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Titel  

Title 

Skönhetens dimensioner – ur fem perspektiv 
 
Sammanfattning 

Abstract 

Dagligen exponeras vi av information om hur vi bör träna, äta och leva för att må bra. 
Rådgivning står att finna överallt, via TV, Internet och veckotidningar där olika hälso- och 
skönhetsexperter ger tips och råd om hur vi bäst kan hålla kroppen i form.   
    Antologin Skönhetens dimensioner behandlar ämnen som rör kroppen, utseendet och 
identitetsskapandet. Vårt syfte med denna studie är att belysa relationen mellan identitet och 
utseende i samhället utifrån olika perspektiv. Vi diskuterar positiva och negativa effekter utifrån 
tankar om hälso-, utseende- och kroppsideal samt vilken påverkan massmedia har på individen. 
    Antologin består av sex kapitel som rör kropp och utseende relaterat till skapandet av identitet. 
Kapitlet Medias påverkan på vår hälsa handlar om medias påverkan på vår kost, hälsa och livsstil. 
Därefter följer Kroppsideal som belyser ideal och hälsa utifrån identitetsskapande processer. 
Kapitlet Tankar om skönhet redogör för hur unga kvinnor ser på skönhet och skönhetsideal. Den 
nye mannen behandlar unga män och deras tankar kring utseende och ideal. Antologin avslutas 
med kapitlet Muskulösa kvinnor där författaren diskuterar hur muskulösa kvinnor uppfattas av 
samhället, men även hur utseendefixeringen påverkar identiteten.  
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Förord 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Karin Osvaldsson, vid institutionen för Samhälls- 
och välfärdsstudier vid Linköpings Universitet, för hennes oändliga stöd och hjälp under arbeten 
med antologin. Du har ställt upp för oss i med- och motgångar och hjälp oss att lyfta fram 
positiva aspekter som vi själva inte tidigare har uppmärksammat. Vi vill även rikta ett stort tack 
till våra informanter då vi fått ta del av deras tankar och åsikter kring skönhetens dimensioner. 
De har varit oumbärliga för vår empiriska studie.  
 
                                                                                                               Tack Alla! 
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Inledning  
Varje dag förmedlar massmedia olika ideal och riktlinjer till oss hur vi förväntas se ut, vad vi ska 
äta och hur vi ska leva. Råd och tips från diverse ”experter” talar om för oss på vilket sätt vi bäst 
kan nå upp till det rådande idealet. Vissa av dessa råd och tips är motstridiga. Till exempel kan en 
diet rekommenderas av vissa experter och samtidigt förkastas av andra. De olika idealen och 
livsstilarna är många vilket gör det svårt att veta vilket som är det ”rätta”. Trots att vi förväntas 
följa vissa utseendekrav har vi alltid ett val att följa dem eller inte.  
    Vår antologi kommer att behandla ämnen som rör kroppen, utseendet och identitetsskapandet. 
Fokus ligger på kroppsidentitet och hur vi använder kroppen och utseendet som redskap för att 
forma vår identitet.  
 

Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie är att belysa relationen mellan identitet och utseende i samhället 
utifrån olika perspektiv som hälsa, kropp, utseende mm. Vilka normer och värderingar råder för 
utseende och hälsa och hur förhåller sig informanterna till dessa. Vilka individer uppfattas som 
avvikande i samhället utifrån teorier om kroppsideal. Detta är några av syftets övergripande 
frågeställningar som vi kommer att behandla i de olika kapitlen, med tyngdpunkten på en eller 
flera av dessa.  

Grundad Teori 
Metoden som vi använder oss av när vi samlar in och analyserar data är Grundad Teori. Denna 
metod innebär oftast att forskaren arbetar nära sitt fält och observerar människor i dess naturliga 
miljö för att skapa nya teorier.1 Syftet med Grundad Teori är att nå fram till en ny teori som kan 
ge förklaringar som bidrar till förståelse av grundläggande sociala processer. Därför utgår inte 
forskaren från en redan etablerad teori eller vetenskap då motivet är att studera outforskade 
områden eller ge nya perspektiv på redan utforskade områden.2 Detta diskuteras även av Anselm 
Strauss & Juliet Corbin då de hävdar att en forskare inte kan påbörja en undersökning med en 
förutbestämd teori, såvida forskarens syfte inte är att förstärka eller utveckla en redan existerande 
teori.3 Det är informanternas uppfattningar och åsikter som utgör vårt empiriska material och 
som ligger till grund för våra teoretiska analyser.   
    Forskaren skapar en teori utifrån insamlade data och analyserar på ett systematiskt sätt under 
forskningsprocessens gång. Grundad Teori innebär ett nära samband mellan datainsamling, 
analys och den resulterande teorin. Grundad Teori riktar främst in sig på att utveckla en ny teori 

                                                 
1Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 286. 
2Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003). 
3Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of qualitative research, (Thousand Oaks, 1998), s.12. 
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på grundval av data och insamling och analys av data sker parallellt och i växelverkan med 
varandra.4 De centrala begreppen för grundad teori är, teoretiskt urval, kodning, komparation och 
konceptualisering. Det teoretiska urvalet innebär ett medvetet urval av data utifrån den frågeställning 
forskaren har. Till en början är urvalet öppet som efter hand blir mer strategiskt och slutligen 
selektivt. 5 Att koda innebär att forskaren ställer frågor till sitt material. Forskaren ställer frågor till 
sitt material för att kunna koda och kategorisera.6 Därefter jämförs kategorier och begrepp där 
forskaren får idéer om hur materialet kan samordnas.7 Det sistnämna begreppet 
konceptualisering innebär att man inte får fastna i beskrivandet av materialet då syftet är att hitta 
nya begrepp.8   
    Forskaren har i regel en generell frågeställning eller problemområde som han utgår ifrån, sedan 
väljs platser ut för observation och personer som ska intervjuas.9 Efter att insamling av data har 
skett ska materialet kodas, det vill säga tolkas och benämnas. Sedan sorteras koderna i kategorier 
och genom att jämföra kategorierna kan forskaren hitta mönster för att förstå sambanden. 
Därefter upprepas de olika stegen i processen tills materialet är mättat, alltså när forskaren 
upplever att nytt material inte tillför något längre. Sedan prövas forskarens hypoteser som han 
fått fram av materialet och nya teorier växer fram. 10

 

Fältstrategi 
Vår kvalitativa forskningsprocess inleddes med att vi gemensamt genererade ett tema med 
allmänna frågeställningar. Därefter valde vi individuellt ut relevanta platser och fält för våra 
individuella observationer. Att få tillträde till fältet är, enligt Bryman, ett av de svåraste men också 
viktigaste stegen i en etnografisk undersökning.11 Det kan vara svårt att få tillträde vare sig det är 
en öppen eller sluten miljö, dock har vi inte stött på några svårigheter i kontakten med fältet. Vi 
har gjort olika former av observationer i både slutna och öppna miljöer där vi antingen har haft 
öppen eller dold forskarroll. Våra observationer har givit oss en djupare inblick i fältet och har 
även varit grundläggande för utformningen av våra individuella intervjuguider. 
    Vi har gjort olika former av kvalitativa intervjuer så som semi- strukturerade intervjuer och 
fokuserade gruppintervjuer. Semi- strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår ifrån en 
intervjuguide, där frågornas ordningsföljd kan varieras och det finns utrymme för 

                                                 
4Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 375. 
5Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 34. 
6Ibid., s. 37. 
7Ibid., s. 40. 
8Ibid., s. 41. 
9Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 377. 
10Ibid., s. 378. 
11Ibid., s. 278. 
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uppföljningsfrågor. Fokuserade gruppintervjuer går ut på att informanterna tillsammans 
diskuterar de specifika frågeställningar som är relevanta för både forskaren och informanterna.12

Vi har spelat in och transkriberat våra intervjuer. Att samla in material genom inspelade 
intervjuer, anser vi, kan ha både för och nackdelar. Minidisken kan för informanten upplevas som 
en stressfaktor och det kan även vara svårt att skapa en avslappnad stämning där informanten 
kan känna sig trygg och kan öppna sig. En stor fördel är att en inspelad intervju ger fördjupade 
möjligheter till analys.13 Vi har haft en stor fördel av att spela in våra intervjuer, då vi efteråt 
ordagrant kunnat stärka våra resonemang utifrån informanternas direkta citat. 
    Lars Kaijser menar att fältarbete är en social verksamhet och att det inte bara gäller att lära 
känna sitt fält utan också att låta fältet lära känna en själv.14 Enligt Kaijser så tillskrivs vi även 
roller i fältet och att dessa roller påverkar vilken information, och särskilt prägeln på 
informationen, som forskaren får ta del av. Därför är det viktigt att vara medveten om sin roll 
som forskare då det både underlättar att definiera det insamlade materialet och även ökar 
validiteten hos de resonemang och analyser som presenteras.15 Oscar Pripp tar likaså upp vikten 
av att vara medveten om sin egen inverkan på de relationer som uppstår inom fältet.16 Pripp 
menar att forskaren måste reflektera över och ifrågasätta sitt eget invanda tänkande både innan 
och under fältarbetet.17 Även förmågan att distansera sig till sitt fält, och lägga sina egna och 
andras förväntningar åt sidan, lyfts fram som viktigt i arbetet.18 Martyn Hammarsley och Paul 
Atkinson benämner denna distansering som reflexivitet och hävdar att den är av stor betydelse 
inom den sociala forskningen. De menar att forskaren tillhör den värld som studeras och kan 
därmed inte undgå att påverkas eller att påverka.19 De menar även att effekten av forskarens roll 
borde försöka förstås istället för att försöka göra dem mindre eller bortse från dem.20  
    För att kunna bedöma kvaliteten på våra resonemang kan vi utgå ifrån begreppen reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet.21 Reliabilitet innebär att resultatet ska bli detsamma vid en 
upprepning av samma undersökning. Termen validitet avser att bedöma om slutsatserna från en 
undersökning, i vårt fall från analysen, överensstämmer med verkligheten.22 I viss mån har vårt 
arbete både intern reliabilitet och intern validitet då vi alla tolkat vårt material utifrån grundad 
teori och begreppen livsvillkor och identitet. Vi anser därför att vårt arbete varken har extern 
reliabilitet eller extern validitet eftersom resultatet inte skulle bli detsamma vid en upprepad 

                                                 
12Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 127. 
13Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (red.), Etnologiskt Fältarbete, (Lund, 1999), s. 66 ff. 
14Lars Kaijser, “Fältarbete”, i Etnologiskt Fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 34 ff. 
15Ibid., s. 35. 
16Oscar Pripp, “Reflektion och etik”, i Etnologiskt Fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s.  43. 
17Ibid., s. 45. 
18Ibid., s. 46. 
19Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 17. 
20Ibid., s. 18. 
21Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 257 ff. 
22Ibid., s. 43. 
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observation eller intervju. Resultatet, anser vi, inte heller kan generaliseras till andra sociala 
miljöer eftersom intervjutillfället är en specifik situation som inte går att upprepas. 

Etik 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska huvudkrav informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Våra informanter fick innan 
intervjuerna information om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande samt att det är frivilligt och när som helst kan avslutas. När vi fått informanternas 
samtycke meddelades de om att all information och alla uppgifter om dem är konfidentiella och 
att inget i det slutliga arbetet kommer att kunna knytas till en enskild individ eller plats. Vi 
meddelade även om att det insamlade materialet enbart kommer att användas i forskningssyfte.23  
    Då vi har Grundad Teori som analysmetod har vi alla tillämpat kvalitativ forskning i vår studie. 
Vårt forskningsämne riktar sig mot människokroppen, dess olika funktioner och ideal både 
manliga och kvinnliga. Då vissa av forskningsområdena är av känslig karaktär behövs både etiska 
aspekter diskuteras samt olika hänsynstaganden tas av forskaren. Hammersley och Atkinson 
menar att etnologer bland annat måste överväga vikten av deras forskning mot möjligheten att 
den på något sätt kan skada någon individ. De menar även att dessa svårigheter alltid kommer att 
uppstå och att etiska principer inte alltid är lätta att följa eller grunda beslut på.  
    Forskning börjar aldrig från ett nolläge, forskaren har alltid någon sorts förkunskap om fältet 
som han skall studera om inte genom inlärd kunskap så genom sunt förnuft.24 Därför har denna 
teori kritiserats då det anses vara omöjligt för en forskare att inte ha en föreställning om det fält 
som ska studeras. Av egna erfarenheter från fältet så håller vi med denna kritik då det har visat sig 
vara mycket svårt att bortse från den egna förförståelsen av fältet. Hammersley och Atkinson för 
inte en direkt kritik mot GT men ett tydligt avståndstagande från GT: s grundkoncept då de 
uttrycker sig på följande vis: there is no way in which we can escape the social world in order to study it.25

 

Centrala begrepp 
I vår antologi förekommer begreppen identitet och livsvillkor. Dessa begrepp kan tolkas på en 
rad olika sätt och därför redogör vi nedan för vår användning av dem. 
 
Identitet 
Enligt Erving Goffman kategoriserar individer varandra i mellanmänskliga möten. Det behöver 
inte vara fråga om någon slags interaktion. Människan lär sig att vissa egenskaper hör ihop med 
vissa slags identiteter, därför räcker det oftast med en första anblick för att vi skall kunna tillskriva 
en annan människa en identitet.26

                                                 
23Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=569, 2006-03-18. 
24Ibid., s. 64. 
25Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 17. 
26Erving Goffman, Stigma: den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2001) s. 11, ff.  

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=569
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Den tillskrivna identiteten kan grunda sig på bland annat en individs etnicitet eller klass. En 
individ kan förändra vissa av sina egenskaper då andra är förhållandevis oföränderliga. Vissa 
egenskaper hos en människa kan skifta beroende på situation 27, med hjälp av miner och gester 
kan vi se till att bli tillskrivna en identitet som till exempel glad, ledsen, aggressiv, lycklig eller 
argsint. Enligt Goffman är hudfärgen en förhållandevis oföränderlig egenskap.   
    Vi anser att identitet är något som är både tillskrivet och självupplevt, det ena förutsätter det 
andra. En individ måste ta till sig en tillskriven egenskap för att den skall kunna bli verklig, alltså 
måste den i första hand bli självupplevd. I andra änden måste en självupplevd identitet bli 
bekräftad av omgivningen för att den ska ha betydelse. Enligt oss så har omgivningen den största 
påverkan på oss i skapandet och bekräftandet av vår identitet.  
 
Livsvillkor 
Livsvillkor är ett svårdefinierat begrepp som skiftar över tid och rum och definieras först och 
främst av individen. Vad som anses som bra eller dåliga livsvillkor är beroende av de resurser 
som individen förfogar över. Dessa resurser utgör grundstenen för våra val och vad Max Weber, 
enligt Anthony Giddens, menar med livsmöjligheter.28 Alla individer besitter dock inte de resurser 
som krävs för alla valmöjligheter. Dessa resurser består i vår antologi till största del av individens 
ekonomiska tillgångar vilket avgör hur mycket tid och pengar individen kan investera på sitt 
utseende.   
 

Disposition 
Kristinas del fokuserar på medias påverkan på vår kost, hälsa och livsstil. Nina kommer att 
behandla ämnet kroppsideal och hälsa utifrån identitetsskapande processer. Ema kommer att 
fördjupa sig i unga kvinnors syn på skönhet och skönhetsideal. Camilla tar i sin del upp unga 
mäns tankar kring utseende och ideal. Fatima kommer att skriva om hur muskulösa kvinnor 
uppfattas av samhället samt hur utseendefixeringen påverkar identiteten.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27Erving Goffman, Jaget och maskerna, en studie i vardagslivets dramatik, (Stockholm, 2000) s. 30. 
28Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, (Göteborg, 1999), s. 102. 
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Medias påverkan på vår hälsa 
Kristina Forsberg 

 
Inledning 
I dagens samhälle drunknar vi nästan i all information och uppmaningar om hur vi ska se ut och 
må, och hur detta ska gå till. Socker och fett ska vi hålla oss undan ifrån och istället köpa 
lightprodukter som det bara kommer mer och mer utav. På fritiden ska vi träna och på tv visas 
det ena hälsoprogrammet efter det andra. Detta normsystem har blivit så integrerat i vårt 
vardagliga liv att vi knappt inte märker det längre. Jag ska undersöka hur vi ser på detta fenomen 
och frågar mig på vilka sätt medias budskap påverkar oss till att välja den rätta kosten, den rätta 
motionen, att helt enkelt välja det sunda livet och hur sunt det egentligen är, och se hur detta 
påverkar våra livsvillkor och vår identitet. 
    Genom livet utsätts vi för en mängd information och budskap. Det gäller att ta hand om sig 
själv för att se bra ut, må bra och undvika sjukdomar. Karin Johannisson skriver i Svenska 
Dagbladet att Hälsa har blivit status och ängsligt söker vi tecken på ohälsa29. Hon skriver att vi hela tiden 
blir påminda om vår dödlighet, exempelvis genom rubriker i tidningar. Bland annat radar hon 
upp exempel på rubriker; Stress kan göra dig tio år äldre i förtid; Blöjor kan vara farliga för ditt barn; 
Vanligt bröd innehåller farligt fett.30 Vi varnas och människors stress och oro bara ökar. 
 
