för att attraheras av… eller inte för att attraheras utan för att den 

omgivning de umgås i, för dem… ja, för att umgängeskretsen ska tycka att det ser bra ut. 
– Tobias   

 

Tobias upplevelse av att killar vill ha en perfekt kropp för att imponera på tjejer, handlar om att 

stärka sin egen självkänsla. I en interaktion, där en individ strävar efter att uppfylla det tänkta 

manliga eller kvinnliga intressets önskan, skapas självbilden och därmed även en del av 

individens identitet (Johansson, 2006). Genom att förhålla sig till vad ungdomarna tror att den 

andre attraheras av skapar de en bild av hur de borde se ut. Deras identitet konstrueras därmed 

utifrån hur bra självkänsla de har i fråga om vad de tror att den andre vill ha.  

 

Några av respondenterna säger att andras åsikter har olika stor betydelse beroende på vilken 

umgängeskrets man befinner sig i. Åsikter om vad som är snyggt och inte, syns överallt, framför 

allt i sociala media så som Instagram och Facebook. Några av eleverna i studien upplever att 

många ungdomar tränar endast för att kunna lägga ut bilder där de visar upp sin kropp från de 

bästa vinklarna i sökandet efter bekräftelse och uppmärksamhet, genom likes och kommentarer. 

Johan berättar sin upplevelse:  

 
Man får mycket komplimanger och man får kanske lite mer likes på instagram om man lägger upp 

någon bild med mycket hud, som visar att man är vältränad. Jag tror att det är mycket för att man 

vill ha bekräftelse, tror jag att det är mycket. Bekräftelse både via sociala medier och sen så på alla 

möjliga olika sätt. 
– Johan 



 

 
 

 

I och med att kommunikationsmöjligheterna har utvecklats upplevs det utifrån respondenternas 

svar att det finns ett stort fokus på att få bekräftelse och framhäva sig i främst sociala medier, 

vilket även utger ett intryck för vem en person är (jfr. Johansson, 2006). Respondenterna 

uttrycker att många ungdomar därför är oroliga för hur deras kropp ska framträda i de olika 

sociala sammanhangen. Flera av respondenterna menar att framförallt gymnasietjejer 

eftersträvar att uppnå det nuvarande kroppsidealet, främst på grund av att de vill få bekräftelse 

genom komplimanger, helst från killar. Denna bekräftelse som respondenterna talar om, kan 

tolkas genom resonemanget att kroppen framställs som ett objekt som individerna själva kan 

styra över (Larsson & Fagrell, 2010), vilken i sin tur innebär att det skapats nya former för 

kollektiva identiteter (Johansson, 2006). Majoriteten av respondenterna har även fått 

uppfattningen att tjejer tenderar att känna ett större missnöje över sin kropp, än vad killar gör, 

om de inte uppnår de krav och förväntningar som ställs på deras utseende. Tobias förklara vad 

han tror att det kan bero på: 

 
Jag tror att tjejer är lite mer utseendefixerade och har fler komplex för sin kropp. Det är så som det 

speglas i omvärlden också, t.ex. i olika magasin och så, så är det mer retuscheringar på tjejer och 

kvinnors kroppar än vad det ofta är på killar i alla fall. Och också för att kroppsideal för kvinnor, det 

är ofta lite mer skevt än vad det är för killar. Killar är ofta mer vältränat och naturligt att uppnå, 

medan pinnsmala tjejer inte har någon naturlig kropp att ha. 
– Tobias 

 

Tobias menar alltså att de kvinnliga kroppsidealen är svårare att uppnå än vad de manliga är. 

Enligt respondenterna anses tjejer därför vara mer påverkningsbara, vilket även kan bero på att 

skolkontexten skapar ett socialt kön, ett genus i ett institutionellt sammanhang (Jfr Karlsson & 

Piuva, 2012), där idealen ser annorlunda ut för tjejer än för killar. Att skolan skapar ett specifikt 

social kön beror på att skolmiljön, framför allt på gymnasiet är en utmanande, stressig och 

komplex plats att interagera på både socialt samt utbildningsmässigt. Det är ett flertal individer 

med olika erfarenheter som ska samspela i en och samma miljö, vilket ger komplexa 

förhållanden. Respondenterna tror även att det handlar om självförtroende. Om någon är osäker 

och har dåligt självförtroende så tar denne åt sig mer av vad andra tycker, framför allt för att 

passa in.  
nu för tiden så spelar utseendet en så sjukt stor roll, och då blir det ju såhär, alltså man är ju typ 

osäker, eller jag är i alla fall osäker själv och då blir det ju att då tar man ju åt sig vad andra säger 

[…] för att man ska ha bättre självförtroende och känna att man passa in mer och typ såhär, så man 

lyssnar jättemycket på vad andra säger, både positivt och negativt. 
– Annie 

 

Några av eleverna upplever även att hur en individ påverkas av kroppsidealen på skolan har att 

göra med vad hen själv upplever att hen påverkas av. Det handlar till stor del om vilka krav en 

person har på sig själv och hur denne trivs i sin kropp, vilket i sin tur påverkar hur denne blir 

bemött. Frida förklarar: 

 
vi har en tjej i skolan som är ganska mullig och så där, men hon kan komma i magtröjor och sånt 

och se självsäker ut. Och då är det mer wow vad modigt. Men om hon skulle komma och vara osäker 

skulle folk tycka att det var mer konstigt. 
– Frida 

 

Dessa upplevelser kan förstås genom att andra individers åsikter samt sätt att tala till en person 

påverkar dennes sätt att se på den själv. Besattheten kring det kroppsliga utseendet har blivit en 

normalitet (Duesund, 1996), och det finns många faktorer som kan bidra till att en individ 

skapar sig en negativ kroppsuppfattning. Strävan efter perfektion är en stor del i en individs 



 

 
 

självkänsla - det handlar om att vara felfri, vilket medför att det inte är acceptabelt att 

misslyckas. Anledningen till att ungdomar tar åt sig av andras åsikter kan förstås genom att 

perfektionen ställer ouppnåeliga krav på ungdomarna (Ghaderi & Parlings, 2009). 