Begreppsförklaring 
Hälsa 
Så här beskriver Lennart Nordenfelt i boken Hälsa som livsmening begreppet hälsa: 
 

”Hälsa är i sig ett positivt värderande begrepp. Det är inte bara så att hälsa står för ett tillstånd 
som människor råkar värdera högt. Det hör till hälsans logik, liksom det hör till de centrala 
värdeordens logik- godhet, skönhet osv- att det tillstånd den hänför sig till är av människan 
högt skattat”31

 
Hälsa är något positivt, något som vi gärna vill uppnå. När jag använder begreppet hälsa i min 
text syftar jag inte bara på frånvaro av sjukdom, att träna och hålla sig i form och äta rätt utan 
även det sociala livet, att trivas på arbetet/skolan och att trivas med sin livssituation i övrigt.  
 
Media 
Med media anser jag tv, radio reklam, tidningar, ja redskap som når ut till en stor publik. Dessa 
kan förmedla information och underhållning och det som är specifikt för min undersökning är 
vad de sänder ut för budskap gällande hälsa och vilken respons det får från de som tar emot den.  

                                                 
29Karin Johannisson, Jakten på hälsa gör oss sjuka, http://www.btj.se.lt.ltag.bibl.liu.se/sb/FrontServlet?jump=asok. 
30Ibid. 
31Sten Philipsson, Nils Uddenberg,mfl, hälsa som livsmening, (Stockholm 1989), s. 51 
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Syfte 
Fokus i min uppsats ligger på hälsa och hälsomedvetenhet och påverkan från yttervärlden och 
vad detta har för betydelse för individen, dess identitet och livsvillkor.  
    Jag vill ta reda på om mina informanter påverkas av massmedias signaler och hur de förhåller 
sig till den information de får. Hur viktigt är det för dem att kunna hänga med i diskussionen och 
följa ”hälsotrenden” med dess hundratals dieter och träningsprogram? Kan man avskärma sig 
helt?  

 
Metod 
Den här uppsatsen är inspirerad av Grundad Teori vilket vi skriver om mer utförligt i vår 
gemensamma metoddel.32 Jag har utfört en icke deltagande observation genom ett 
diskussionsforum på Internet som är öppet för alla. På detta forum är det främst ungdomar som 
har gått in och skrivit om bland annat saker som rör hälsa. Anledningen att jag valde att göra en 
observation här är att jag trodde att det skulle ge mig mer än att exempelvis göra en observation i 
en hälsoaffär eller liknade eftersom jag är nyfiken på vad som diskuteras och är aktuellt i den 
vanliga diskussionen.  
    Att komma ut på fältet utan någon som helst förutfattad mening eller förståelse för fältet är inte 
lätt. Dagens hälsodebatt gör det svårt att hålla sig helt neutral i frågan. Detta kan ju både vara 
positivt och negativt, det kan ju vara bra att ha en förförståelse för det som studeras, samtidigt kan 
det hindra mig i min studie eftersom jag kanske inte frågar efter sådant jag anser mig redan ha svar 
på, medvetet eller omedvetet. Men att studera ett fält som man redan kan en del om ger möjlighet 
till nya upptäckter 
    Eftersom vi har fått till uppgift att använda grundad teori så kodade jag min observation och 
scannade texten och markerade de orden jag fastnade för och staplade upp orden i olika 
kategorier. Utifrån de kategorierna växte det upp nya frågeställningar och idéer som jag inte hade 
tänkt på tidigare. 
    Tyngdpunkten av empirin ligger i mina intervjuer som var av strukturerat slag, vilket betyder 
att jag hade ett i förväg bestämt frågeschema som senare gjorde det lättare för mig att senare 
analysera mitt material. Detta betyder inte att jag inte hade utrymme för följdfrågor och vidare 
diskussion. Intervjuerna bandades och transkriberades. Intervjuerna var på ungefär 20 minuter 
vardera.   
 
Etik 
Det område jag valt att undersöka anser jag inte vara ett ”känsligt ämne”, jag fick även intrycket av 
att informanterna var av samma uppfattning. Det var därför inte särskilt svårt att få dem att ställa 
upp och svara på mina frågor. Inför de olika intervjuerna så informerade jag informanterna lite 
mer utförligt vad min studie skulle komma att handla om och poängterade de etiska aspekterna 

                                                 
32Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm 2003) 
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(konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet).33  
    Den dolda observationen som jag utförde på ett forum på Internet bryter mot en av 
Vetenskapsrådets etiska regler nämligen samtyckeskravet, genom att de som hade skrivit inlägg på 
sidan inte kunde ge sitt samtycke att delta i min studie. Detta forum är dock öppet för alla att läsa 
så det står ju inget som de inblandade inte vill ska komma ut eller som de vill hemlighålla. 
Dessutom så är de inte lätta att spåra bland de hundratals inlägg och forum som fanns på sidan.34  
 
Informanter 
Jag har tre informanter i åldern 21-23, alltså ganska jämngamla. Jag har valt att kalla dem Daniel, 
Rickard och Ellen. Dessa namn är naturligtvis påhittade. Någon närmare presentation av 
informanterna är inte relevant för studien eftersom jag inte känner att det är relevant för syftet så 
är det onödigt att avslöja mer om informanterna vilket bara kan resultera i en risk för 
identifiering. 
 
Resultat och analys 
Hälsa som livsstil/vad är hälsa? 
Mina informanter uttrycker att de är väl medvetna om vad hälsa betyder och berättar vad hälsa 
innebär för just dem. Det är intressant att de inte bara beskiver hur man ska äta utan även att 
socialt umgänge har en betydande del i hälsan.  

 

Kristina- Vad är viktigt för dig för att du ska må bra? 
Daniel- a… att hålla sig i form, röra på sig, äta nyttigt, umgås med vänner å va för sig 
själv…sova va..hehe 
 

De tar även upp att det är viktigt att ha ett jobb, alternativt en utbildning som man trivs på och 
att kunna känna sig nöjd med sin situation i övrigt och poängterar att även detta är en stor del i 
hälsan. Det som är viktigast för mina informanter i övrigt när det gäller hälsa är att försöka hålla 
sig frisk, inte äta för mycket onyttigt och att försöka röra på sig lite då och då. Två av mina 
informanter tydliggör också att de vet vad som är nyttigt och hur man ”bör” leva men att de ofta 
inte efterlever det på grund av gammal vana eller av ren lathet. Alla nämner att det ultimata 
skulle vara om alla människor kunde vara mer hälsosamma. Många försöker, enligt dem med 
motivationen att må bättre, bli smalare och piggare men allt för många har blivit ”soffpotatisar”. 
 

Medias roll 
Även om jag inte riktade in mig på frågor som rörde skönhet och ideal så fick jag ändå ganska 
mycket diskussion om just det. Här beskriven en av mina informanter hur det kan gå för långt 
när media försöker påverka oss till att agera på ett visst sätt. 

                                                 
33Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=569
34Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s 281 

http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=569
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Kristina- m .. Tror du att media har en bra påverkan på vår hälsomedvetenhet? 
Daniel-  aaA (nekande) det kan gå för långt med alla utvikningsbrudar o vältränade killar o 
sånt att det blir för stor del i vårt liv att man alltid går runt och tänker på hur man själv ser ut o 
de är ju bara en liten del i hälsan ää för de har ju ingen me o göra. Visst man kanske mår bra 
om man är toksnygg men de är ju inte där man får sin hälsa ifrån utan för att må bra ska man 
ju .. visst man kanske inte ska väga ää typ 50 kilo för mycket då har man ju ingen.. men asså 
man behöver ju inte gå runt och se ut som en fotomodell som media oftast vill..fram..häva som 
 

Det framstår helt klart att informanterna blir påverkade av de bilder dom får se i reklamen men 
som sagt så inser i det här fallet Daniel att hälsa inte har någonting med skönhet att göra. Ellen 
resonerar på ett liknande sätt. 
 

Kristina- Kan du nämna fler sätt som media påverkar oss på när det gäller hälsa? 
Ellen - om man bortser från alla "viktbilagor" som man kan köpa med kvällstidningen så 
förekommer det på var och varannan sida på Internet, bilder på smala killar och tjejer som talar 
om för dig hur du ska se ut… på reklampelarna i städerna ser du för jämt olika modeller som 
poserar i olika kläder …i annonser i tv och tidningar finns det bilder på tjejer som visar hur du 
borde se ut…så tolkar man det i alla fall 

 
En stor del i våran uppfattning om hur vi ska vara, se ut och hur vi ska äta och träna med mera 
får vi från media. Men hälsa förknippas även med skönhet. Roger Qvarsell menar i boken 
Reklam och hälsa att det inte riktigt går att skilja på hälsa och sundhet från skönhet. Med andra ord 
så är det lika viktigt att må bra som att se bra ut för det uppfattas nämligen som ett tecken på 
god hälsa.35 Informanterna nämner en rad olika sätt som vi blir påverkade på, till exempel 
genom tv, tidningar, reklampelare och genom vår omgivning. De har alltså uppmärksammat att 
media har en stor roll i det hela men två av mina informanter anser sig inte själva vara speciellt 
påverkade. Daniel menar att media har stor makt över många, vissa är mer lättpåverkade än 
andra, han anser sig inte själv vara särkilt påverkad av medias budskap men medger samtidigt 
möjligheten till att han kan ha påverkats omedvetet. Min tredje informant Ellen är av en annan 
uppfattning, hon menar att media tyvärr är det vi rättar oss efter och tillägger att det är självklart 
att vi påverkas.  
 
Snurrig av alla tips och råd 
Vad jag tyckte var intressant var att ta reda på vad människor tänker och tycker när de läser om 
alla tips och nya forskarrön som kommer med en jämn ström genom massmedia. Därför ställde 
jag frågan till mina informanter, nämligen om de tror på varningar och tips som de får genom 
massmedia och om detta har en bra eller dålig påverkan på oss. Ellen uttrycker sig såhär: 
 

Ellen - alltså.. alla varningar och tips har ju sina goda sidor, men också sina dåliga men man 
blir helt snurrig av alla "viktguider" som finns.. den ena guiden talar om att jag ska äta 

                                                 
35Roger Qvarsell, Ulrika Torell red., Reklam och hälsa, (Kristianstad 2005), s. 9      
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grönsaker och inget annat i flera månader, medan en annan talar om för mig att jag ska äta det 
jag tycker om, men i mindre mängder…alla varningar och tips kommer ju in i någon form av 
kommersiellt syfte…alltså inte vad som är bäst för mig 
Kristina - så du tror inte på alla då... 
Ellen - självklart inte 

 
Det uppstår helt klart en förvirring, vem ska man lyssna på? Risken är att man tillslut inte tar 
någonting på allvar. När Rickard får samma fråga svarar han att det kommer ut nya forskarrön 
hela tiden och att det inte ska tas på för stort allvar och uttrycker sig såhär:  
 

Rickard- det kommer nya grejer hela tiden som är cancerframkallande, man kan inte sluta äta 
allt  

 
Alla tre är eniga om att massmedias massbudskap om hälsa är mer av en stressfaktor än en 
trygghet. Daniel utrycker detta mycket tydligt. 
 

 

 

Daniel- Jag tror det är mer stressfaktor än trygghet för innerst inne så vet nog dom flesta att .. 
rör man på sig och äter hyfsigt hyfsat nyttigt så håller man sig i trim eller så liksom då mår man 
bra o man kanske inte behöver ha reda på att hur.. att de ska du äta o de ska du inte äta o de 
här så här ska du göra o hoppa upp och ner på en öö bräda tio gånger med vikter och sånt där 

 

Media uppmanar oss till att välja den hälsosamma vägen och försöker övertala oss att träna och 
äta rätt. Men detta har inte haft så stor effekt på den stora massan och man kan fråga sig varför. 
Ett skäl som Ellen ger exempel på kan vara att människor inser att allt de ser och hör genom 
massmedia ligger det ett kommersiellt syfte bakom. De flesta vet om att det inte är bra att äta fet 
mat men många är skeptiska till att ändra sin diet. Sjukdomar kan drabba både de som lever 
hälsosamt och de som inte gör det. Det finns också ett behov av att rättfärdiga att man äter på 
ett visst sätt.36

    Undersökningar har visat på att människor influeras av information om hälsa och sjukdomar 
från en mängd olika håll och är skeptiska till olika forskarresultat eftersom de hela tiden ändras, 
vad som är farligt att äta idag är nyttigt imorgon och alla forskare säger olika saker. Olika dieter 
som ska vara nyttiga och som ska få oss att bli smala har kommit i en epidemi och förmodligen 
har det gjort att vi har tappat tilliten till dem.37  
”Tell me what you eat and I will tell you who you are”38 så Jean Anthelme Brilliat-Savarin sig 
som har skrivit det kända verket La physiologie du gout som blev publicerat år 1826. Han 
argumenterar för att vad man äter för mat speglar ens identitet. Vad man äter för mat är alltså 

                                                 
36Pat Caplan, Food, Health and Identity, (london 1997) s. 18 ff. 
37Ibid. s. 20 ff. 
38Pat Caplan, Food, Health and Identity, (london 1997) s. 9 
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beroende på kön, vilken klass man tillhör och etnisk tillhörighet.39 Jag har inte riktat in mig på att 
undersöka vad det är för skillnad mellan könen eller etnisk bakgrund så har jag inte tänkt att gå 
in djupare på det men däremot har jag blivit lite mer nyfiken på vad klasstillhörighet kan ha för 
samband med hälsa.  
    Caplan drar paralleller till det Pierre Bourdieu skriver i sin bok Distinction att överklassen 
försöker avskilja sig från medelklassen och den lägre klassen genom att äta på ett annat sätt. 
Precis som när det gäller exempelvis kläder och musiksmak.40 Men frågan är om de är mer 
hälsosamma. Jag frågade mina informanter om vad man har för möjligheter/begränsningar som 
”fattig” eller medelklass gentemot överklass. De menade att överklassen har möjligheten att välja 
bättre alternativ då det gäller mat eftersom de har bättre ekonomi. En annan viktig sak som 
nämndes är att de har möjlighet till bättre sjukvård och tandvård. I dagens Sverige så är det till 
exempel inte alla som har råd att gå till tandläkaren. När det gäller kostval och träning så är mina 
informanter eniga om att det inte spelar någon roll om man är fattig eller rik. Så här uttrycker 
Rickard sig i frågan: 
 

Kristina- Har olika grupper olika förutsättningar till bra hälsa? 
Rickard- nje ja vet inte, är man fattig så kan man ju gå ut o springa i parken, är man rik så kan 
man gå på gym, alla kan ju träna liksom o alla kan äta bra mat det är inget som säger att man 
kan äta bättre mat om man är rik än om man är fattig... 

 

Alla individer har olika förutsättningar för hälsa och det beror inte bara på klass. Ellen menar att 
det också kan ha att göra med familjeförhållandena och säger att det är lättare att bestämma sig 
för att äta sunt om man bor ensam eftersom man då lättare kan bestämma vad som ska handlas 
och ätas. Ju fler personer desto fler viljor.  
 