 

En del av respondenterna upplever att det framför allt är gymnasieeleverna själva, och dem 

emellan, som skapar bilden av hur en perfekt kropp ska se ut. De berättar att det diskuteras 

mycket utseende och det är stort samtalsämne bland gymnasieeleverna på skolorna. Några av 

tjejerna förklarar att kommentarer om utseende ständigt är närvarande i samtal, framförallt 

under rasterna. Lisa berättar: “det är ju typ det enda man pratar om, i skolan i alla fall. Man kan 

typ sitta på rasterna och kommentera hur folk ser ut... […] och sen kommer man på sig själv... 

Varför bryr jag mig ens för?”. Lisa menar alltså att hon, tillsammans med sina vänner sitter och 

utvärderar andra individers utseende, utan att egentligen veta varför de gör det. Det går att förstå 

genom att det har med grupptryck att göra. Alla vill bli omtyckta av alla och därför gör vad som 

krävs för det, oavsett om det är bra eller dåligt. 
 

5.1.4 Rädsla för avvikelse 
När ungdomarna ombeds att fundera över varför de upplever att kroppsfixeringen och 

jämförelsen mellan varandra är så stor, svarar majoriteten att de tror det beror på rädslan att 

sticka ut. Johan upplever det som att alla vill se ut som alla andra för att smälta in, vilket han 

upplever leder till att alla ser likadana ut i skolan. Han upplever att detta fenomen är främst 

förekommande bland tjejer.  Det framkommer även av svaren från de intervjuade tjejerna, då 

de upplever att kroppen och utseendet har stor betydelse under gymnasietiden. Annie uttrycker 

sig på följande sätt angående rädslan att sticka ut: “Det är klart att man följer vissa trender bara 

för att passa in, man vill ju inte bli den som sticker ut”. 

  

Enligt ungdomarna riskerar en elev att uppfattas som konstig om denne skiljer sig från de andra 

eleverna, till exempel om denne är tjock eller inte följer trenderna. Det kan leda till att eleven 

blir mobbad och/eller kallad för elaka saker av de andra ungdomarna. Annie upplever att 

kroppsidealen bidrar med ett statusvärde som ingen vill riskera att förlora om de umgås med 

någon som inte bryr sig om att eftersträva kroppsidealet: 

 
de som har låg status har oftast inga problem med att umgås med dem som har högre, utan det är ju 

de med högre som har problem med att umgås med dem som har lägre … Ehmm, för att folk är 

rädda för att, […] alltså de är rädda för att de, eller såhär. jag tror att de är rädda för att bli uteslutna 

själva eller någonting… 
– Annie 

 

Rädslan för att sticka ut, som Annie framhäver i citatet ovan, kan förklaras genom begreppet 

självkänsla, där det handlar om vilket värde individer uppfattar att de har i sociala situationer 

(Ghaderi & Parling, 2009) Kroppsidealet gör att de allra flesta vill se ut på ett visst sätt. 

Tankarna dessa elever har om att någon som ser annorlunda ut rent utseendemässigt, det vill 

säga inte stämmer överens med kroppsidealet, förstås genom de samhälleliga krav som kroppen 

underordnas (Oinas & Ahlbeck-Rehn, 2007). Därmed går det att tolka att varje individ på 

gymnasiet bör förhålla sig till de normer och värderingar som anses vara de riktiga, annars 

riskerar denna att ha svårt att delta i det sociala umgänget. Utifrån Berger och Luckmanns 

(1991) teori om socialisering kan ge en förståelse till hur ungdomarna resonerar kring rädslan 

att vara avvikande. Det finns samhälleliga krav och normer, där även tradition innefattas, som 

skapar ideal för hur en man och en kvinna ska vara. Det förstås då av att i en ungdoms 

identitetsutveckling är rädslan att inte passa in stor (Fagrell, 2000; Duesund, 1996). 
 



 

 
 

5.2 Stressen att uppfylla kroppsidealets krav 
Alla eleverna som deltagit i studien menar att de påverkas av de kroppsideal som råder i 

skolmiljön, men deras svar visar att de påverkas på olika sätt. Johan förklarar: 
 

jag är kristen, så för mig spelar det egentligen ingen roll hur jag ser ut för jag vet ju att gud älskar 

mig ändå. [...] jag har älskat att träna hela tiden [...] och jag har testat på nästan allt. Så för mig har 

det nog varit mest för mig själv. Men även den perioden, ja det var i höstas när jag tränade så mycket, 

då kände man ju… a men, det är mer folk som kollar på mig i skolan och man börjar ju ha lite tajtare 

tröjor typ för att visa att man har lite muskler. Så det är klart att det påverkar en lite. Men jag har 

mest gjort det för mig själv måste jag säga. 
– Johan 

 

Han menar att det viktigaste är att han känner sig nöjd med sig själv och att han därmed inte 

bryr sig om vad andra tycker om hans utseende. Men han berättar även att då han tränade som 

mest struntade han nästan i skolan, eftersom resultaten som han såg på sig själv gjorde att han 

bara ville fortsätta. Han säger att det både var för sin egen skull då han känner sig avslappnad 

på gymmet, men att det även var kul då kompisarna gav honom positiva kommentarer om hans 

kropp, vilket gav en extra kick. Även Adams upplevelser av hur kroppsidealen påverkar just 

honom tycks vara av liknande slag: 

 
Alltså själv har jag blivit lite mer motiverad att träna mer för att nå det jag tycker är drömkroppen 

för mig… men ja, så är det väl… jag har blivit lite mer träningsinriktad och tagit det på ett större 

allvar än tidigare… 
– Adam 

 

Adam menar alltså att kroppsidealen bidrar till att han själv känner sig mer motiverad till att 

träna, och att den stora kroppsfixeringen som råder på gymnasieskolan har gjort att han 

anstränger sig mer än tidigare för att försöka uppnå det som han anser vara en snygg manskropp. 