Ökad välfärd, bättre hälsa? 
I Sverige och västvärlden där den materiella välfärden har ökat tycks det rimligt att tänka och anta 
att vi i det stora hela erhållit en bättre hälsa. Denna välfärd har dock en baksida. Många 
människors kostvanor har ändrats till det sämre, vi behöver inte längre snåla, vi köper den mat vi 
behöver, plus all den mat vi inte behöver. Konsumtionen av fett och socker bara ökar medan det 
minskas ner på maten som vi behöver och som är nyttig för oss, som fibrer, potatis, bröd och 
spannmålsprodukter. Samtidigt som det äts mer fett och socker har vi blivit allt mindre fysiskt 
aktiva, vilket naturligtvis blir en dålig kombination och ökar risken för sjukdomar som exempelvis 
cancer och hjärt- och kärl sjukdomar.41 Vi har förflyttat oss ”in i det moderna 
informationssamhället. De tunga arbetena försvinner, men påfrestningarna blir av ett annat 
slag.”42 De nya jobben ställer ett högt krav på individens tillgänglighet och flexibilitet. Tiden blir 

                                                 
39Ibid. s. 9 
40Ibid. s. 11 
41Ulf Olsson, Drömmen om den hälsosamma medborgaren, (Stockholm 1999) s. 110 
42Peter Währborg, Stress och den nya ohälsan, (Stockholm 2002), s 22 
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till en bristvara och den fritid man får över betraktas som slöseri. Detta får dessvärre en negativ 
påverkan på vår hälsa.43 Även när vi äter så ska det gå så fort som möjligt, detta kan vara 
anledningen till att så många väljer att äta snabbmat istället för hemlagad mat. 
 

Kristina- Tycker du att vi är hälsomedvetna i Sverige? 
Daniel- ja hyfsat jag tror att dom flesta vet va.. hur man bör leva men sen tror jag att .. i ett 
stressat samhälle så är det svårare att eftersträva det med all snabbmat o sånt sen finns i och för 
sig nyttig snabbmat också men det finns ju inte i lika stor utsträckning som McDonald’s och 
pizzerier o så vidare. 

 
Min informant Daniel säger att det även är svårt att låta bli att äta ute och att det händer ganska 
ofta, det är smidigt, maten är färdig att äta inom några minuter och är dessutom väldigt gott. När 
han är hungrig och inte hinner åka hem och laga mat mellan hans aktiviteter så är det lätt att 
hamna på ett snabbmatställe och han tror att det är liknande orsaker som gör att många andra 
väljer att äta snabbmat istället för hemlagat. Det är även relativt billigt.  
 
Att misslyckas 
När jag frågar mina informanter om de är rädda för att bli sjuka så svarar de nekande, de är inte 
rädda för att bli sjuka och det är inget de går omkring och funderar på. På frågan om det är ens 
eget fel om man skulle råka ut för någon allvarligare sjukdom så blir de lite osäkra.  
 

Kristina- Om du skulle bli sjuk, tycker du att man får skylla sig själv då? 
Rickard- näe.. asså det beror väl på.. om man har gått till läkaren o läkaren säger att du måste 
sluta..om man typ är överviktig o dom säger att du måste sluta.. eller banta annars får du 
diabetes .. om man då skiter i det så tycker väl jag att man får skylla sig själv till en viss gräns… 
eller till viss del 

 

Man får alltså skylla sig själv, till en viss gräns, i det här fallet enligt Rickard. De andra resonerar på 
ett liknande sätt. Det beror lite på vilken sjukdom som man får, Daniel menar att alla i ens 
omgivning kan påverka hur vi lever och hur vi lever kan ha med uppväxten att göra, hur man lärt 
sig att leva och äta. Han menar att alla inte har samma förutsättningar för att som han uttrycker 
sig ”hålla sig i trim” men i slutändan så kan man inte skylla på någon annan än sig själv. 
Människans kropp ses mer eller mindre som ett projekt. Individen styr och bestämmer själv över 
formandet av kroppen. Att kontrollera kroppen anses inte bara möjligt utan är även önskvärt då 
idealet är att vara smal och ta hand om sig själv och sitt utseende.44 Jag har fått intrycket från 
mina intervjuer att man helt enkelt ska vara smal, snygg, äta sina vitaminer och träna sina pass 
varje vecka för att vara en utåt sett ”lyckad människa”. Men om man då skulle gå och bli sjuk, vad 
händer då, får man skylla sig själv och är det skamligt? Pat Caplan skriver i boken Food, health and 

                                                 
43Ibid. s. 22 
44Thomas Johansson, Den skulpterade kroppen, (Stockholm 1998) 
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Identity att sjukdomar och död ses som ett misslyckande, ett misslyckande av självkontroll när det 
exempelvis gäller hur och vad man äter.45

    Alla sjukdomar kan vi ju som sagt inte rå över medan andra är mer självförvållande. När 
informanterna tycker att individen har sig själv att skylla så syftar de bland annat på när 
människor äter för mycket ohälsosamt och inte rör på sig. Alkohol och rökning är även ett stort 
hot mot hälsan och de som blir sjuka av det får skylla sig själva i princip, enligt mina informanter. 
 
Postmodernism 
Jag håller med mycket av det som Zygmunt Bauman skriver i sin bok Vi vantrivs i det postmoderna, 
där han beskriver det samhälle vi idag lever i. Han beskriver bland annat att människorna i dagens 
samhälle känner en vantrivsel som kommer med allt för mycket frihet. Denna frihet som vi har 
fått gör att individen får bestämma mer själv och på egen hand söka individuell lycka. Bauman 
menar dock att det krävs både trygghet och frihet för att vi ska kunna vara lyckliga. 46 All reklam 
och påverkan på individen, de tusentals val man tvingas välja bland gör oss bara stressade och 
osäkra. Det handlar om normer, hopp och skuld.47 Si och så ska du vara annars duger du inte och 
när man inte uppnår detta känner man sig misslyckad och söker efter hjälpmedel att uppnå det 
rådande idealet. Normerna lockar och sporrar och ligger alltid framför en med hopp om att 
morgondagen ska bli bättre. Man nöjer sig inte med hur det är utan jämför det med hur det 
kunde ha varit. 48 Man vill som mina informanter säger må bättre, bli smalare, se bättre ut, bli 
piggare. Man kan aldrig sätta sig ner och tänka, nu är jag nöjd med mig själv och mitt utseende, 
det är i alla fall få förunnat. Och massmedias ideal gör det inte lättare för oss att kunna känna just 
så, känna oss nöjda med oss själva och vårt hälsotillstånd.  
 
Slutdiskussion 
Det är bara att konstatera att hälsa är en stor del i människors liv och detta utnyttjar medierna till 
max. Vi påverkas av medier vare sig vi vill det eller inte, medvetet eller omedvetet. Det accepteras 
och blir en naturlig del i vår vardag. De tre personerna som jag har intervjuat tror inte jag är på 
något sätt unika när det gäller hur de påverkas av detta.  
När det kommer till individen, vad individen värdesätter och prioriterar för att må bra så svarar 
de att man ska leva ”lagom”. Alltså försöka leva så hälsosamt det går utan att gå till någon 
överdrift. Det är viktigt att må bra, försöka att inte äta allt för mycket onyttigt och röra lite på sig. 
Samtidigt är det sociala en viktig bit, att träffa kompisar och att trivas med sin situation i övrigt. 
    Mina informanter är ganska medelinsatta i vad som är nyttigt och inte, som de anser själva. De 
varningar, forskarrön, reklamer och tips som de får genom medierna tar de med en nypa salt. 
Med erfarenheter av att det forskare säger ska va bra ena dagen är farligt nästa. Man orkar inte ta 

                                                 
45Pat Caplan, Food, Health and Identity, (london 1997) s. 16 
46Zygmunt Bauman, Vi vanrivs i  postmoderna, (Göteborg 1999) s. 10 
47Ibid. s. 99 
48Ibid s. 99 
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alla saker på allvar. Dessutom är de medvetna om att de tips och råd de får genom olika medier 
kommer med ett kommersiellt syfte och handlar inte om vad som är bra för just dem. Medierna 
lockar med hopp om att man ska bli smalare och visar upp snygga, smala modeller. De säger det 
inte rakt ut men de visar upp en bild av hur man ”ska” se ut, det är så det uppfattas i alla fall.  
    Den slutsatsen jag har tagit av mina intervjuer med mina informanter är att man inte ska ta åt 
sig för mycket av medias budskap. Vi ska leva våra egna liv utan att påverkas alldeles för mycket, 
vi behöver inte miljontals tips utan vi behöver istället lyssna mer till oss själva och känna efter vad 
det är som gör att just vi mår bra. I grunden vet de flesta hur de ska leva för att må bra, men om 
det sedan efterföljs är en annan sak.  
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Kroppsideal 
Nina Ekman 

 

Inledning 
Den mänskliga kroppen har sedan länge varit ett tema i kultursociologins historia dock kan man 
mot slutet av åttiotalet utröna ett ökat intresse för ämnet kroppssociologi. Något som också är 
nära förknippat med detta område är konsumtionskulturen där kroppen har blivit ett bildspråk i 
form av stiliserade vackra och unga kroppar. Kroppssociologin handlar främst om kroppens 
ökade symboliska värde i konsumtionskulturen framförallt i massmedia och reklam.49 Kroppen 
står idag i rampljuset; i medierna, inom idrotten, i politiken, i vardagslivet och i den akademiska 
världen. Utmärkande för kroppens ställning idag är individualisering det vill säga att, det allmänna 
intresset för kroppen, hälsan och utseendet har ökat. Kroppen betraktas mer som en enskild 
egendom eller ett verktyg för att uttrycka den personliga identiteten. 50  
    Dagligen exponeras vi av information om hur vi bör träna, äta och leva för att må bra. 
Expertis och rådgivning står att finna överallt, via TV, Internet och veckotidningar, där olika 
hälsoexperter ger tips och råd om hur vi bäst kan hålla kroppen i form. Vilka samhälleliga 
processer ligger till grund för denna utveckling? Varför har kropp, utseende och hälsa blivit så 
centralt och uppmärksammat i massmedia och samhälle? Håller vi på att skapa ett kroppsligt ideal 
och kan det i så fall innebära förändringar i vårt sätt att förhålla oss till varandra. Vilka 
identitetsskapande processer råder i dagens samhälle och under vilka villkor skapar vi vår identitet 
idag? Kommer vi i framtiden att uppfattas alltmer utifrån vårt utseende och vår livsstil? Detta är 
frågor som väcker starka känslor hos många, inte minst hos mina informanter. Kroppen och 
själen är kanske det viktigaste vi har och som vi alla bär med oss.  
 

Syfte och frågeställningar   
Jag önskar få en liten inblick i vilka åsikter och tankar människor har om vilken betydelse 
utseende och hälsa har för individen idag. Har kraven på individen ökat i samband med att 
kroppen och hälsan uppmärksammats och fått en central betydelse i massmedia? Vilka åsikter 
och tankar finns om det kroppsliga idealet i samhället. Vilka normer och värderingar råder för 
utseende och hälsa och vad är kontrasten till kroppsideal, det vill säga det avvikande. En del i 
antologin behandlar hälsa och ansvarstagande. Ytterligare en frågeställning handlar om tillskrivna 
identiteter utifrån tidigare diskussion om utseende, hälsa och livsstil. Centrala begrepp utifrån 
dessa frågeställningar blir således kropp, hälsa, och identitet.      
 
 

 
                                                 
49Fredrik Miegel, Thomas Johansson. Kultursociologi. (2002, Lund) s. 288 
50Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 39 
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Metod  
Arbetet tog sin början med en fältstudie som jag valde att göra på Internet. Jag observerade ett 
debattforum på Överviktigas riksförbunds hemsida. Valet av observationsfält beror till stor del på 
att jag kan få svar på många av mina frågor direkt. Jag har också valt Internet av etiska skäl för att 
kunna vara lite mer diskret. Det är ett kontroversiellt ämne eftersom mina frågeställningar 
handlar om huruvida individer känner sig stigmatiserade eller inte. Jag upplever att jag vid ett 
avtalat möte, med mina frågeställningar, skulle kunna bidra till att en person som inte känner sig 
stigmatiserad till slut upplever det ändå. Internet blev därför ett naturligt val eftersom debatten är 
offentlig och alla är fullt medvetna om att deras åsikter kan läsas av alla med Internetanslutning.      
    Det är också ett fritt val att vara anonym och därför anser jag att det inte kan ses som något 
intrång i människors privatliv. För att kunna tillägna mig materialet på bästa sätt gjorde jag ett 
antal utskrifter från aktuella debatter på hemsidan för att sedan koda och kategorisera enligt 
grundad teori. 51 Observationen gav mig en viss inblick i hur överviktiga upplever sin tillvaro och 
vilka problem de kan stöta på i samhället. Utifrån mina observationer sammanställde jag relevanta 
frågor inför kommande intervjuer. Till min hjälp har jag använt mig av en minidisc för bandning 
och transkribering av intervjuerna. De ljudupptagna intervjuerna överfördes sedan till ett 
ordbehandlingsprogram för att underlätta kodning och analysering av materialet.  
Jag har intervjuat tre personer varav två är kvinnor och en är man. Jag använder mig i texten av 
fingerade namn för att skydda informanternas identitet. I uppsatsen benämns de som Stina 28, 
Patrick 35 och Maria 55. Stina och Maria är anställda inom sjukvården och Patrick studerar för 
närvarande på högskola.  
 

Teori 
För att tolka mitt empiriska material och styrka mina resonemang kommer jag att relatera texten 
till olika teoretiker med intresse för bland annat kroppssociologi, medie- och kommunikations 
vetenskap samt olika teorier om identitetsskapande processer. Författare som återfinns i texten är 
bland annat Helena Sandberg, forskare som analyserar och problematiserar utifrån fyra 
forskningsfält; konsumtion, kropp, medier och journalistik. Samt Roger Qvarsell, kulturhistoriker 
som bland annat har studerat hälsorelaterad reklam i Sverige. Inom temat kroppssociologi 
kommer jag att referera till teoretiker som Bryan S. Turner, Mike Featherstone, Fredrik Miegel 
och Thomas Johansson.      
 

Disposition 
Analysen börjar med en redogörelse för olika teorier och faktorer som anses vara upphovet till 
det ökade intresset för kroppen i det västerländska samhället. Vidare kommer jag att redogöra för 
informanternas åsikter och tankar kring kroppsideal och medias eventuella påverkan på individen. 
I följande två avsnitt med rubrikerna skönhetslyte och övervikt antites till skönhet, tar jag upp 

                                                 
51Gunilla Guvå, Ingrid Hylander. Grundad teori. (2003, Stockholm). S. 46 ff.  
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informanternas åsikter om idealen utifrån positiva och negativa aspekter. Under kapitlet den 
perfekta hälsan redogörs för den nya hälsoaspekten utifrån tankar om kroppsideal, normer och 
värderingar. Sista avsnittet handlar om tillskrivna identiteter utifrån resonemang om konsumtion 
och ideal. Avslutningsvis kommer jag att utifrån egna tankar om de resonemang som förts av 
informanterna och olika teoretiker knyta samman texten till en slutdiskussion.                
 

Analys 
Kroppen i centrum 
Bryan S. Turner hävdar att det finns tre faktorer som bidragit till det ökade intresset för kroppen. 
Konsumtionssamhället och modeindustrins framväxt under 1900- talet är en viktig faktor där 
kroppsidealet blivit motto. Stiliseringen av den vackra kroppen visar enligt honom på en historisk 
förändring av västerlandets värderingar. Modernitetens konsumtionskultur betonade en inre 
kontroll av kroppen av asketisk karaktär. Dagens konsumtionskultur vill framhålla kroppens 
estetiska kvaliteter. Kroppen har blivit föremål för reklam som uppmuntrar individen att genom 
olika strategier förebygga eller skjuta upp det kroppsliga förfallet. Det är idag en moralisk 
skyldighet att vara vältränad och vacker, att inte underhålla kroppen är tecken på moralisk 
slapphet. 52 Mike Featherstone hävdar bland annat att det skett en förändring av den rumsliga 
organisationen i den moderna konsumtionskulturen, vilket innebär att individen tvingas visa upp 
sin kropp i fler sammanhang än tidigare i historien. Nya offentliga miljöer som motionslokaler, 
varuhus och diskotek är några av de platser där individen inte kan undvika att visa upp sin kropp.   
    Featherstone hävdar också att detta bidragit till att en ny personlighetstyp uppkommit som 
kännetecknas av att individen ständigt är medvetande om sitt uppträdande, utseende och 
kroppshållning. 53 Den andra faktorn är feminismens framtåg som bidragit till att framförallt den 
kvinnliga kroppen hamnat i centrum. En tredje faktor handlar om förändrade demografiska 
mönster, främst i västvärlden, där medellivslängden förlängts. Åldrandet har blivit både en 
politisk och ekonomisk fråga i samband med att vi har fått en ökad möjlighet att kontrollera våra 
kroppar. Större delen av kroppen och dess funktioner går att byta ut eller repareras. Människan 
tycks nästan ha förvandlats till en maskin där kroppen är det individuella projektet. 54

 

Medias påverkan 
Enligt Helena Sandberg har massmedia stor betydelse i produktionen av våra kroppar. Reklamen 
förmedlar oss ständigt kropps- och skönhetsideal och tips om hur vi ska sköta våra kroppar. Hon 
uttrycker att det inte råder någon tveksamhet om mediernas betydelse för att skapa sunda 
kroppar. Via media får vi ett så kallat symboliskt material för våra kropps- och identitetsprojekt. 
Dock har den svenska medie- och kommunikationsforskningen som behandlar kroppens 

                                                 
52Fredrik Miegel, Thomas Johansson. Kultursociologi. (2002, Lund) s. 290 
53Ibid. s. 291 ff. 
54Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 40 ff.   
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framställning i media varit ganska begränsad. Forskning om mediernas roll vad gäller 
förmedlingen av kropps- och skönhetsideal har främst bedrivits internationellt. Reklam i olika 
former anser många har den största betydelsen för våra kroppsuppfattningar. Reklamen erbjuder 
förutom konstruktionen av den sunda kroppen också information om kropp, hälsa och ohälsa. 55 
Roger Qvarsell hävdar att människors längtan efter att leva sina liv med god hälsa manifesteras 
och används i reklamen i form av hälso- och skönhetsråd. Reklamen skapar ideal och 
föreställningar om vad hälsa är, således blir hälsa mer en metafor än en beskrivning av ett 
fysiologiskt tillstånd. En god hälsa vittnar om ett gott liv och gränser mellan hälsa, sundhet och 
skönhet är svåra att urskilja. Ofta förutsätts att individer med ett vackert utseende också har en 
god hälsa. 56 Inom forskningen råder det delade meningar om reklamens påverkan på individen, 
vissa är mycket kritiska till reklam och vill betona dess stora påverkanspotential medan andra 
forskare vill hävda att påverkan är obefintlig och att individen inte låter sig påverkas hur som 
helst. 57 Ett påstående är bland annat att reklamens motståndare ofta är de som uppfattar reklam 
som ett maktmedel med stort inflytande på individen. Större delen av den kritik som riktats mot 
reklam bygger på ett antagande om att människor lätt kan både styras och manipuleras av den. 58

    På frågan om vem som förmedlar idealen svarar mina informanter att media, kvälls och 
dagspress är de som skapar och uttrycker kroppsidealet. De ger också uttryck för att idealen finns 
överallt i massmedia och att de inte går att undgå. Maria uttrycker bland annat följande:  

 
/.../ Dom som förmedlar idealen är dom som kan tjäna pengar på att vi anammar dessa ideal. 
Det är ju en lukrativ marknad för plastkirurgi, kläd- och modebranschen bland annat. /…/ 
Också Internet alltså via datorn, tänk så mycket bilder, mycket information som du kan få utan 
att du i stort sett väljer, det bara ploppar upp såna här bilder med vackra människor. /.../ man  
kan inte värja sig ifrån det alltså det är…(Maria) 

 
Patrick uttrycker följande om vilka som förmedlar idealen;           
 

/.../ Det är dom som är på omslaget på Café, Moore o Slitz bland annat. Men det gäller även 
dagstidningar som Aftonbladet, vilka personer som blir uppmärksammade till exempel b-
kändisar från dokusåporna. Modeskaparna har även en stor roll i det hela, vilka modeller dom 
anser skall komma fram i rampljuset, dom skapar ideal i modeagenturer och alla dom här 
liksom, mode i kläder och utseende, kroppsideal, det är ju dom som skapar det liksom, ändå. 
Sen tycker ju inte folk att dom tar till sig det, så gör alla det på något sätt ändå. (Patrick)     
 

Patrick och Maria uttrycker båda att vi påverkas av media och att idealen finns överallt. Maria 
hävdar att det inte går att värja sig ifrån det, vilket även uttrycks i Patricks resonemang. Vi kan 
inte undvika dem trots att vi har en uppfattning om att vi inte gör det.   
                                                 
55Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 46 ff.  
56Roger Qvarsell. Reklam och hälsa. (2005, Kristiansstad). s. 22  
57Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 48  
58Roger Qvarsell. Reklam och hälsa. (2005, Kristiansstad). s. 22  
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Propagandastress 
I intervjuerna framgick det att alla var eniga om att kroppsliga ideal finns i samhället och att 
betydelsen av utseende och hälsa ökat. Informanterna uttrycker både negativa och positiva åsikter 
om kroppsidealet. Uttryck som ofta återkommer i samband med diskussion om kroppsidealet är 
tvång och krav. Det diskuteras också om vikten av att gå sin egen väg, vilket är något som enligt 
mina informanter kan vara problematiskt idag. En orsak tycks enligt dem vara att idealet är starkt 
förankrat i samhället och normer och värderingar har etablerats för kroppsideal, livsstil och hälsa. 
Patrick uttrycker bland annat att informationen är så omfattande att den allämna åsikten har blivit 
att alla bör bejaka det och leva efter det. Stina uttrycker följande om de krav hon upplever i 
samhället. 
 

 /.../ det är inte frivilligt längre utan man blir tvingad in i någon sorts ideal som man kanske 
egentligen inte ... Det är inte frivilligt längre utan man blir ju påtvingad saker och ting mer eller 
mindre man ska in på det här spåret liksom. Eller alla människor ska in på någon sorts 
nyttighetsspår. (Stina)  

 
Hon vill också påpeka att all information om hälsa och nyttiga levnadsstilar, eller 
propagandastress som hon uttrycker det, också kan vara negativt för individen. Budskapet blir 
kontradiktoriskt då informationen i stället leder till stress för många människor, vilket i sin tur 
ofta leder till sjukdom. /.../ stress är den största och farligaste faktorn för oss för att vi ska bli 
sjuka. (Stina) 
På frågan om hur det kroppsliga idealet ser ut fick jag liknande svar av alla informanter. Maria 
och Patrick var mycket utförliga i sin beskrivning av idealet medan Stina pratade om idealet 
utifrån ett hälsoperspektiv.  
 

Man skall vara vacker, näst intill perfekt i ansikte och kropp med rätt centimetermått vad gäller 
midja och stuss. Bysten ska vara så stor som möjligt. Med andra ord, du ska vara smal, vacker, 
stora bröst, smal midja, lagom häck, långa ben och blond helst. (Maria)  

 
Maria uttrycker också att mycket förändrats sedan hon var ung. Kroppsidealet är något som hon 
upplever har kommit på senare tid eller fått en större betydelse för alla oavsett ålder. 
 

 /…/ förr hade ju varje kvinna varje man sitt arbete att utföra, dom hade fullt upp. /…/ det 
var ingen som hade tid o kika på hur man såg ut så att det har ju kommit för att vi har fått 
bättre tider helt enkelt, vi har ju tid och råd att tänka på andra saker. (Maria) 

     

Vidare hävdar Maria att trots att vi har fått bättre tider är det endast de med resurser som har 
möjlighet att följa idealen fullt ut.   
 

/.../ vi vanliga människor som inte levt något glamouröst liv, jag tror nog ändå vi är mer 
tvingade att hålla oss på jorden alltså vi har inte råd att betala en bröstoperation för fyrtio till 
femtio tusen plus att snygga till ansiktet för lika mycket sen ska ändan lyftas och låren sugas 
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och magen sugas o allt det där vi har ju inte möjlighet till det. /.../ dom som har levt lite i den 
här glamouren och som har råd alltså det krävs ju ekonomi också till det hela, äh... där är det ju 
även äldre som eftersträvar det. (Maria) 

 
Maria uttrycker också i negativ bemärkelse, att idealet även finns för männen och att det 
dessutom börjar likna det kvinnliga idealet.  
 

/.../ tyvärr har dom råkat in i samma som tjejerna. smink, örhängen och halsband och andra 
utsmyckningar av olika slag är också vanligt. Och kläder alltså modemedvetna. Det är väl bara 
hårknuten och hårspännet som fattas. (Maria) 

 
Stina har uppfattningen att idealet främst handlar om hälsa och talar om massmedias påverkan 
på individen.  
 

Jaa om man läser tidningarna och alla bilagor, det handlar ju till väldigt stor del om hälsa, 
kanske mer tycker jag om hälsa än vad det handlar om kläder och utseende. Man ska hålla sig i 
trim och alla program på TV har ju blivit väldigt mycket såna du är vad du äter och alltså 
väldigt uppmärksammat är det ju kring det här vad man stoppar i sig och hur man ska leva.  
(Stina)  

     
Helena Sandberg hävdar att hälsan har fått ett högt uppmärksamhetsvärde och är mycket 
kommersiellt gångbart för massmedia. Hälsa kopplat till kroppsvikt, kost och motion har fått ett 
större medialt intresse under de senaste åren. Medier fungerar som en plattform för 
informationsspridning och kunskapsförmedling inom området hälsa där olika hälsoproblem 
debatteras vilket automatiskt leder till att vi funderar på vår egen hälsa, livsstil och olika 
hälsorisker. Det är numera vanligt att dagstidningar innehåller hälsospalter eller särskilda 
hälsobilagor med information om kostråd, hälsokurer, motions- och skönhetstips. Nya 
specialtidningar med temat hälsa har också uppkommit till exempel Må bra, I form, Hälsa, Tara 
eller Steel där vi kan läsa om hälsa, livsstil och kroppsvård. Olika matprogram i TV och 
medicinsk rådgivning på Internet är ytterligare exempel på den ökande mängden av experter 
inom hälsorådgivningen. 59

 

Skönhetslyte? 
Helena Sandberg tar upp frågan om utseendefixering och uttrycker att många ledarskribenter i 
bland annat Dagens Nyheter skriver om kroppen först och främst som den vackra och attraktiva 
snarare än den sunda och friska. Debatterna handlar oftast om att viktminskning innebär nya 
dimensioner i livet som skönhet, inre tillfredsställelse och framförallt lycka. 60 Dock finns det 
skribenter som också tar upp ideal och utseende utifrån ett annat perspektiv; bland annat 

                                                 
59Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 46 ff.  
60Ibid. s. 140 
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uttrycker en ledarskribent oro för manipulationen av våra kroppar och uttrycker att vi har blivit 
mer riskbenägna. 
 

 Allt fler är beredda att ta till tveksamma metoder som dopning, piller eller droger för att uppnå 
attraktion och framgång; Utseendefixeringen är utbredd. Bara de som har formfast byst, slanka 
linjer, breda axlar eller rak näsa räknas. Efterfrågan på snabba bantningspreparat, laserknivar, 
silikoninplantat och så vidare växer. Kanske är vi bara i början av en utveckling mot nya 
preparat och tekniker som erbjuder genvägar att bli attraktiv och efterfrågad. (H D, 010305)  
 
Kroppsprojekt är riskfyllda projekt. Mycket står på spel och de får absolut inte haverera: Att 
misslyckas med vikten är att misslyckas stort i vår stränga, fettfixerade tid (D N, 010421) 

    

På frågan om negativa och positiva aspekter med kroppsideal och den nya hälsoaspekten svarar 
mina informanter följande. Positivt är väl att man kanske mår bättre, kroppen mår bättre, man 
slipper ju kanske sjukdomar till en viss del satt säga om man nu följer det här. (Stina) Vad 
beträffar utseendet så uttrycks en viss osäkerhet bland informanterna. 
 

/.../ Alltså hälsoidealet är ju positivt men när det gäller utseende vet jag inte om jag tycker att 
det är så positivt för jag menar om man tittar på många av dom här dokusåporna o allting med 
stora bröst alltså dom yngre tjejerna tror ju säkert att man måste se ut så, man ska vara 
pinnsmal och ha jätte stora bröst. /.../ Alltså när det gäller det här är det ju bara negativt tycker 
jag.  (Stina)  

 
Enligt mina informanter handlar den positiva aspekten främst om en ökad medvetenhet om den 
egna hälsan. Den negativa aspekten handlar om utseende och ideal som en bidragande faktor till 
bland annat stress och utseendefixering. Den omfattande informationen om vilka risker som 
följer med olika livsstilar har gett individen ett val. Enligt min tolkning är valmöjligheten och vår 
upplysta tillvaro om hälsa och riskfaktorer positivt dock verkar den negativa aspekten vara 
inneboende i den positiva. Den ena förutsätter den andra och vi kan med andra ord inte bortse 
från eller undgå den information som omger oss. De upplevda kraven som uttrycks av mina 
informanter handlar således om att individen måste ta ställning till den information som erbjuds. 
Ytterligare tolkningar utifrån de som sagts av mina informanter tycks vara att normer och 
värderingar etablerats, kring ideal och hälsa, vilket innebär att individer som inte tagit ställning till 
olika riskfaktorer riskerar att ses som avvikande och därmed upplevs det som ett tvång.   
Något som också diskuteras är unga människor som löper stor risk att utsättas för psykisk stress. 
Patrick uttrycker bland annat att det finns en risk med att bygga upp självförtroendet utifrån 
utseende, eftersom kroppen förändras med åren vare sig vi vill eller ej. Självkänslan måste byggas 
upp inifrån för att bli stabil och inte utifrån utseende eller bekräftelse från andra. Maria går ett 
steg längre i sitt resonemang och uttrycker att vissa kan riskera att förlora jaget och hela sin 
personlighet. Hon talar också om ytlighet som en konsekvens av jakten på ett perfekt yttre. /.../ 
ytlighet, ytlighet, asså det blir förfärligt ytligt allting. /.../ det är bara spegeln och lilla jag som 
gäller.  
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Övervikt antites till skönhet 
Gränserna mellan kropps- och sundhetsideal, skönhet och hälsa börjar bli allt mer diffusa. En 
smal kropp är alltid vacker och per definition frisk medan den överviktiga kroppen snarare 
betraktas som avvikande och sjuklig. Enligt Helena Sandberg framhålls det tabubelagda ämnet 
övervikt som en kontrast till det senmoderna och västerländska utseendeidealet. 61 Det går också 
enligt henne att urskilja en högre grad av moraliserande runt allt som har med kropp och hälsa att 
göra. Acceptansen har minskat för de individer som inte engagerar sig i sin egen kropp eller lever 
hälsomedvetet. Det börjar bli legitimt att ta avstånd från överviktiga människor eller uttrycka 
avsky eller äckel inför deras närvaro.62 Sandberg hävdar också att fördomar om och stereotyper 
av överviktiga ofta förekommer i opinionsmaterialet. Ofta fälls negativa och nedlåtande 
kommentarer i artiklar vilket får konsekvenser för hur övervikt och överviktiga uppfattas i 
samhället.  
    Mina observationer på nätet vittnar bland annat om detta, då många debatter handlar om 
överviktiga som behandlas respektlöst eller ignoreras i samhället. I en artikel skriver en kvinna 
bland annat följande;  
 

Detta har jag råkat ut för: Stiger på en av Göteborgs fina spårvagnar. Där finns en pappa med 
en femårig flicka. Hon börjar ropa när hon får se mig: - Titta vad tanten är tjock! Se en sån 
tjock tant! Pappa, varför är hon så tjock? Pappan svarar onaturligt högt: - Hon är så tjock för 
att hon äter godis, kakor och läsk. Så tjock vill väl inte du bli och se ut som tanten? Vi varnar 
dig alltid, ät inte godis, då kommer du att se ut som tanten! Hela vagnen lyssnar och jag går av 
nästa hållplats. Hur grym får man vara? (Rondör, 9402) 

     
Mina informanter uttalar sig också om detta och hävdar att överviktiga blir väldigt dåligt bemötta 
framförallt inom vården. Maria menar att trycket på överviktiga ökat på grund av den nya 
hälsoaspekten vilket innebär att samhället ställer hårdare krav på individen. Hon uttrycker också 
att synen på överviktiga förändrats inom sjukvården och att man uttrycker sig annorlunda om 
dessa individer idag, i jämförelse med tidigare perioder.   
 