Flera av de andra ungdomarna i studien tycks påverkas på ett mer negativt sätt då de upplever 

att kroppsidealen ständigt påverkar dem. De anser att fokus kring kroppens utseende har gått 

till överdrift och det orsakar en känsla av att inte räcka till, vilket i sin tur leder till att eleverna 

mår psykiskt dåligt. Eleverna berättar att mycket av deras tankar kretsar kring träning samt vad 

de äter och hur det kommer påverka deras kropp. Ungdomarna menar att det råder 

föreställningar kring att konstant träning är normalt. Tobias förklarar sin upplevelse av vilka 

konsekvenser kroppsidealen har för hans del: 

 
Jag påverkas genom att jag hela tiden känner att jag borde träna. Att det, hela tiden… att man känner 

pressen att nu tränar någon annan och då borde jag också gå ut och träna, när jag sitter och vilar på 

mitt rum till exempel… Så fort jag gör någonting annat än det jag borde göra, så att säga. Det gör 

att jag känner mig stressad. 
– Tobias 

 

Några av ungdomarna, framför allt tjejerna, berättar att de har svårt för att känna sig nöjda med 

sin kropp då alla andra runtomkring ständigt pratar om utseende och kommenterar andra elever 

som går förbi: 

 
Det har verkligen gått till en överdrift [...] det går ju inte sluta tänka på typ för att folk är ju så 

himla… alltså det är ju typ det som folk pratar om nu för tiden, ja men hon ser ut såhär och hon ser 

ut så här, och det är klart att det påverkar ens egna beslut [...] De flesta fokuserar typ enbart på hur 

de ser ut och allt det här. Och jag känner att man mår ju inte bra av det heller liksom, så känner jag 

i alla fall. 
– Annie 

 



 

 
 

Annie berättar vidare hur hon själv upplever att hon påverkas av kroppsidealen i skolan: 

 
Jag känner mig stressad och pressad och typ såhär. Vad säger man… inte oönskad, men man känner 

sig såhär… ja men man känner sig typ inte lika mycket värd […] Man känner sig typ lite utanför 
– Annie 

 

Annie menar att kroppens utseende är av stor betydelse i skolmiljön. Rädslan för att inte passa 

in orsakar en stor press som bidrar till en känsla av att inte räcka till. Den överdrift som 

respondenterna talar om har bidragit till en livsstil som består av att en individ ska göra allt för 

att vara perfekt. Denna tanke går att tolkas utifrån Ghaderi och Parling (2009) resonemang om 

att samhället består av höga mål, vilka oftast är för svåra för ungdomar att uppfylla. Utifrån vad 

de intervjuade ungdomarna har berättat påverkar den stora kroppsfixeringen ungdomars 

psykiska mående negativt, då de känner sig otillräckliga.  Även Fanny upplever att hon själv 

blir stressad och ledsen över de kroppsideal som råder på skolan, då hon ibland kan känna att 

hon inte lever upp till dem. De intervjuade gymnasieelevernas olika upplevelser om hur de 

själva påverkas av de kroppsideal som finns på skolan kan dels förstås utifrån Larsson och 

Fagrell (2010), som beskriver kroppen som ett ting som ska visas upp i olika sociala 

sammanhang. Detta väcker hos många människor en oro, vilket ofta beror på att de är missnöjda 

med sin kropp och har ett negativt förhållande till den. Däremot upplevs oftast inte denna oro 

hos personer som har en positiv och avslappnad relation till sin kropp (Larsson & Fagrell, 

2010). Detta kan ge en förståelse för varför ungdomarna i studien har olika upplevelser om hur 

kroppsidealen påverkar dem och hur det får dem att må, på grund av att de har olika 

förhållningssätt till sina kroppar.  

 

De olika upplevelserna går även att förstå genom de professionellas erfarenheter. 

Skolsköterskan berättar att hon upplever att gymnasieelever ofta nedvärderar sig själva. Om en 

person inte trivs med sig själv leder det ofta till att denne hittar ännu mer fel på sig själv, för att 

hen känner sig misslyckad i alla sammanhang som hen befinner sig i. Kuratorn har fått en 

liknande uppfattning då hon förklarar att den största orsaken till att gymnasieelever är 

missnöjda med sina kroppar är för att de inte är nöjda med sig själva överhuvudtaget. Hon 

menar att det handlar om den egna självkänslan. Strävan efter att uppnå kroppsidealen kan 

därmed medföra att många ungdomar blir stressade. De elever som känner att de duger som de 

är tänker inte lika mycket på sin kropps utseende, utan accepterar den för vad den är. Har man 

dålig självkänsla är det lättare att tänka att allt kommer att bli mycket bättre bara om man går 

ner några kilon, vilket oftast inte är lösningen på det hela. Detta kan förstås genom att det i 

dagens kroppsfixerade samhälle finns ett samband mellan självuppfattning och 

kroppsuppfattning. Både själv- och kroppsuppfattningen utgör centrala delar för hur en person 

förhåller sig till sin kultur och även till andra individer (Castell, 2000), genom att en individs 

identitet skapas i interaktionen med andra människor. Med andra ord känner de sig olika trygga 

och bekväma i sin egen identitet, vilket även gör dem olika påverkningsbara.  
 

5.2.1 Ökad press 
Skolsköterskan upplever att intresset kring kroppsideal har blivit större, del på grund av en 

större input från olika kanaler, men även för att samhället generellt sätt ställer högre krav på 

ungdomar idag. Nu måste ungdomar studera vidare efter gymnasiet, vilket leder till en ökad 

press och en mer stressad tillvaro, vilket i sin tur spiller över på kroppen. Både skolsköterskan 

och skolkuratorn påpekar att den stress eleverna känner för att uppnå kroppsidealen, leder det 

till att skolresultaten påverkas. Att enbart fokusera på utseendet och kroppen kan utifrån det 

som nämnts ovan leda till att individerna missar mycket annat i livet och har svårt att veta vilken 

del som är viktigast. Alla ungdomarna som deltagit i studien upplever att de kroppsideal som 

råder i skolan skapar en stor press bland båda könen. Några av dem har uppfattningen att tjejer 



 

 
 

har en större press på sig än vad killar har, då de anser att kraven på hur en kvinnokropp ska se 

ut både är fler och striktare, både i skolan och hur det framställs i media. De upplever även att 

tjejer ofta blir hårdare utsatta av de andra ungdomarna, än vad killar blir, om de inte lyckas följa 

dessa utseendekrav som ställs bland gymnasieeleverna på skolan. En av eleverna som har denna 

uppfattning är Adam, som berättar: 

 
Jag tror tjejer har mer behov av att se bra ut. […].de blir ju mer psykiskt utsatta om de skulle ha 

dålig kropp eller klädsel… det blir väl en större press då, mer oroliga över vad andra, typ tjejer i 

klassen eller i större sammanhang, alltså vad dem ska tycka om dem och säga… 
– Adam 

 

Även Johan har en liknande åsikt: 

 
Ser du en tjock kille och en tjock tjej till exempel, då… vad heter det… rycker det ju mer i 

ögonbrynen när man ser tjejen, och man tänker att oj, tjejer ska inte vara så tjocka, men för killar, 

för dem är det lugnt.[…] jag tror att det är för att killar ses mer som, ja men de är lite latare, de får 

vara som de vill. Tjejer måste vara på ett speciellt sätt typ. De måste vara vältränade och de måste 

göra det och det… 
– Johan 

 

Det är tydligt i citaten ovan att kvinnor och män behandlas och rangordnas ojämlikt i olika 

sociala situationer och sammanhang, vilket skapar skillnader mellan könen (Magnusson, 2002). 

De andra eleverna som deltagit i studien tror dock att pressen är lika stor hos båda könen, men 

att det handlar om olika sorts press. Dessutom upplever några av respondenterna att killar inte 

uppmärksammas på samma sätt som tjejer när det handlar om missnöje och/eller ångest över 

sin kropps utseende. Tobias förklarar sin upplevelse: 

 
Jag tror att de känner lika stor press men på olika sätt. Jag tror att killar har, oftast i alla fall, en 

positiv press om man säger så… att pressen ligger på att, nämen nu måste jag träna, och träna är 

något bra. Medan tjejer har en negativ press, nemen nu måste jag se ut såhär, och det är inget som 

jag egentligen vill för min egen skull, utan för att passa in i mitt umgänge, och då är det mer att man 

bantar så att säga, inte tränar sig till den kroppen. 
– Tobias 

 

Tobias menar att kroppsidealen i vissa fall kan leda till en sundare livsstil, medan andra mår 

dåligt då det går till en överdrift. Tobias samt majoriteten av de andra respondenterna upplever 

att kroppsidealen då kan leda till att tjejer går på dieter och bantar, vilket i vissa fall leder till 

ätstörningar, medan killar tränar överdrivet mycket. Dessa upplevelser stämmer bra överens 

med de professionellas uppfattning av det hela. Både kuratorn och skolsköterskan säger att av 

de elever som besöker dem så är det fler tjejer än killar som är missnöjda och oroliga för sitt 

kroppsliga utseende, men att det nödvändigtvis inte enbart har att göra med att killar är mer 

nöjda med sitt utseende. Skolsköterskan förklarar: 

 
Jag upplever att det är mer tjejer som är missnöjda med sin kropp, jo men det är det […]. Jag tror att 

det kan vara så här, jag är inte säker på att vi får in alla killar, de jobbar på ett annat sätt och man har 

inte samma oro för en kille som tränar mycket och bygger muskler än för en tjej som rasar i vikt. 

[…] Sen kanske det är att den killen som kämpar med det här gör det mer i tysthet. Så tror jag att 

det är. […] Jag tror att det är många killar som också har lägre självkänsla men att de inte uttrycker 

det på samma sätt och man ser det inte så man blir inte så orolig för det. Jag känner att det är 

jätteviktigt att inte glömma dem. 
– Skolsköterskan 

 

Skolsköterskan menar alltså att tjejer som är missnöjda med sitt kroppsliga utseende 

uppmärksammas mer än vad killar med samma problem gör. Detta kan förstås genom att den 



 

 
 

ideala kvinnan och den ideala mannen oftast framställs på olika sätt, vilket sker beroende av 

tradition och förutfattade meningar om hur respektive kön bör se ut och bete sig utefter vad som 

anses vara kvinnligt och/eller manligt (Fagrells, 2000). Ett tydligt tecken på hur denna tradition 

fortfarande lever kvar är när gymnasieeleverna får fylla i den hälsokurva som skolsköterskan 

använder i sitt arbete. Utifrån den hälsokurva fyller killar oftast i att de vill väga mer medan 

tjejer vill väga mindre.   



 

 
 

6. Slutsatser och diskussion 
I avsnittet som följer redovisas studiens slutsatser i relation till studiens syfte samt 

frågeställningar. Detta följs av en diskussionsdel där studiens slutsatser samt utförande 

diskuteras och reflekteras över med utgångspunkt i tidigare forskning. Vilket genomförs för att 

kunna framföra likheter samt skillnader i de sammanfattande slutsatserna, men även 

förhoppningsvis kunna bidra med potentiella förklaringar. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt 

forskning som anses vara relevant för att utveckla forskningsområdet inom ramen för socialt 

arbete. Den föreliggande studien syftar till att undersöka hur konstruktionen av kroppsideal ser 

ut bland ungdomar på gymnasieskolor, samt vilka konsekvenser de rådande kroppsidealen 

medför dessa ungdomar. Studien utgår från nio kvalitativa intervjuer, varav sju är med 

gymnasieelever och de andra två med professionella, som analyserats för att besvara följande 

frågeställningar: Hur skapas de kroppsideal som är rådande bland gymnasieelever i skolmiljön? 

Vilka konsekvenser upplever professionella som arbetar med gymnasielever samt ungdomarna 

själva att de rådande kroppsidealen medför för gymnasielever? 
 