/…/ Synen på övervikt har nog ändrat sig en del från förr då man sade att några extra kilon 
var alltid bra att ha om man blev sjuk. Fett lägger sig som bomull runt hjärtat sa man ju förr. 
Det skulle man aldrig höra någon säga idag. /…/ Kanske från äldre personer men inte från 
medelålders människor. (Maria)  
 

Maria uttrycker också att individer med samma missbruk behandlas olika beroende på om de 
lider av anorexi, bulimi eller fetma. Anorektiker får ofta bättre och snabbare vård än personer 
med bulimi eller fetma. De behandlas också med större sympati inom sjukvården. Anorexi klassas 
inte som något självförvållat utan diagnosen går ofta under beteckningen psykisk sjukdom. 
Individer med fetma blir ofta diskriminerade inom sjukvården och det är vanligt att de bemöts 
                                                 
61Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 169 
62Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 39  
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med förakt. Stina uttrycker också att mycket av den utrustning som används inom sjukvården i 
form av kamerabritsar, rullstolar eller sängar sällan är anpassade för personer med fetma. Patrick 
uttrycker sig också om detta då han vill påpeka att anorexi, fetma eller bulimi endast är olika 
former av matmissbruk. De är alla lika farliga för individen och kostsamma för samhället, trots 
detta tolkas och bemöts dessa människor på olika sätt i samhället och framförallt inom 
sjukvården 
 

Den perfekta hälsan     
Synen på vad som är sjukdom är något som alltid förändras och framförallt i samband med nya 
medicinska och tekniska lösningar. Med nya framsteg inom forskningen följer också diskussionen 
om vad som ska definieras som sjukdom. Kraven på vård ökar också i samband med att nya 
diagnoser och sjukdomar fastställs. Följande artikel beskriver denna utveckling;  
 

Trycket på sjukvården ökar. Nya tekniker sänker kostnaderna för enskilda ingrepp. Samtidigt 
ökar mängden vård som kan ges. Man kan operera åkommor som tidigare inte kunde 
behandlas. Toleransen för sjukdomar minskar. Patienterna kräver behandling för alltifrån fetma 
till depression och kronisk smärta. Nya diagnoser tillkommer... (HD, 010204) 
   

Sandberg nämner att i en artikel antyds det att fetma egentligen inte är en sjukdom men har med 
tiden blivit det. Flera olika föreställningar råder i samhället om övervikt, ofta framställs fetma 
som ett tvivelaktigt sjukdomstillstånd då det råder delade meningar om graden av 
självförvållande. Fetma kan representeras som en sjukdom, skönhetsfel, samhällelig utgift eller ett 
naturligt tillstånd. 63

    Med anledning av återkommande diskussioner om ideal kopplat till hälsa och sjukvård, vid 
mina observationer på nätet, önskade jag diskutera med informanterna om huruvida det nya 
hälso- och utseendeidealet skapat nya krav för individen. Alla instämde med det faktum att 
kraven har ökat i samhället och då framförallt hälsoaspekten. Två av mina informanter med 
koppling till sjukvården talar om nekad vård för rökare eller överviktiga som inte följer 
rekommendationerna. Stina uttrycker följande om kraven inom sjukvården och utifrån hennes 
resonemang kan man också urskilja en viss osäkerhet om hur den framtida vården kommer att se 
ut; 

Man kan ju till och med nekas vård idag som till exempel rökare kan ju nekas till operationer 
idag om dom inte lovar att sluta röka och såna här saker. Vissa får ju också den 
rekommendationen att du måste gå ner i vikt annars kan vi inte fortsätta med vård. Och till viss 
del är det väl positivt för alltså vissa måste ju eftersom det handlar om liv eller död om dom 
inte blir av med sin fetma. Till viss del är det väl förståligt satt säga men man kan ju aldrig neka 
sjukvård men så kanske det kan bli ändå om femtio år framåt eller något. (Stina)   
   

Maria uttalar sig främst om företagen och de nya krav som ställs på de anställda. Hon gör också 
en jämförelse med de krav inom arbetslivet som hon upplevde under åttiotalet.   
                                                 
63Helena Sandberg. medier & fetma. (2004, Lund) s. 166 ff.  
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/.../ På dom flesta ställena och på åttiotalet då erbjöd man ju kurser och 
rökavvänjningsmaterial som plåster och inhalatorer och sånt. Fungerade det inte fick du 
fortsättningsvis va rökare och gå ut till ditt rökrum. /.../ Företagare har inte längre lust att 
betala folk som ska springa ut och röka en gång i timmen och vara frånvarande fem tio minuter 
för att röka en cigarett medans dom andra arbetar. /.../Ja, dom blir ju mer kostsamma helt 
enkelt för företagen. Vilket jag i och för sig kan ha förståelse för. (Maria)  
 

Utifrån de resonemang som förts av mina informanter verkar bland annat sjukvården ändrat 
riktlinjer, vilket ökat kraven på individen. Min egen uppfattning är att det tidigare fanns en mer 
accepterande inställning till individer med olika missbruk eller beroenden. Enligt både Maria och 
Stina har också erbjudanden om vård och behandling inom företagsverksamheten och vården 
minskat eller försvunnit och ersätts i stället med krav och restriktioner.  
 

Tillskrivna identiteter 
Bryan S. Turner brittisk sociolog och en av kroppssociologins stora föregångare hävdar att 
vardagslivet främst handlar om produktion och reproduktion av kroppar. För att vi ska 
accepteras i det sociala livet måste vi kunna kontrollera kroppen för att kunna ge en bra 
presentation av oss själva. Turner hävdar också att rationaliseringen av våra kroppar har varit en 
bidragande faktor till kapitalismens utveckling. Vidare anser han att vardagslivet och dess rutiner 
måste förstås utifrån en sociologi om kroppen. Inom samhällsvetenskaperna har den mänskliga 
kroppen negligerats och enligt Turner är Descartes traditionella teorier om kroppen och 
medvetandet som två olika objekt orsaken till detta. Turner anser att identitet och kropp hör ihop 
och bör studeras utifrån detta synsätt. 64

    Helena Sandberg uttrycker att medier inte bara formar vår kultur utan också utgör 
grundmaterialet i människors kommunikations- och identitetsskapande processer. De hjälper oss 
också att förstå oss själva i en komplex värld där vi ägnar allt mer tid åt att vara uppdaterade med 
information från olika slags medier. En allmän uppfattning idag är att individen skapar och 
uttrycker sin identitet framförallt genom konsumtion. Vi väljer vem vi vill vara genom att 
konsumera vilket innebär att vi också blivit ansvariga för vårt utseende, uppförande och hälsa. 65   
    Enligt mina informanter har utseendet och den kroppsliga framtoningen betydelse för vår 
självuppfattning, identitet och hur vi uppfattas av andra. De hävdar också att individen utifrån 
utseende, kläder och livsstil kan välja sin identitet och därmed hur man vill framstå inför andra. 
Vidare uttrycks bland annat att individen kan tillskrivas personliga egenskaper utifrån klädval och 
utseende och livsstil. Patrick uttrycker följande: 
 

/.../ Jag tror att många som har en förutfattad mening av en person som till exempel är 
överviktig så finns det en förutfattad mening om han bara sitter hemma på soffan och inte gör 

                                                 
64 Fredrik Miegel, Thomas Johansson. Kultursociologi. (2002, Lund) s. 288 ff.  
65 Helena Sandberg. medier & fetma. (2004,Lund) s. 13 
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någonting speciellt, o bara äter onyttig mat o lever på snabbmat å liksom inte har någon 
självbevarelsedrift. /.../ O rökare det är liksom lite loser stämpel på det lite, men det uppfattas 
som en, ..., ja som ett visst slag av folk alltså. Eller alltså, jag tror det uppfattas lite, ja negativt 
helt enkelt. /---/Om man följer idealet däremot uppfattas man som en aktiv person med 
framåtanda, styrka och kanske målinriktning. (Patrick)  

  
Informanterna ser detta som något negativt eftersom uppfattningar om andra utifrån yttre 
egenskaper sällan stämmer överens med verkligheten. Maria uttrycker att uppfattningen om andra 
individers yttre inte säger något om hur dom är som personer eller vilka egenskaper dom har. 
Patrick menar att detta absolut är fördomar då en person som följer idealen slaviskt och uppfattas 
som stark kan innerst inne vara mycket osäker och ha en dålig självuppfattning. Stina utrycker 
följande om kroppsideal och identitet vilket kan relateras till tidigare diskussioner om utseendets 
betydelse för identiteten;   
 

 /.../ Det handlar mycket om utseendet igen. /.../Har man bara fina kläder kan man bli 
ursäktad för dåligt uppträdande. Han med kostym har nog bara varit på en fin julfest och fått i 
sig lite för mycket och man kan skratta lite åt det och gå vidare men annars så ja... passerar man 
bara och spottar lite på den som ligger i snödrivan med slitna jeans. (Stina) 
 

Tidskriften Science Direct – Body Image skriver i en utgåva, under rubriken Weight-related 
words associated with figure silhouette, att en undersökning bland studenter visar att olika 
slangord för fetma eller slankhet också inrymmer fördomar och uppfattningar om dessa personer. 
Ordet fet associeras ofta till en lat person utan självkontroll medan ordet smal betyder att 
personen har självdisciplin med en stark drivkraft, karaktärer som är högt värderade i det 
västerländska samhället. 66

     

Slutdiskussion 
Det verkar som om kropp och hälsa fått en ökad betydelse i samhället. Kroppen har för många 
blivit ett yttre medel eller verktyg som vi kan använda oss av för att skapa vår identitet. 
Individens, utseende, kroppsvikt och hälsa säger något om dennes personlighet och karaktär. 
Informanterna uttrycker en viss tveksamhet till huruvida kroppens yttre kan säga något om 
individen, men hävdar samtidigt att ett välordnat yttre, betyder för många idag att personen ifråga 
är framgångsrik och har en stark karaktär och framåtanda. Personer med ett mindre välordnat 
yttre ses ofta som mindre lyckosamma. Med ett välordnat yttre menas individer med en idealvikt 
som följer de normer som råder för utseende och mode. Informanterna är enhälliga om att 
normer och värderingar som råder för kroppsideal och hälsa har ett starkt fäste i samhället och 
att förebilderna för idealkroppen finns i mediernas retuscherade bilder där skavanker och 
skönhetsfläckar tagits bort.  

                                                 
66 Christy Greenleaf m. fl. (2004) Weight-related words associated with figure silhouette, Science Direct- Body 
Image, nr 1, (4), s. 3 
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Enligt Thomas Johansson har alla individer olika sätt att förhålla sig till kroppen och utseendet. 
Ett synsätt är att kroppen utgör ett skal som är skapat för att innesluta själen. Med denna 
utgångspunkt finns enligt honom två varianter att se på den kroppsliga boningen. Enligt den ena 
är kroppen förvisso bara ett skal, men detta skal eller yttre har också betydelse för vårt 
identitetsskapande och hur vi uppfattas av andra. Alltså speglar det yttre också det inre, vilket 
således blir ett starkt argument för individen att vårda sitt yttre med omsorg. Ett annat synsätt är 
att individer som inte uppfyller skönhetens villkor ändå kan uttrycka sin identitet genom sitt inre. 
Tyngdpunkten blir då att fokusera och rikta uppmärksamheten inåt. Enligt Johansson har vår 
kultur en tendens att behandla kropp och själ som två enheter. Individer som tillmäter utseendet 
stor betydelse lägger ofta ner mycket tid och energi på kroppen. Resultatet blir ofta att individen 
betraktar både sig själv och andra utifrån ett nytt synsätt. Detta blir en ny livsstil, där kropp, 
utseende och ideal utgör viktiga grundstenar. Med detta följer också enligt Johansson att 
förståelsen för de individer som väljer att negligera kroppen minskar. Informanterna uttrycker 
detta med återkommande diskussioner om den minskade acceptansen för de som väljer att inte 
följa riktlinjerna som gäller för den sunda kroppen.  
    Vidare hävdar Johansson att kroppsbygge i grund och botten handlar om att bygga en 
identitet. Kroppen eller ytan blir detsamma som identiteten. Kropp, utseende och identitet 
sammanfaller helt enkelt. 67 Johansson refererar till Thomas Ziehe som riktar skarp kritik mot 
denna utveckling. Enligt Ziehe är betraktandet av kroppen som något plastiskt, föränderligt och 
påverkbart en konsekvens av modernitetens samhälliga förändringar. Individen har fått ett mer 
flexibelt förhållande till kroppen och identiteten som kan leda till fixering. Fixeringen innebär en 
fastlåsning vid ett specifikt sätt att vara eller vid någon specifik egenskap hos kroppen där allt 
handlar om att skulptera idealkroppen. Resultatet av detta blir enligt honom att strävan efter den 
perfekta kroppen kan leda till en fragmentering av identiteten. 68

   Många teoretiker bland annat Bryan S Turner uttrycker att det nya konsumtionssamhället är 
den största bidragande faktorn till kroppens centrala betydelse idag. Det mesta går att köpa för 
pengar och utvecklingen av olika kroppstekniker som till exempel plastikkirurgi gör det möjligt 
att byta ut eller omforma delar av kroppen, vilket i sig har skapat ett nytt kroppsideal. En av 
informanterna hävdar också att vi fått bättre ekonomi och därmed har vi mer tid och pengar att 
lägga ner på vårt yttre. Denna utveckling väcker många frågor, bland annat om vi går mot ett 
perfektionistiskt samhälle där ett gemensamt kroppsligt och hälsomässigt ideal kommer att gälla 
för alla? Vad händer med människor som faller utanför ramarna, det vill säga de som inte har 
resurser?  Hur kommer de som avsiktligt väljer att inte följa normerna uppfattas i samhället?  
    I studien diskuteras också frågan om hälsan och dess betydelse för individen. Enligt 
informanterna har även den fått en större betydelse i samhället. Kraven har ökat och människor 

                                                 
67 Johansson Thomas. Makeovermani. (2006, Stockholm) s. 137 ff.  
68 Thomas Johansson, Britt- Marie Ringfjord och Linda Bergqvist. Den sämre kopian? (1998, Växjö) s. 4-5  
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som ägnar sig åt ohälsosamma livsstilar blir ifrågasatta både i samhället och inom vården. 
Ansvaret förskjuts mer på individen och många av dagens debatter handlar om vad som ska ingå 
i den skattefinansierade sjukvården. Bland ledarskribenter talas det bland annat om en 
omdefiniering av det offentliga vårdansvaret. 
 Den ökade fokuseringen på individens hälsa har både positiva och negativa aspekter enligt 
informanterna. Positivt är naturligtvis att hälsomedvetenheten ökar i samhället vilket leder till en 
friskare befolkning. En negativ aspekt är att tanken på den perfekta hälsan kan leda till en fixering 
eller överdriven tro på den rätta livsstilen. Enligt informanterna finns många andra aspekter i livet 
som också avgör vår hälsa. Bland annat uttrycks att lyckan är vägen till en god hälsa och inte 
tvärtom.  
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Tankar om skönhet 
En studie om tre unga kvinnors tankar om skönhet och ideal 

Författad av Ema Catovic 

Inledning 
Du ser henne överallt. Det är omöjligt att undgå henne. På tidningsomslag, reklampelare och 
affischer står hon där, vacker, perfekt och framgångsrik leende mot dig. Bilden av hur den 
perfekta kvinnan skall vara och se ut finns överallt i dagens samhälle. Vi omges ständigt av olika 
bilder och uppmaningar med hur unga kvinnor förväntas vara och se ut. I varje veckotidning och 
i nästan alla kvällstidningar finns det oändliga rader text om råd och tips för hur unga kvinnor 
skall göra för att till exempel få den bästa sminkningen eller den vältränade kroppen. Tidningarna 
ägnar flera sidor åt att redogöra för olika metoder på hur vi på det mest effektiva sättet kan få den 
bästa kroppen eller den bästa solbrännan. Vi ska träna, äta rätt och ha de rätta kläderna. Fokusen 
ligger överallt på hur vi ser ut och överallt finns det uppmaningar och råd som talar om för oss 
hur vi skall göra för att se ut på allra bästa sätt. Nya ideal växer ständigt fram och blir mer och 
mer extrema. Ätstörningssjukdomar så som anorexia och bulimi förekommer ständigt och 
drabbar bland annat många unga i dagens samhälle.  