6.1 Sammanfattande slutsatser 
Utifrån studiens resultat framkommer det att det framför allt är media som skapar 

de kroppsideal som råder bland gymnasieeleverna. Genom analysen går det att tolka att det i 

skolans sociala kontext anses vara en viktig del för gymnasieeleverna att vara attraktiva och 

omtyckta bland de andra eleverna. Ungdomarna påverkas därför en hel del av de nya slags 

dokusåpor och serier som har blivit populära bland dem, där mycket fokus ligger på det 

kroppsliga utseendet. Dokusåporna handlar till stor del just om att attrahera de andra deltagarna, 

ofta genom att exponera sina kroppar på ett sexuellt sätt. En av studiens slutsatser blir därmed 

att dessa nya former av program har en betydande roll i konstruktionen av kroppsidealen i 

skolan, då eleverna målar upp ett ideal efter den bild som framställs som visar hur de ska se ut 

för att lyckas bli attraktiva. Dessa program kan därmed vara en bidragande faktor till att 

kroppsfixeringen har ökat bland dagens ungdomar. Att kroppsfixeringen har ökat syns genom 

att kroppen objektifieras i sökandet efter framgång och högre status. Dokusåporna ger eleverna 

ett intryck av hur kroppen ska se ut samt hur den ska visas upp för andra, för att på så vis väcka 

ett intresse. Det leder till att ungdomarna behandlar sina kroppar som objekt, som är 

underordnade samhällets krav och normer i och med idealen. En annan slutsats med samma 

utgångspunkt är att gymnasieeleverna även skapar kroppsideal sinsemellan, då objektifieringen 

av kroppen har lett till att många ungdomar exponerar sig själva i olika former av sociala 

medier. I sociala medier kan individer dela med sig av bilder på sina kroppar och kan vinkla 

verkligheten på det sätt som de själva vill framställa sig för att vara, vilket ofta ger ett intryck 

av ett perfekt liv. Ofta handlar det om sökandet efter bekräftelse av att ha uppfyllt de krav som 

de rådande kroppsidealen från media ställer. Bekräftelsen är viktig då gymnasieeleverna 

ständigt jämför sig med varandra på grund av att det finns en rädsla för att inte passa in. Därför 

är andra individers åsikter och tankar är av stor betydelse för gymnasieeleverna, då de tar åt sig 

och formar sig efter det. Därmed skapar gymnasieelever även kroppsideal sinsemellan, då 

många lever med föreställningen om att ett perfekt utseende är nyckeln till ett perfekt liv.  
 

Kroppsidealen har påvisats leda till en stor press hos båda könen, gällande hur deras kroppar 

ska se ut. På grund av tradition och förutfattade meningar konstrueras olika ideal för respektive 

kön, vilket gör att pressen ser olika ut. Tjejer blir oftare propagerade med hur de ska vara, 

medan killar istället får höra hur de inte ska vara, vad som inte är maskulint. Kroppsfixeringen 

är större bland tjejer då kraven, både från media och kamraterna i skolan, är striktare och är av 

större betydelse. Detta märks då följderna för de som inte tillgodoser de kvinnliga 

kroppsidealen, blir värre än för de killar som inte tillgodoser de manliga. Tjejer på 



 

 
 

gymnasieskolan upplevs därför påverkas mer negativt av de rådande idealen, jämfört med killar. 

Trots det är en av studiens slutsatser att pressen kring kroppens utseende är lika stor hos båda 

könen, då kroppsidealen propagerar olika typer av krav för killar och tjejer. Det har därmed 

visat sig att killar på gymnasiet inte uppmärksammas lika mycket som tjejer, när det handlar 

om de negativa konsekvenser som kroppsidealen medför. Det beror dels på att de inte uttrycker 

sitt missnöje på samma sätt, då samhället har en syn om att killar inte påverkas av kroppsideal 

på grund av det traditionella synsättet av maskulinitet (Jfr. Fagrell, 2000; Magnusson, 2002). 

Och dels då de killar som mår dåligt över den press som kroppidealen medför oftast inte syns. 

En annan slutsats blir därmed att det är lättare att uppmärksamma en tjej som försöker uppnå 

ett kvinnligt ideal genom att i princip svälta sig själv, jämfört med en kille som ofta istället 

spenderar mycket tid på att träna och bygga muskler. Detta medför en problematik kring det 

sociala arbetet med gymnasieelever i skolmiljön, då killar får hantera kroppsidealens 

konsekvenser på egen hand medan tjejer uppmärksammas och kan därmed få den hjälp som 

behövs.  
 

6.2 Diskussion 
Den föreliggande studiens syfte är att undersöka hur konstruktionen av kroppsideal ser ut i en 

skolmiljö bland ungdomar på gymnasieskolor samt vilka konsekvenser de rådande 

kroppsidealen har för gymnasieeleverna. De har visat sig att kroppsideal främst konstrueras av 

media, och att kroppsfixeringen har ökat dels då det i dagens samhälle framställs tv-program 

och dokusåpor med fokus på att visa vilka utseenden och kroppstyper som är mest attraktiva. 

Och dels på grund av de nya sociala medier som har blivit populära bland ungdomarna, där 

många exponerar sina kroppar och vinklar verkligheten på det sätt som de vill att deras liv ska 

uppfattas av andra. Det vill säga att gymnasieelever idag skapar kroppsideal genom att 

framhäva det som de anser vara bra och perfekt, i form av bilder och ord i sociala medier. Denna 

slutsats leder in på att kroppsidealen påverkar ungdomarna på något vis. Båda könen känner 

lika stor press över att nå den perfekta kroppen, men det handlar dock om olika sorts press. 

Tjejer tenderar att känna en mer negativ press jämfört med killar. Då de kvinnliga och manliga 

kroppsidealen ser olika ut, gör att det även att det är lättare att uppmärksamma en tjej som mår 

dåligt över sin kropp, till skillnad mot en kille.  
 

Våra intervjupersoner tog upp att sociala medier idag spelar en stor roll i utvecklingen av 

kroppsfixering samt kroppsideal. De upplever att många gymnasieelever exponerar sig för hela 

världen genom att lägga upp bilder på sina kroppar, för att på så sätt få uppmärksamhet och 

bekräftelse av andra. Detta är inget som har påvisats i de tidigare studier som vi tagit del av, då 

de främst fokuserar på att kroppsideal skapas av media i form av reklam, filmer och 

modetidningar (Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac, & Posavac, 2005; Weller & 

Dziegielewski, 2008; Paap, & Gardner, 2011). Det behövs nyare forskning där de tar in hur nya 

kanaler som dokusåpor och sociala medier påverkar ungdomars förhållningssätt till sig själva 

och sin kropp. Tidigare forskning visar tydligt att media har en viktig roll i ungdomars 

kroppsuppfattning och vad som är de rådande kroppsidealen. Men forskning visar även på att 

sociokulturella faktorer, så som familjemedlemmar, kärlekspartner och nära vänner utgör en 

del av skapandet av kroppsidealen (se Yamamiya mfl., 2005; Weller & Dziegielewski, 2008; 

Paap, & Gardner, 2011). Även denna studie visar att dessa sociokulturella faktorer spelar en 

stor roll för gymnasieeleverna, då de tar åt sig och lyssnar mycket på andra individers åsikter 

och synpunkter. Därför är bekräftelsen från andra av stor betydelse då de unga individerna 

framställer sig själva på olika sätt genom sociala medier. Den ofta perfekta bild som visas upp 

måste även upprätthållas i skolkontexten, vilket skapar en stor stress både för individen i fråga, 

men även för de andra eleverna som jämför sig med hen. Många ungdomar har nämligen en 



 

 
 

föreställning om att alla deras problem skulle lösas om de hade det perfekta utseendet, vilket 

göra att de ständigt jämför sin kropp med andra individers som de ser upp till.  
 

Enligt Weller och Dziegielewskis (2008) samt Paap och Gardners (2011) slutsatser finns det en 

koppling mellan stödet från en kärlekspartner och en negativ kroppsuppfattning. Detta har även 

påvisats i vår studie, då ungdomarna upplever att det är viktigt att se ut på det sätt som idealet 

kräver för att lyckas attrahera den individ som hen är intresserad av. Att attrahera den andre är 

en bidragande faktor till hur kroppsidealet påverkar de unga. Det leder in på det som 

framkommit utifrån empirin, att det råder en stor press på ungdomarnas utseende, både bland 

tjejer och killar. Resultat från Yamamiya, Cash, Melnyk, Posavac och Posavacs (2005) samt 

Weller och Dziegielewskis (2008) studier påvisar att det allmänt sätt upplevs som att tjejer 

påverkas mer negativt av kroppsidealen. Detta stämmer även överens med vår studie. Dock går 

det att utläsa ur empirin att pressen är lika stor bland båda könen, men att den framställs på 

olika sätt (jfr Ambjörnsson, 2003). Tjejer upplever ofta en mer negativ press då strävan efter 

kroppsidealen gör att många av dem ständigt tänker på vilken mat och hur mycket de äter, vilket 

i sin tur kan leda till ätstörningar. Medan killar i sin tur ofta upplever en press som gör att de 

blir mer motiverade till att träna och ta hand om sin kropp. Det är därför lättare för personal på 

skolan att uppmärksamma tjejer som mår dåligt över sin kropp, jämfört med killar som gör det. 

Genom intervjuerna framgår det även att de kvinnliga idealen är högre och striktare än de 

manliga, vilket gör att tjejer generellt sätt upplevs vara mer missnöjda med sitt utseende än vad 

killar är, vilket även tidigare studier tyder på (jfr. McCabe & Ricciardelli, 2003; Ricciardelli, 

McCabe, Ball & Mellor, 2004; McCabe, Ricciardelli, Mellor & Ball, 2005). Det behöver dock 

inte betyda att tjejer överlag är mer osäkra och/eller har sämre självkänsla än vad killar har. 

Utifrån Riccaiardellis m.fl. (2004) slutsats finns det en antydan om att både killar och tjejer 

upplever en oro över sin kroppsuppfattning. Detta dementeras dock av Strandby och Kvalen 

(2014), då deras resultat påvisar att tjejer tenderar att vara känsligare för kroppsfrågor än killar. 

Orsaken till olikheten upplevs vara hur skolstressen påverkar individen. Utifrån Murray, Byrne 

och Riegers (2011) studie går det att utläsa att grupptryck och skolgång visade sig ha störst 

inverkan på båda könen. I föreliggande studie går det att tolka att det grupptryck som skapas i 

och med det ökade användandet av sociala medier, skapar en stress av att uppfylla den perfekta 

bilden som framställs i dessa sammanhang, vilket då förs över till skolkontexten.  
 

Föreliggande studie påvisar att samhällets normer och höga krav påverkar ungdomars självbild 

och därmed även självkänsla (jfr. Silvia, Taquette & Coutinhos, 2014). Studien visar även att 

det bland gymnasieelever finns ett tydligt samband mellan en negativ kroppsuppfattning och 

stress (jfr. Murray, Byrne & Riegers, 2011). Både Ambjörnsson (2003) och Silvia, Taquette 

och Coutinhos (2014) har kommit fram till att de ideal och normer som gäller för kroppen och 

dess utseende kan anses vara konstlade och overkliga. Det innebär att de upplevs som 

ouppnåeliga mål, som i sin tur leder till att ungdomarna känner en stress som både kan påverka 

deras psykiska hälsa och deras skolresultat på ett negativt sätt, vilket även vår studie visar. Hur 

ungdomar upplever att de påverkas av kroppsideal är därmed en viktig aspekt i det sociala 

arbetet, speciellt eftersom de befinner sig i en identitetsutveckling. Denna studies slutsatser är 

därför av relevans för yrkesverksamma, både på gymnasieskola och grundskola. Det finns även 

en tydlig koppling till socialt arbete i övriga verksamheter, då låg självkänsla och stress över de 

krav som de rådande kroppsidealen i samhället medför, är aktuellt hos alla individer, oavsett 

ålder. 