 
Frågeställningar 
Tar unga kvinnor till sig de olika uppmaningarna och bilderna? Hur reagerar de på dem? Följer de 
dessa uppmaningar och råd när det gäller deras yttre? Hur påverkar det dem och skapandet av 
deras identitet? Trots att dessa uppmaningar och förväntningar existerar är de viktiga för unga 
kvinnor idag? Den rådande normen som finns när det gäller skönhet, stämmer den överens med 
informanternas syn på skönhet och vad som är vackert? Är det eftersträvansvärt att vara vacker 
och i så fall vad innebär det att vara vacker? Är det vackra det som vi ständigt omges av? 
Påverkas de av dessa ständigt pågående och synliga ideal och i sådana fall på vilket sätt? Hur stor 
del av skapandet av den egna identiteten har de och har de det överhuvudtaget? 
 

Skönhet och ideal - historik 
Skönheten och drömmen om det vackra har alltid fascinerat människan ända långt tillbaka i tiden. 
Under antikens tid i Rom lade kvinnorna oftast stor möda på sitt utseende. 
 

Tvättad, pudrad, och klädd med håret uppsatt, var ändå varje flicka med självrespekt tvungen 
att pryda sig med något litet smycke innan hon var klar att gå ut. Hon lät sig inte nöja med de 
enkla prydnaderna från republikens tidigaste dagar.69

 

                                                 
69  
Goodenough, Simon. Antikens Rom Dagligt Liv för 2000 år, (London 1986) s.56 
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Kvinnorna under Romarrikets tid var väldigt modemedvetna och lade stort fokus på sitt hår. I en 
värld då mannen ansågs vara överhuvud och den som styrde och bestämde, gav olika 
håruppsättningar dem möjligheten att synas. De rika kvinnorna hade vanligtvis egna frisörer som 
bestod av slavar. Hårmodet bland kvinnorna skiftade jämt och adelns kvinnor var de som 
bestämde hur det skulle se ut.  70  
   Under 1930-talet växte bilden om att den idealiska unga kvinnan skulle vara smal, bilden av den 
smala kvinnan var den enda rätta. Under denna tid användes också inslag av bland annat 
sensualitet och begär i lanseringen av olika bantningspreparat. Den slanka kroppen framställdes 
då som den sensuella och åtråvärda. 71

   På 1960-talet när husmodern började komma ut på arbetsmarknaden i en allt större skara 
började också deras utseende bli mer påtagligt även utanför hemmets fyra väggar. Detta 
medförde att kvinnans kropp började reflekteras i reklamsammanhang. Begreppet bantning 
började då användas på stort i bland annat reklam.72

   

Fältkontakt och intervjuerna 
Min första kontakt med fältet var genom en fältobservation. Observationen ägde rum i en 
medelstor stads centrum, i dess parfymerier och kosmetikaaffärer. Fältobservationen som jag 
utförde gav mig en inblick i hur skönheten gestaltas hos unga kvinnor i dagens samhälle samt 
vilken betydelse den har för dem. Nu i efterhand inser jag att jag omedvetet vinklat min 
observation genom att välja dessa specifika platser för observationen. Jag borde inte ha utfört 
observationen i parfymerier och sminkaffärer då ämnet skönhet är så påtagligt inom de 
områdena, av både sociala och ekonomiska intressen.  Jag hade till exempel kunnat observera hur 
påtaglig vikten av utseende och skönhet är på till exempel en skola, en cafeteria eller en fest. 
   Intervjuerna genomfördes i en sedan tidigare bekant miljö för informanterna. Detta tror jag 
bidrog till den avslappnande stämningen som rådde under intervjuernas gång. En av intervjuerna 
fick dock en ansträngd start då en av informanterna inte var medveten om att intervjun skulle 
spelas in. Detta gjorde att informanten upplevde situationen som obehaglig i början av intervjun 
men valde dock att fortsätta den och den framskred utan några som helst problem. 
    
Informanter 
Till denna studie har jag intervjuat tre unga kvinnor. Alla tre är studerande och i tjugoårsåldern. 
Alla namn är som tidigare nämnt fingerade för att inte avslöja informanternas identitet. Jag har 
dock valt att behålla deras åldersgrupp då jag anser att deras ålder är relevant för studien. 
Informanterna är Isabella, Sara och Maria. 

 
                                                 
70 Goodenough, Simon. Antikens Rom Dagligt Liv för 2000 år, London 1986) s.52  
71 red. Roger, Qvarsell & Ulrika, Torell, Reklam och hälsa, Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia 
(Stockholm 2004) s. 109 f  
72 Ibid, s. 116 
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Metod 
Metoden som jag tillämpat i min studie är Grundad Teori. Kortfattat går denna metod ut på att 
utifrån insamlad data framställa och/eller utveckla idéer. 73 Efter att jag samlat in och kodat mitt 
material fick jag fram olika kategorier som ligger till grund för min analys. 
      Jag använde mig av så kallade semistrukturerade intervjuer i min studie.74 Det innebär att jag 
utgick från en av mig redan konstruerade intervjumall när jag genomförde intervjuerna. Jag ställde 
även följdfrågor på de ställen jag fann nödvändiga. Innan intervjun började informerade jag mina 
informanter om vad intervjun skulle användas till, vem som skulle ha tillgång till den, att deras 
person uppgifter skulle behandlas konfidentiellt samt att de kunde avbryta sin intervju när som 
helst de ville eller låta bli att svara på någon specifik fråga. Detta gjordes genom ett skriftligt 
informationspapper som mina informanter fick ta del av. Allt detta gjordes med avsikten att få 
informanten att känna sig trygg och säker under intervjun. Steinar Kvale skriver i boken Den 
kvalitativa forskningsintervjun att även fast kanske sådana faktorer inte alltid är av vikt för den 
intervjuade så kan de ibland fungera som skydd för både informanten och forskaren. Enligt 
Kvale gäller detta främst vid intervjuer som behandlar omstridda ämnen. 75   

 
Första intrycket 
I en tid där mer och mer fokus läggs på det yttre och skönhetsideal med uppmaningar om hur vi 
skall se ut finns nästan var vi än vänder oss kan det vara lätt att glömma bort vad skönhet 
egentligen innebär för en själv och hur viktig det är med skönhet egentligen. 
   Informanten Isabella menar att det ibland är viktigt att se bra ut, beroende på situation och 
tillfälle. Enligt henne var utseendet viktigt mest på sociala tillställningar eller interaktioner som till 
exempel arbetsintervjuer eller bröllop. När hon fick frågan om när hon till exempel tyckte att det 
var viktigt att se bra ut svarade hon: 
 

Isabella: Ja om man går på bröllop… om man ska ut med kompisar och så då är det… alltså 
det känns roligt att liksom göra sig i ordning och så. Om man ska ut någonstans … när man 
ska på intervju… när man ska… ja… ibland blir det så när man ska gå ut på stan och shoppa 
lite och så 

 

För informanten Maria har utseendet betydelse när det gäller att presentera sig själv seriöst och 
på bästa sätt. Hon anser att när en individ arbetar inom ett yrke där kontakt med många olika 
människor dagligen ingår skall han/hon presentera sig på bästa sätt och då är det yttre viktigt 
eftersom första avtrycket är avgörande vid vissa tillfällen. Detta understryks av citatet som följer: 

 
Maria: Ja när man jobbar utåt sätt som till exempel reseledare eller står i en reception och folk 
kommer och går hela tiden och du pratar med folk och dom får det första intrycket hela tiden 

                                                 
73Gunilla, Guvå & Ingrid, Hyllander, Grundad Teori, (Stockholm 2003) s. 5 
74Alan, Bryman, Samhällsvetenskapliga Metoder, (Malmö, 2002) s. 301 f 
75Steinar, Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997) s.142 
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och då tror jag att det är viktigt att se inte snygg så där men det är vikigt att se ordentlig ut 
liksom att du har fina kläder på dig, håret är bra men alltså såna grejer när första intrycket 
betyder så mycket. 

 
Även för informanten Sara spelar det yttre roll vid tillfällen när ett seriöst intryck av en som 
individ och ens identitet krävs. Enligt henne så speglar ens klädsel och vårdnaden av ens hygien 
en stor del av ens personlighet. På frågan om hon kan komma på någon situation där utseendet 
är vikigt svarar hon: 
 

Sara: Till exempel anställningsintervju att man bara inte ska komma med slappa kläder utan att 
när man väl kommer till jobbet så att den som ska anställa kan se typ att man tar hand om sig 
… 

 

Både Isabella, Maria och Sara anser att utseende och det intryck som det skapar kan vara av stor 
vikt vid en del tillfällen. De poängterar att det yttre intrycket skall vara presentabelt när det gäller 
ens arbete eller karriär. De menar dock inte att individ skall behöva se snygg ut utan att ha ett 
vårdat utseende. Ett vårdat utseende ger ett mera professionellt intryck och då skapar det ett 
bättre intryck av ens identitet det vill säga ens personliga egenskaper samt ens kompetens. Ibland 
kan alltså utseende säga mycket om hur en person är i övrigt. Ens utseende blir då ens identitet. 
Genom att se välvårdad ut, det vill säga se ut som en person som tar hand om sig när det gäller 
det yttre särskilt i officiella sammanhang ger även den personen ett bättre intryck när det gäller 
ens kompetensförmåga angående arbetet. Det hela handlar om att individen vill uppvisa en viss 
sorts kompetens och karaktärsdrag genom att klä sig ”presentabelt” eller ”rätt” vid detta tillfälle. 
   Sociologen Anthony Giddens anser att när en individs självreflexiva identitetsskapande (det vill 
säga individens reflektion när det gäller den egna identiteten) som omfattar både livsstilen och 
kroppen klargör varför utseendet är så utmärkande för denna tid. 76

 

Skönhetsideal  
Vi omges dagligen av skönhetsideal, tidningar och reklam talat ständigt om för oss hur vi ser ut 
bäst, vad vi skall göra för att se så bra ut som möjligt och hur viktigt det är att se bra ut. För Sara, 
Isabella och Maria är dagens skönhetsideal fulla av motsägelser och de menar att tidningar och 
media överdriver bilden om det perfekta utseendet. Sara menar att hon absolut inte skulle hämta 
inspiration eller tips till sitt utseende från till exempel tidningar. När jag ställer frågan vad det är 
som gör att hon inte skulle hämta inspiration därifrån svarar hon: 
 

Sara: Därför för att det är så mycket skitsnack för att de fokuserar så mycket på det perfekta 
som ingen människa kan uppnå alla är vi olika jag tycker inte att alla behöver se likadana ut 
genom att operera sig. 

 

                                                 
76Liz Frost, Theorizing the Young Woman in the Body, Body and Society, vol 11(1) (London 2005) 
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Maria menar att skönhetsidealen som vi har idag att alla ska vara så smala och perfekta utan några 
som helst ”defekter” är skadliga och kan få allvarliga konsekvenser.  
 

Maria: Jag anser väl att vi har lite konstiga skönhetsideal just idag kanske därför att folk får 
anorexia och bulimi för att folk anser att man ska vara så smal och så perfekt på nått sätt så är 
det väl det och det skadar ju mest unga tjejer. 

 
Hur mycket inverkan media och dess påtryckningar har på unga kvinnor och deras självbild har 
alltid varit föremålet för massdiskussioner. På 1960-talet blev den supersmala brittiska 
fotomodellen Twiggy enormt populär inom modeindustrin. Hennes jättesmala kropp orsakade 
stor bantningshysteri.77

Under början av 1990-talet var debatten om bland annat reklam påverkar unga kvinnor och deras 
förhållande till sina kroppar.  År 1997 tog klädkedjan Hennes & Mauritz bort en av modellerna 
från deras årliga kampanj för underkläder då prinsessan Viktoria tillkännagett att hon var sjuk i 
anorexi och att den smala fotomodellen ansågs vara en av de medverkande krafterna till 
kronprinsessans tillstånd. I boken Reklam och hälsa, Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska 
reklamens historia skriver en av medförfattarna att kroppens form och vikt har varit människans 
svaga punkt som reklamen sedan länge har spelat på.78  
   Anthony Giddens skriver i sin bok Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den senmoderna 
epoken att anorexi är bland annat en av följderna av senmoderniteten. Enligt Giddens handlar det 
om reflexivitet, att kvinnan tar till sig en livsstil och sedan formar sin självidentitet utifrån den.79 
Vi lever i en tid där det yttre blir allt viktigare, att till exempel vara smal eller ha en fin kropp kan 
ses som att en individ tar hand om sig själv, har kontroll över sin livssituation och på så vis 
formar identitet som är starkt ihopkopplade med senmoderniteten. 

 
Inre kontra yttre 
Alla tre informanterna betonar vikten av en människas inre, dennes utstrålning och personlighet 
att den är överlägsen en individs yttre. Finns det bara ett vackert skal utan något vackert och rikt 
innehåll så förlorar det vackra skalet sitt värde. Då alla informanterna svarade att det inre är det 
viktigaste frågade jag dem vad det är som gör just det inre så viktigt. Informanten Maria svarade: 
 

Maria: … men till exempel när du först träffar en människa då då ser man ju bara det yttre och 
då kanske man går mycket på det men eh… en snygg människa till exempel som är helt 
bedrövlig när du lär känna den sen men alltså det går inte (skratt) det funkar ju inte och det är 
det som är skillnaden den inre skönheten den liksom den består ju hela tiden jag menar yttre 
kan du ju faktiskt ändra på ganska mycket om man vill och har pengar. 

                                                 
77http://sv.wikipedia.org/wiki/Twiggy 060427 23:06 
78red. Roger Qvarsell & Ulrika Torell, Reklam och hälsa, Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska reklamens historia 
(Stockholm 2004) s.102  
79Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den senmoderna epoken (Göteborg 1999) s. 130 
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Sara påpekade också betydelsen av det inre att det är viktigare än det yttre. Hon ansåg dock att 
frågan var väldigt svår att besvara, detta anser jag kan bero på att hon inte tycker att frågan är 
ensidig och att det inte går att ge ett bara ett svarsalternativ. Även hon anser att det första 
intrycket blir det yttre och att det ibland kan säga mycket om en person men att när ens inre 
kommer fram och det gör det alltid påverkar det ens uppfattning om personen i fråga. Att hur en 
människa uppfattas har inte bara att göra med dennes personlighet utan även människans yttre. 
 

Sara: Alltså för det första är det det inre alltså det är egentligen därifrån allting kommer men 
det är ju också viktigt med det yttre som jag sagt då att man ser att personen tar hand om sig 
det speglar ju också ganska mycket hygienen och det yttre för det är ju ändå det första intrycket 
man får av personen det är ju det yttre sen via det kommer det inre och det inre påverkar ju det 
yttre, puh vilken svår fråga (skratt) komplicerad 

 

Isabella betonar även hon vikten av personligheten, en individs inre. Hon har som åsikt att om 
personligheten hos en individ inte är intressant så har den ingenting att komma med. Detta stryks 
av följande citat: 
 

Isabella: Det är ju själva ja personlighet så klart för är man med nån som bara ser bra ut men 
inte har nått intressant eller liksom ingenting då är det liksom ingen ide att bara liksom man 
måste ju prata med någon ja det blir liksom igen kontakt. 

 

Även fast hon inte säger det rakt ut har jag tolkat det som att hon underförstått menar att finns 
det ingenting intressant att prata med en människa om då påverkar det intrycket av den 
människan avsevärt och då har det ingen betydelse hur bra människan än ser ut om det inte blir 
någon kontakt. 
 