 

Tidigare forskning (Agliata & Tantleff-Dunn, 2004) har påvisat en brist bland forskningsstudier 

gällande kroppsideal bland det manliga könet, vilket även bekräftas i vår studies resultat då 

framförallt skolkuratorn endast tar upp interventioner för tjejer. Därmed skulle det behövas 



 

 
 

fortsatt forskning om hur killar upplever att kroppsidealet påverkar dem samt vilken förändring 

de tror krävs för att även killar ska uppmärksammas. En annan intressant del att forska vidare 

på är vilken roll kontexten spelar, då det med utgångspunkt i den föreliggande studiens resultat, 

går att uttyda en tendens till att kroppsidealen utmärks olika beroende på den sociala miljön, 

vilket även kan tänkas bero på en individs socialiseringsprocess (jfr Berger & Luckmann, 

1991). En sådan studie skulle exempelvis kunna undersöka om städernas och skolornas storlek 

har någon betydelse för vilka konsekvenser kroppsidealen har på gymnasieeleverna. En 

ytterligare del av fortsatt forskning på kroppsidealets konstruktion och betydelse, kan tänkas 

vara om exempelvis fritidsaktiviteter och deltagande i föreningar skulle kunna ha någon 

betydelse för hur den unge påverkas av kroppsidealen jämfört med de som inte har någon 

fritidssyssla. En annan spännande utgångspunkt för vidare studie, skulle vara att mer konkret 

studera hur de professionella på gymnasieskolor arbetar kring detta problemområde, då vi själva 

inte hade möjlighet att fördjupa oss i ämnet, men fann brister i förhållningssättet vid intervju 

med skolkurator och skolsköterska.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide Ungdomar 
Tema 1: Upplevelse av kroppsideal 
Vilken betydelse tror du att en persons utseende har under sin gymnasietid? 

Varför tror du att det är viktigt/oviktigt? 

 

Vilken betydelse upplever du att gymnasieelevers tankar och åsikter om hur en snygg kropp ser 

ut, har på varandra? 

 

Hur upplever du att detta märks? 

Vad tror du att det beror på? 

 

Tema 2: Konstrueringen av kroppsideal 
Vad eller vem upplever du att det är som skapar bilden av hur en perfekt kropp ska se ut bland 

gymnasieelever? 

Vid svar: från media, kan vi ställa följdfrågan: Vilken sorts media tänker du då på? på 

vilket sätt upplever du att ungdomar utsätts för detta? 

 

På vilka sätt upplever du att bilden av hur en perfekt kropp ska se ut påverkar ungdomar i din 

ålder? 

 

Upplever du att det kan finnas risker om en person i din ålder inte bryr sig om sin kropps 

utseende? 

Vad tror du kan hända då med honom/henne? 

Varför tror du att det är så? 

 

Tema 3: Skillnader beroende på kön och kontext 
Vilken betydelse upplever du att kroppens utseende har på gymnasiet, jämfört med hur det såg 

ut under högstadiet? 

 

Hur upplever du att de flesta tjejer i din ålder skulle beskriva att en perfekt kvinnokropp såg ut? 

Varför tror du att det är det här utseendet som tjejer gillar på killar? 

 

Hur upplever du att de flesta tjejer i din ålder skulle beskriva att en perfekt manskropp såg ut? 

Varför tror du att det är så? 

 

Hur upplever du att de flesta killar i din ålder skulle beskriva en perfekt manskropp? 

Varför tror du att det är så? 

 

Hur upplever du att de flesta killar i din ålder skulle beskriva en perfekt kvinnokropp? 

Varför tror du att det är så? 

 

Vad upplever du att personer i din ålder gör för att uppnå den kropp som eftersträvas? 

Varför tror du att det är så? 

 

Tror du att killar och tjejer känner lika eller olika stor press över att ha en snygg kropp? 

Varför tror du att det är så? 

 

Avslutande fråga: 



 

 
 

Hur upplever du att ungdomars välbefinnande (mående) påverkas av kroppsideal? 

 

Hur upplever du att du själv påverkas av de kroppsideal som finns i skolan? 
 

  



 

 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide Professionella 
Tema 1: Kroppsideal bland gymnasieungdomar 
Hur stor betydelse upplever du att kroppens utseende har bland gymnasieeleverna? 

 

Vad upplever du är den största anledningen till att skolungdomar är missnöjda med sina 

kroppar? 

 

Vad tror du är det främsta som eleverna jämför sig själva med, när det gäller kropp & utseende? 

 

Vad upplever du att gymnasieelever gör för att försöka uppnå den kropp de eftersträvar? 

 

Vilka problem har du i ditt yrke sett att detta kan medföra? 

 

Upplever du att kraven på hur en kropp ska se ut, både gällande unga män och kvinnor, har 

förändrats med åren? 

I så fall på vilka sätt? 

 

Tema 2: Arbetet kring eleverna 
Upplever du att det är vanligt att skolungdomar besöker dig för att de känner sig missnöjda med 

sina kroppar? 

Varför tror du att det är så? 

 

Hur ser uppdelningen ut mellan tjejer och killar som besöker dig angående dessa frågor? Är det 

mer tjejer än killar eller tvärtom? 

 

Hur upplever du att kroppsideal uppmärksammas bland de professionella i skolmiljön? 

 

Vilka konsekvenser har du uppmärksammat, i ditt yrke som kurator, att kroppsideal kan 

medföra för gymnasieeleverna? 

 

Upplever du att ditt arbete blir annorlunda beroende på om det är en tjej eller kille som besöker 

dig? 

 

De elever som besöker dig med problematik kring kropp och utseende, är det främst då utifrån 

en skolkontext? 

 

Hur kan du, i din yrkesroll, hjälpa dessa elever om problematiken inte sker i en skolmiljö? 

 

Har skolan någon form av förebyggande arbete kring denna problematik? 

Om nej, tror du att det skulle behövas? 

Om ja, hur fungerar det? ser ni att det ger någon positiv effekt? 

 

Vad upplever du krävs för att en förändring ska ske angående kroppsfixeringen? 
 