Utseende och media  
Författaren Naomi Wolf anser att ”damtidningar” har haft och har värde för kvinnan. Wolf 
skriver att tidningarna lägger även fokus på råd om bland annat hur kvinnan skall ta sig fram i 
arbetslivet och lära sig självförsvar. Dock anser Wolf att de inte slipper undan skönhetsmyten. De 
förstärker den genom bland annat annonser och skönhetsråd som förekommer ständigt i varje 
tidning. Tidningarna berättar för kvinnan hur hon skall göra och ut för att männen skall bli 
intresserade av henne.80

   När jag ställde frågor om skönhetsideal till informanterna svarade alla tre att de tyckte att de 
rådande skönhetsidealen som finns är starkt överdrivna men de ansåg att de inte styrdes av dem 
eller levde under dem. De anser att samhället vi lever i fokuserar för mycket på medias bild av 
skönhet och skönhetsideal. Saras åsikt är att samhället har fått en fel bild om skönhetsideal då 
hon menar att de inte är naturliga och det resulterar i att unga kvinnor börjar banta eller 
plastikoperera sig.  

                                                 
80  
Naomi, Wolf, Skönhetsmyten, (Stockholm,1992) s.70 f 
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Sara: För tillfället så tycker jag att samhället har fått en fel bild av skönhetsideal speciellt om 
kvinnor eftersom det är så mycket att modeller och sånt här dom är ju smala och när man 
kollar på planscher och i tidningar då blir det ju så att att tjejer tar till sig det där och då ändras 
ju skönhetsidealet på så sätt att man bantar och har olika plastikoperationer alltså det onaturliga 
så att på senare tid har det blivit fel och det påverkar ju samhället. 

 

Isabella poängterar att det finns ett rådande ideal i samhället när det gäller skönhet och vad som 
är vackert och inte. Hon anser dock att det är löjligt och att det inte är någonting som hon bryr 
sig om.  
 

Isabella: Jag tycker att det är lite överdrivet och det är för mycket det är liksom folk tar till sig 
liksom vad som helst för att se bra ut jag tycker liksom att det bara är överdrivet liksom man 
ser det överallt tv, tidningar allting liksom 

 
Hon anser att medias bild av skönhet står för perfektion och att det är överdrivet, det faktum att 
alla ska se perfekta ut hela tiden. 
  

Isabella: … jag tycker att det är överdrivet i dagens samhälle kolla bara på MTV liksom så har 
du allt perfekta tjejer perfekta killar och allt ska vara liksom så där perfekt jag tycker bara att det 
liksom är löjligt. 

 
 

Isabella: När man ser små tjejer gå runt med en massa smink och värsta klackskorna det tycker 
jag är överdrivet då ser man att de liksom har blivit påverkade av antigen ja sina storsystrar eller 
att de kollar på tv och dom se så här försöker efterlikna och så. 

 

Utseende och omgivningen  
Isabella menar att hon förstår att det finns människor som kan känna pressen som finns runt 
omkring på att se bra ut men att hon inte gör det. Hon menar att detta beror mest på att hon 
umgås i kretsar där utseende inte har så stor betydelse.  
 

Isabella: Att jag inte bryr mig jag tror att det är att jag har nog mest umgåtts med folk som 
har… som inte bryr sig om såna saker folk som liksom accepterar en för det man är så det har 
aldrig varit viktigt typ utseende i själva vänner omkretsen om man säger så. 

 

En av anledningarna till att just utseende inte är viktigt i hennes umgängeskrets tror hon har till 
stor del att göra med att hon mest umgås med äldre. Maria påpekar också vikten av ålder och 
betydelsen av utseendet. Hon anser att utseendet och att se bra ut var mycket viktigare för henne 
när hon var yngre. 
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Maria: … det var viktigare när jag var yngre jag sminkade mig till exempel mycket mer när jag 
var yngre och jag brydde mig mycket mer om hur jag såg ut absolut så jag tror att för fyra år 
sen skulle jag ha sagt att det betydde allt men nu nu är det absolut inte lika viktigt. 

 

Enligt Maria så blir utseendet mindre och mindre viktigt med åldern. Hon tycker att detta har att 
göra med mognad och att ju mognare en människa blir så inser hon också att det yttre inte är allt. 
 

Maria: Jag skulle tro att man mognar och inser att det liksom folk tycker inte om dig för att du 
är vacker folk tycker om dig för vad du har inom dig. 

 

Maria tycker också att även fast tiden vi lever i nu lägger stor vikt på utseendet att det börjar bli 
bättre och bättre. Hon menar att folk mer och mer börjar inse att det är insidan som är avgörande 
till slut men att det fortfarande läggs för mycket fokus på det yttre och att ens yttre i vissa 
situationer kan vara till en fördel.  
 

Maria: Jag tror att det blir bättre och bättre att folk börjar att inse att det är den inre skönheten 
som som till sist liksom bestämmer men det är fortfarande mycket att man ska se vacker ut och 
folk jag tror att vackra människor överlag har lättare att få saker som dom vill ha och så där.  

 
Orsaken till att vackra människor har lättare för att få det som de vill ha tror Maria beror på att 
de har bättre förtroende. De vågar stå på sig själva mer och är inte rädda för att visa sina 
förmågor och att de (alltså människorna) existerar. Jag tolkar detta som att hon menar att 
människor som enligt henne är vackra har fått bekräftelse på detta och att de då blivit mer 
självsäkra och vågar stå på sig mer. 
 

Maria: Det kan ju bero på till ganska stor del att dom kanske har bättre självförtroende att 
dom… jag vet inte… folk med bra självförtroende har tro på sig själva och inte är rädda för att 
visa här är jag nu kommer jag liksom jag tror att det är mycket därför.   

 

Isabella har också som åsikt att utseendet kan underlätta för en individ ibland. Att ett ”bättre” 
utseende medför mer pondus för individen emellanåt.  
 

Isabella: Det känns som att folk ju bättre man ser ut desto mer av vad ska man säga respekt 
eller uppmärksamhet får man, så känns det. 

 

Skönheten skall vara rolig 
När jag frågar informanterna om de känner till om det finns några metoder som man kan 
använda sig av när man vill förändra sitt utseende svarar både Isabella och Maria bland annat 
träning. Ingen av dem tränar nu men båda har tränat när de var yngre. Isabella tränade för att hon 
tyckte att det var roligt att träna och för att hon mådde bra av det, inte för att hon använde det 
som hjälpmedel för att försöka se bättre ut. När jag frågar henne varför hon just skulle välja att 
träna framför någon annan metod svarar hon: 
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Isabella: Främst för att kroppen ska må bra för man märker liksom det är många som bara 
liksom slappnar av och det är alltså jag har också känt det ibland att jag måste verkligen göra 
nått för man blir ju bara man går uppför trappan blir man andfådd så därför vill jag börja träna 
för hälsans skull mest. 

 

Maria nämner som tidigare nämnt också träning som en förändringsmetod för utseendet. För 
henne är det viktigt att träningen är rolig. 
 

Maria: Det är att man har kul definitivt jag tycker till exempel jag har testat och träna på gym 
och aerobics och såna grejer men jag tycker att det är jättetråkigt så det skulle jag aldrig göra 
igen så helt enkelt det måste vara roligt. 

  

Isabella nämner också sminkning som en annan metod när det gäller att förändra sitt utseende. 
Hon använder själv smink dock inte alltid och inte mycket. När jag frågade henne om vid vilka 
tillfällen hon brukar använda smink svarar hon: 
 

Isabella: När jag inte är trött på morgonen, om jag ska någonstans, om jag har tid och 
så, man sminkar sig liksom inte extra mycket utan bara så att man ser fräsch ut. 

 

När Sara får frågan om vilka metoder hon känner till svarar hon att hon kanske skulle testa med 
att ha andra kläder när hon går ut eller förändra sitt hår. 
 

Sara: Eh… jag vet faktiskt inte alltså när man går ut man försöker ju variera typ ha andra kläder 
eller eller ha en annorlunda håruppsättning men jag tycker ändå inte att det ska spela så stor 
roll för det är ju ändå det inre som människan ja får fram. 

 

Slutdiskussion 
Informanterna anser alla att vi lever i en värld där utseende har betydelse. De menar dock att 
deras liv och deras identiteter inte påverkas särskilt mycket av detta. Både Isabella, Maria och Sara 
är noga med att påpeka vikten av en människas inre och att det är det som allt till slut bottnar i. 
   Även fast informanterna påpekar vikten av det inre så visar dock vissa citat och utlanden det 
motsatta ibland. De vidhåller att det inre är det viktigaste men de redogör även för att det yttre 
har stor betydelse i en del situationer. Trots att de anser att det inre är det som räknas och att det 
yttre bara är ett skal menar de ändå att det finns tillfällen och situationer då det yttre kan vara 
avgörande. Ett av dessa tillfällen är till exempel arbetsintervjuer. Vid dessa tillfällen skall en 
individ se presentabel och fräsch ut så att den som anställer kan se att denna person tar hand om 
sig själv och kommer på så vis också ta hand om sitt arbete. Det är även vid tillfällen där första 
intrycket är avgörande som det är vikigt med det yttre. De poängterar att det inte är vikigt att vara 
direkt snygg vid dessa tillfällen men det skall synas att personen i fråga tar hand om sig. 
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Ingen uppnår perfektion 
Isabella, Sara och Maria betonar alla tre att det finns skönhetsideal i dag och att de 
skönhetsidealen är överdriva och kan ibland vara direkt av skadliga. De anser dock att de inte 
lever under dem men att det finns vissa situationer som kräver att man tar hand om sitt yttre. De 
tycker för mestadels att de idealen som existerar idag bara är löjliga och att ingen någonsin kan 
uppnå de idealen. De menar att ingen kan uppnå den perfektion som dagens ideal strävar efter. 
De bidrar istället till att unga kvinnor kan drabbas av bland annat ätstörningar som anorexia eller 
bulimi.  
   Anthony Giddens skriver i sin bok Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den senmoderna 
epoken att anorexi är bland annat en av följderna av senmoderniteten. Enligt Giddens handlar det 
om reflexivitet, att kvinnan tar till sig en livsstil och sedan formar sin självidentitet utifrån den.81  
Jag kopplar detta till informanternas resonemang om att en del kanske försöker att uppnå de ideal 
som finns och utifrån dem forma en identitet men att på en del av de som inte lyckas får detta 
allvarliga konsekvenser som resulterar i till exempel anorexia och bulimi.  
   Marias åsikt är att det inre är det viktigaste då det säger vem du är och att det yttre kan du 
faktiskt ändra på om du har tid och resurser. Här är dock informanterna lite kluvna då de ständigt 
påpekar att det inre är det viktigaste samtidigt som de alla tillägger att de brukar göra i ordning sig 
lite mer vid vissa tillfällen. Oftast blir det vid sociala tillställningar som bröllop och utgång med 
kompisarna. De menar då att de mest gör det för egen skull trots att jag anser att en individ vid 
sådana tillfällen är föremål för andras blickar och att det då blir viktigare för en att försöka att se 
så bra ut som möjligt.  
   Alla mina informanter anser att utseende inte är det viktigaste hos en individ och att de själva 
inte bryr sig så mycket om den rådande skönhetshysterin och skönhetsidealen. Detta anser jag 
kan bero på att en människa kanske inte alltid vågar erkänna hur mycket omgivningen påverkar 
en själv. Vi vill alla ses som självständiga individer som skapar våra egna vägar här i livet och som 
inte bryr oss om omgivningens förväntningar på hur vi bland annat skall se ut. 
 
Ålder och utseende 
Ålder och mognad har även en hel del att göra med hur man ser på skönhet och sitt utseende, 
hur viktigt det egentligen är menar informanterna. Ju äldre du blir desto mer mognar du och blir 
mindre ytlig samt inser att folk runt omkring dig tycker om dig för den du är. Detta kan ha att 
göra med att ju äldre en människa blir desto mer säker blir hon på sin identitet och behöver inte 
använda sitt utseende för att forma en identitet. När du har nått en ålder då du vet vem du är och 
vad du vill då blir ditt utseende mindre viktigt. Detta för att ditt utseende är inte längre ett av 
huvudorsakerna till hur du skapar din identitet. Däremot så anser jag att ens utseende alltid 
kommer att betyda en liten del för ens omgivning när de tillskriver en en identitet, som till 
exempel ”snyggingen” eller ”tjockisen”. Jag anser att ens utseende till viss del alltid kommer att 

                                                 
81 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet, självet och samhället i den senmoderna epoken (Göteborg 1999) s. 130 
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ha någonting att göra med hur andra tillskriver och uppfattar ens identitet precis som 
personligheten.  
 
Omgivningen  
Informanterna påpekar vikten av deras omgivning alltså deras umgängeskrets och hur stor del de 
har när det gäller skapandet och tillskrivanden av en människas identitet. Det vill säga att om en 
individ rör sig bland människor som inte anser utseende vara viktigt resulterar det i att utseendet 
slutar vara en viktig angelägenhet för individen själv. 
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Den ”nye” mannen 
OM UNGA MÄN OCH DERAS TANKAR KRING UTSEENDE OCH IDEAL 

Författat av Camilla Hellman 
 

Inledning  
I dagens samhälle bryr vi oss mer och mer om utseendet. Ett tydligt exempel på detta är diverse 
”gör om mig”-program som florerar i både tv och dagspress. Denna utseendefixering har, hittills, 
främst varit sanktionerad för kvinnor. Eller? Män har även brytt sig mer eller mindre om sitt 
utseende genom tiderna, dock har idealen visat sig på olika sätt i olika tidsperioder och kulturer. 
Under antiken var exempelvis det kroppsliga idealet renrakat och männen använde sig av en form 
av hårborttagningsmedel gjord på kåda och beck.82 I det gamla Egypten slipades kroppshåret bort 
med hjälp av pimpsten då hårlöshet stod för ungdomlighet och skönhet.83 Ungdomlighet och 
skönhet står återigen i fokus när det gäller det manliga idealet och även den hårlösa kroppen 
eftersträvas.84 Numera säljs diverse hårborttagningskrämer och vaxer på herravdelningarna på 
olika varuhus. 

 
Syfte och frågeställningar  
Syftet med mitt arbete är att ta reda på hur unga män förhåller sig till samhällets ideal och 
utseendefixering. Vad anser unga män är viktigt när det gäller det egna utseendet och var går 
gränserna för hur mycket, och hur lite, de får bry sig om utseendet för att ändå tillhöra 
samhällsnormen? Vad tror unga män när det gäller skönhetsideal i tiden, finns det en skillnad 
eller förändring? Vad har unga män för åsikter om dagens hårlösa kroppsideal? Detta är de 
övergripande frågeställningar som jag tar upp under denna del av antologin. 