  



 

 
 

Bilaga 3 
Informationsbrev Ungdomar 

Gymnasielevers konstruktion av kroppsideal 
Vi, Josefine & Michaela, är två studenter från socionomprogrammet, Örebro 
universitet som arbetar med vår c-uppsats (examensarbete). Vi skulle gärna 
vilja intervjua dig för vår forskningsstudie, där syftet är att utifrån ett 
genusperspektiv undersöka hur gymnasieungdomar konstruerar kroppsideal i 
en skolmiljö. 
 

Intervjun kommer ske genom att du får träffa någon av oss där vi kommer ställa 
frågor angående kroppsideal samt kroppsuppfattning. Du kommer vara en av 
sex/sju informanter i vår studie. Tidsramen för intervjun kommer vara högst ca 
45 min. Samtalet kommer att spelas in och sedan transkriberas för att undvika 
fel och missuppfattningar. Vi eftersträvar största möjliga konfidentialitet, vilket 
innebär att så gott som det går kommer ingen annan än vi som forskare ha 
tillgång till materialet från intervjun. Därmed kommer inspelningen endast 
användas av oss i syftet att kunna analysera resultaten. Den information du 
lämnar i samband med intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte 
och inte i något annat sammanhang. I presentationen av resultatet, vilket blir i 
form av en examensuppsats på Örebro universitet, kommer du som informant 
att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  Det 
betyder att ditt riktiga namn inte kommer att synas i uppsatsen och att uppgifter 
som på något sätt kan avslöja vem du är kommer att utelämnas. Du kommer 
med andra ord att så gott det går vara anonym. 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst innan, 
under eller efter intervjun kan avbryta ditt deltagande. Vi kommer inte kräva 
någon motivering till ett avbrytande. 
 

Om du har några frågor eller invändningar mot denna information, säg vänligen 
till om detta. 
 

Vi hoppas du fortfarande vill delta! 
 

Med vänlig hälsning, 
Josefine Fridlund & Michaela Hafmar 
 

  



 

 
 

Bilaga 4 
Informationsbrev Kurator 

Gymnasielevers konstruktion av kroppsideal 
Vi, Josefine & Michaela, är två studenter från socionomprogrammet, Örebro 
universitet som arbetar med vår c-uppsats (examensarbete). Vi skulle gärna 
vilja intervjua dig för vår forskningsstudie, där syftet är att utifrån ett 
genusperspektiv undersöka hur gymnasieungdomar konstruerar kroppsideal i 
en skolmiljö. 
 

Intervjun kommer ske genom att du får träffa Josefine där hon kommer ställa 
frågor angående ditt arbete med gymnasieungdomar med ett fokus på 
kroppsideal samt kroppsuppfattning. Du kommer vara den enda kuratorn vi 
intervjuar till vår studie, vilket gör att du blir en nyckelinformant. Tidsramen för 
intervjun kommer vara högst ca 45 - 60 min, samt att vi kommer spela in 
intervjun om det känns okej för dig. Vi vill spela in intervju och sedan transkribera 
den för att så gott det går, minska missförstånd och fel. Vi eftersträvar största 
möjliga konfidentialitet, vilket innebär att så gott som det går kommer ingen 
annan än vi som forskare ha tillgång till materialet från intervjun. Därmed 
kommer inspelningen endast användas av oss i syftet att kunna analysera 
resultaten.  Den information du lämnar i samband med intervjun kommer endast 
att användas i forskningssyfte och inte i något annat sammanhang. I 
presentationen av resultatet, vilket blir i form av en examensuppsats på Örebro 
universitet kommer du som informant att avidentifieras så att det inte går att 
koppla resultatet till dig som enskild individ. Du kommer därmed att i största 
möjliga mån vara anonym, det innebär att. 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst innan, 
under eller efter intervjun kan avbryta ditt deltagande. Vi kommer inte kräva 
någon motivering till ett avbrytande. 
 

Om du har några frågor eller invändningar mot denna information, säg vänligen 
till om detta. 
 

Vi hoppas du fortfarande vill delta! 
 

Med vänlig hälsning, 
Josefine Fridlund & Michaela Hafmar 
 

  



 

 
 

Bilaga 5 
Informationsbrev Skolsköterska 

Gymnasielevers konstruktion av kroppsideal 
Vi, Josefine & Michaela, är två studenter från socionomprogrammet, Örebro 
universitet som arbetar med vår c-uppsats (examensarbete). Vi skulle gärna 
vilja intervjua dig för vår forskningsstudie, där syftet är att utifrån ett 
genusperspektiv undersöka hur gymnasieungdomar konstruerar kroppsideal i 
en skolmiljö. 
 

Intervjun kommer ske genom att du får träffa Josefine där hon kommer ställa 
frågor angående ditt arbete med gymnasieungdomar med ett fokus på 
kroppsideal samt kroppsuppfattning. Du kommer vara den enda skolsköterskan 
vi intervjuar till vår studie, vilket gör att du blir en nyckelinformant. Tidsramen för 
intervjun kommer vara högst ca 45 - 60 min, samt att vi kommer spela in 
intervjun om det känns okej för dig. Vi vill spela in intervju och sedan transkribera 
den för att så gott det går, minska missförstånd och fel. Vi eftersträvar största 
möjliga konfidentialitet, vilket innebär att så gott som det går kommer ingen 
annan än vi som forskare ha tillgång till materialet från intervjun. Därmed 
kommer inspelningen endast användas av oss i syftet att kunna analysera 
resultaten.  Den information du lämnar i samband med intervjun kommer endast 
att användas i forskningssyfte och inte i något annat sammanhang. I 
presentationen av resultatet, vilket blir i form av en examensuppsats på Örebro 
universitet kommer du som informant att avidentifieras så att det inte går att 
koppla resultatet till dig som enskild individ. Du kommer därmed att i största 
möjliga mån vara anonym, det innebär att. 
 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, vilket innebär att du när som helst innan, 
under eller efter intervjun kan avbryta ditt deltagande. Vi kommer inte kräva 
någon motivering till ett avbrytande. 
 

Om du har några frågor eller invändningar mot denna information, säg vänligen 
till om detta. 
 

Vi hoppas du fortfarande vill delta! 
 

Med vänlig hälsning, 
Josefine Fridlund & Michaela Hafmar 
 