 
Metod 
Jag har gjort två observationer varav en deltagande observation på en förfest med manliga vänner 
och bekanta till mig och därefter har jag observerat ett diskussionsforum på internet som handlar 
om manligt utseendeideal. Den första observationen var intresseväckande i och med att jag fick ta 
del av mina vänner och bekantas åsikter och tankar. Detta har jag i efterhand funderat på om min 
relation till dem kan ha påverkat situationen och att vissa av dem kanske valde att inte 
sanningsenligt framföra sina åsikter under diskussionen. De kan även ha sagt och framfört saker 
som de ansåg att jag ville veta då de var någorlunda införstådda i mitt syfte med diskussionen. Jag 
anser dock i och med att jag känner de flesta så tror jag inte att de kände sig tvingade att uttrycka 
sig på ett visst sätt. Dessutom hade jag inte något inflytande över diskussionens gång och därför 
har jag heller inte påverkat personernas diskussionsämnen. Detta är något som även Steinar 
                                                 
82Simon Goodenough, Antikens Rom, (London, 1986), s. 73. 
83Marie Birde, Vem vill vara en nakenråtta?, http://www.darling.se/nr23/naket/, 2006-03-18. 
84Michael Boroughs. m.fl., “Male Body Depilation: Prevalence and Associated Features of Body Hair Removal”  i 
Sex Roles, vol. 52, Issue 9/10, (2005), s. 637. 

http://www.darling.se/nr23/naket/
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Kvale diskuterar och han menar att delar av syftet bör avslöjas först efter intervjun för att undgå 
komplikationer.85 För få en djupare inblick i ämnen så bestämde jag mig för att även ta del av ett 
diskussionsforum på internet, där deltagandet är frivilligt och personerna i fråga är för mig 
obekanta.  Observationen gjordes på ett forum på ett community där det krävs medlemskap. Jag 
lade själv ut ett debattinlägg och frågade om unga mäns tankar och åsikter om samhällets och de 
egna idealen kring utseendet. I och med att denna studie rör unga män så valde jag att ta del av de 
inlägg som var skrivna av män i 18-32 årsåldern. 
    Redan under mina observationer upptäckte jag att huvudhåret är väldigt viktigt för unga män, 
vilket väckte mitt intresse för denna fråga och jag har valt att gå vidare med den då jag vill ta reda 
på varför just huvudhåret tycks vara så väsentligt. Observationerna ligger även till grund för den 
intervjuguide jag senare formulerade och i den delade jag upp frågorna i olika teman och 
kategorier för att strukturera upp intervjun. Den främsta uppgiften med mina intervjuer har dock 
inte varit att ställa mina frågor utan, som Eva Fagerborg menar, att få den intervjuade att 
berätta.86 Med detta menar Fagerborg att syftet är att få informanten att berätta utifrån sina egna 
erfarenheter och dela med sig av sina egna tankar och åsikter kring temat för intervjun.  
    Jag har genomfört tre individuella semi-strukturerade intervjuer och en fokuserad 
gruppintervju.87 Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår ifrån en 
intervjuguide, där frågornas ordningsföljd kan varieras och där det finns utrymme för 
uppföljningsfrågor. Fokuserade gruppintervjuer går ut på att informanterna tillsammans 
diskuterar de specifika frågeställningarna som är relevanta för både forskaren och informanterna. 
Fördelen med en individuell intervju är att informanten lättare kan ge uttryck för sina åsikter eller 
kanske uttrycker sådant som denne inte skulle ha sagt inför andra.88 Enligt min erfarenhet kan det 
även vara svårt att få informanten att uttrycka sig under en individuell intervju då informanten 
kanske inte riktigt tänkt på de frågor som ställs. Därför valde jag att även göra en fokuserad 
gruppintervju för att dra nytta av antalet informanter då de tvingas tänka över varandras svar. 
Enligt Alan Bryman är fokuserade gruppintervjuer till för att få fram hur informanterna reagerar 
på varandras åsikter samt att skaffa sig en bild av det samspel som äger rum i gruppen. En 
fokuserad gruppintervju gör det även möjligt för deltagarna att utforska varandras skäl till 
specifika åsikter och de ställs också inför utmaningar och ifrågasättanden.89 Mitt empiriska 
material har jag sedan kodat enligt Grundad Teori.90 Det svåra med Grundad Teori är att 
forskaren ska ge sig in i sitt fält "förutsättningslöst", vilket enligt mig är en omöjlighet då jag anser 
att individer alltid har en förutfattad mening om hur saker och ting ligger till. Detta anser jag är 

                                                 
85Steinar, Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 120. 
86Eva Fägerborg, “Intervjuer”, i Etnologiskt Fältarbete, (red.) Lars Kaijser & Magnus Öhlander, (Lund, 1999), s. 59. 
87Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 127. 
88Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s. 143. 
89Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 324 ff.   
90Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003) 
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bra att ha i beaktning under arbetets gång så att jag försöker se på mitt forskningsområde "med 
nya ögon". 

Etik 
Innan jag påbörjade de individuella intervjuerna fick informanterna läsa igenom ett 
informationsbrev där jag beskrev mitt syfte med intervjun, vad den skulle användas till och att de 
när som helst kunde avbryta intervjun om de så ville. Jag informerade således mina informanter 
angående de grundläggande reglerna i Vetenskapsrådets fyra etiska principer.91 Inför 
gruppintervjun informerade jag mina informanter muntligt och följaktligen införskaffade jag 
deras samtycke till intervjun. För att ge mina informanter konfidentialitet har jag använt mig av 
fingerade namn på personer och platser. Enligt Bryman eliminerar dock inte användningen av 
fingerade namn möjligheten till identifikation.92 Därför har jag även beslutat att skifta 
användningen av de olika namnen i arbetet för att försvåra möjligheten till att identifiera enskilda 
individer ytterligare. Jag har i transkriberingen tagit bort ord som ”eh, liksom, bah” då jag anser 
att dessa så kallade ogräsord, som upprepas i talat språk, kan ge ett osammanhängande och rörigt 
intryck. 

Tidigare forskning och teorier 
I mitt arbete refererar jag till tidigare forskning och olika teorier för att bestyrka min egen analys. 
Nedan följer en kort presentation av dessa vilket åsyftar till att underlätta för läsaren att följa med 
i mina tankegångar i analysdelen. Jag har tagit del av studien Male Body Depilition: Prevalence and 
Associated Feathers of Body Hair Removal gjord av bland andra Michael Boroughs. Syftet med denna 
studie var att ta reda på den allmänna förekomsten av mäns avlägsning av kroppshår och även att 
undersöka om detta fenomen är relaterat till sociala och reella föreställningar.93

    När det gäller självkänslans påverkan på identiteten och detta relaterat till en individs utseende, 
refererar jag till Maarit Johnson, fil. dr. i psykologi. Johnson diskuterar skillnaden mellan det 
verkliga och sanna självet och det ideala självet och dess inverkan på individens självkänsla. Johnsson 
resonerar även kring den mediala påverkan på individer och identitet.94  
    Jag tar även upp Steven Miles, universitetslektor i sociologi, som diskuterar dagens föränderliga 
värld och den nya konsumtionskulturen samt dess inverkan på unga människor och dess 
livsstilar.95

     

                                                 
91Vetenskapsrådet, http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=569, 2006-03-18. 
92Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. (Malmö, 2002), s. 445. 
93Michael Boroughs. m.fl., “Male Body Depilation: Prevalence and Associated Features of Body Hair Removal” i Sex 
Roles, vol. 52, Issue 9/10, (2005). 
94Maarit Johnson, Självkänsla och anpassning, (Lund, 2003). 
95Steven Miles, Youth Lifestyles in A Changing World, (Philadelphia, 2000). 
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Presentation av informanterna 

Jag har intervjuat sex unga män i åldern 20-25 år som alla är högskole- eller universitetsstudenter. 
Erik, 22 år och Alex, 25 år bor båda i en svensk storstad. Victor, Anders och Oscar är 25 år 
gamla, och Lucas är 20 år, och samtliga bor i en mellanstor svensk stad. Alex arbetar extra på 
skönhetsavdelningen på ett varuhus.  

Analys 

Samhällets ideal 
Maarit Johnson skriver att det sägs att vi just nu i västvärlden lever i en narcissistisk tid.96 Med det menar 
Johnson att individen i dagens västerländska samhälle strävar efter perfektion både när det gäller 
förmåga och utseende. Vi värderas idag utifrån yttre kriterier och vi jämför oss med varandra för 
att hitta en fastställd norm för att duga både åt andra och sig själv. Denna fasad som byggs upp 
formas, enligt Johnson, i vårt samhälle och återges i samhällets regler och normer.97  
    Mina informanters uppfattningar om samhällets utseendeideal är liknande då de alla har en 
känsla av att idealen i samhället har blivit både högre och fler. Victor har tolkat det som att killar 
ska vara tränade i både huvudet och kroppen och enligt Erik är det inte lika konstigt om killar 
använder smink och liknande.  Mina informanter är alla är överens om att det finns gränser för 
både hur mycket och hur lite killar får bry sig om sitt utseende innan det blir för mycket, när det 
inte är inom ramarna för normen längre. Victor talar även om att det i samhället finns en 
föreställning om att ett visst utseende förväntas av en då individen exempelvis uppnått en specifik 
ålder eller då det är dags att debutera på arbetsmarknaden. Victor tycker dock att utseendet är 
upp till var och en och menar att en individs prestationsförmåga inte sitter i exempelvis 
hårfärgen.  
    Enligt Lucas bryts samhällets ideal då en person klär sig i andra kläder än vad som säljs i 
butiken Hennes & Mauritz, eller så som han själv uttrycker det: sticker utanför H&M-idealet. Han 
menar att även det så kallade Carlings-idealet, en person klädd i kläder från butiken Carlings, är 
accepterat men då sticker man ut. Det är först när både H&M- och Carlingsidealet passerats som 
individen klassas som en outsider av samhället. Anders tror att det är okej att bry sig hur mycket 
som helst om sitt utseende men om en ung man sminkar sig så att det syns då tror Anders att folk 
kanske kategoriserar denne som bög. Oscar menar att vad som, enligt samhället, anses som 
lämpligt och accepterat har börjats skjutas på mer och mer och han menar att det numera är okej 
för killar att använda till exempel hudvårdsprodukter. Anledningen till denna förändring menar 
han är: i nån typ av serie eller nån som är så här extrem och sen blir det mer och mer accepterat, desto fler som 
hakar på den trenden. Både Lucas och Oscar hävdar att denna förskjutning dels har skett med hjälp 

                                                 
96Maarit Johnson, Självkänsla och anpassning, (Lund, 2003), s. 85. 
97Ibid., s. 85 ff. 
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av dagens tv-serier och dokusåpor. Erik menar på att det i tvserie-världen oftast finns någon som 
är extrem i sin utseendefixering vilket i sin tur leder till att samhällets syn på vad som är okej 
förskjuts. Folk ser på tv och ser därmed vad som är okej och sedan hakar de på trenden. Mina 
informanter menar även att det i samhället finns gränser för hur lite en individ får bry sig, men att 
den gränsen är lägre för killar än för tjejer. Alex menar att den enda gränsen som finns är då en 
individ börjar lukta äckligt, annars är det okej att se sliten ut. Vad gäller den normativa undre 
gränsen, beträffande utseende, tar Erik tar upp exemplet datanördarna. Datanördarna kommer till 
skolan i samma kläder flera dagar i sträck och engagerar sig inte i sitt utseende. Mina informanter 
pekar på att det är då engagemang saknas eller om personen i fråga börjar lukta andra börjar titta 
snett och dessa går då över samhällets gräns för vad som är accepterat.  

Indirekt och undermedveten påverkan 

Mina informanter är medvetna om både medias påverkan och influenser av vänner och bekanta 
när det gäller det egna utseendet. Hur stor är denna påverkan? Oscar menar att han är: 

[...] mittemellan påverkad, det är inte direkt att jag helt skiter i vad andra tycker så att jag skulle 
kunna gå ut i vilket skit som helst och bara ”nej, jag har min egna stil” men å andra sidan så 
låter jag inte samhället styra hur jag klär mig. 

Oscar fortsätter med att påpeka att han: däremot så skulle jag nog säkert kunna ta till mig om någon 
skulle säga ”du ser ut som en gammal sopsäck i dom där kläderna”. Alex säger att även om han inte 
känner sig påverkad av mode och trender så är det trots allt moderiktiga kläder som säljs i 
butikerna, vilket gör att han blir indirekt påverkad. 

[...] det måste ju ha påverkat mig på nått sätt indirekt för att, jag kan tänka mig att det, det 
ligger väl i det som säljs i klädväg är väl sånt som är påverkat av rådande trender och sånt där 
så det är ju helt omöjligt att säga att man inte är påverkad på något sätt. 

Här märks en medvetenhet hos Alex om trenders påverkan på hans egna klädinköp, vilket Oscar 
inte tycks reflektera över då han inte på samma sätt nämner den indirekta påverkan som faktiskt 
sker i och med att de kläder som säljs i butikerna är inom ramarna för vad som anses vara 
trendriktigt. Denna medvetenhetsskillnad, tror jag, kan bero på Alex’s nära relation till mode och 
trender i och med att han arbetar extra på skönhetsavdelningen på ett varuhus. Dessutom läser 
han ofta så kallade livsstilsmagasin där det förekommer ett stort utbud av trender och 
moderiktiga kläder. Oscar delar inte Alex engagemang och det är på grund av hans brist på 
intresse som jag anser att han inte är lika modemedveten som Alex.  

På fråga vad som påverkar en mest, svarar Anders: 

Jag är mer påverkad av dom [vännerna] än vad jag är påverkad av media, det tror jag, nu umgås 
jag ju mycket med musikmänniskor så visst påverkar de mig med både musik och stil och 
kläder, man inspirerar varandra. 
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Anders talar om att de i kompiskretsen påverkar varandra utseendemässigt och menar att de 
nästintill ser likadana ut. Även om det inte är kompisarnas åsikter om ens eget utseende eller 
klädval som är av vikt, så som Alex tidigare uttryckte det, så umgås mina informanter till stor del 
med människor som delar deras musiksmak och ävenså klädstil. Vidare menar Anders att: 

[...] är det folk som tycker det är okej att man klär sig så här, reagerar folk om jag skulle komma 
sminkad, själv bryr jag mig inte så mycket men ändå tar jag till mig och tänker ”okej det är 
kanske andra som tycker att, de känner sig obekväma i situationen och så vidare” så kanske jag 
anpassar mig lite grann, vad det är för folk jag umgås med, hur jag själv klär mig, men jag 
försöker ta av vad jag själv tycker. 

Anders tar vilka han ska umgås med i beaktning när han gör i ordning sig. Exempelvis så tänker 
han efter om personerna han ska umgås med skulle känna sig obekväma om han skulle komma 
sminkad. Han menar ändå att det är främst han som ska känna sig bekväm i hur han själv ser ut. 

Det är så en riktig man ska vara 

Det som inspirerar mina informanter utseendemässigt är musik, kompisar, andra män och 
massmedia i form av tidningar, tv och film. Män som anses vara inne och trendmässiga är Fredrik 
Ljungberg och David Beckham, det är dem unga män ska sträva efter enligt rådande 
samhällsideal, både när det gäller utseende och livsstil. Karaktären Mr. Big, från tv-serien Sex and 
the City, är enligt Erik, så en riktig man ska vara. Värt att poängtera här är att Erik då menar hur 
karaktären Mr. Big är i det allra sista avsnittet i serien, då han tillkännager sin kärlek till 
huvudkaraktären Carrie Bradshaw och påvisar egenskaper såsom styrka och sårbarhet. En riktig 
man är enligt Oscar en omtänksam kille som bryr sig om sina medmänniskor, har inga problem att prata 
känslor, kanske en mesigare man i andras ögon, det tycker jag borde vara manligt nu.  Här målar Oscar upp 
sin idealbild av att män ska känna empati för sina medmänniskor, kunna prata om sina känslor 
vilket han menar anses generellt som mesigt. De drag som Oscar anser borde eftersträvas är 
traditionellt sett inte manliga sådana. Detta är något David Tjeder diskuterar men han hävdar att 
de traditionella uppfattningarna och föreställningarna om manlighet lever kvar i samhället, trots 
att synen på manligt och kvinnligt förändrats. Tjeder menar att fåfängan har demokratiserats och att 
även om unga män idag lägger ner mycket tid på sitt utseende är det viktigt för dem att markera 
gränserna mot det kvinnliga. Tjeder föreläser ibland på skolor och får då ta del av, visserligen 
tonåringars, men likväl unga mäns ideal. Dessa tonårspojkars ideal är att vara ”mittemellan” eller 
som han själv uttrycker det: varken muskelknutte eller fjolla, helt enkelt. Tjäder menar även att det är 
viktigare för unga män att vinna gehör hos männen än hos kvinnorna då det gäller utseendet och 
menar på att det alltid varit så genom tiderna. Skådespelaren Brad Pitt är någon som går hem hos 
båda könen, men skillnaden där är, enligt Tjeder, att kvinnornas Brad Pitt finns i filmen 
Höstlegender och killarnas i filmen Fight Club.98  

                                                 
98Lena Olson, ”Porträtt: David Tjeder” i Genus, nr 2, (2003), 2006-04-19. 
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Erik talar om en paradox i samhället då han säger att: man får inte avvika för mycket från normen men 
ändå så ska man urskilja sig… du får inte avvika för mycket men du ska ändå avvika på ett positivt sätt. Erik 
menar att det i samhället finns en motsägelse då individen ska hålla sig inom ramarna för normen 
men samtidigt påvisa individualitet. Normen i samhället ska inte avvikas men samtidigt är det 
önskvärt att individen särskiljer sig från mängden, dock endast på ett positivt sätt. Steven Miles 
hävdar att dagens unga inte längre kan kategoriseras in i fack då de ständigt befinner sig i 
förändring i den ständiga dragkampen mellan den mediala påverkan och friheten till att välja. Han 
menar att unga människor balanserar på en skör tråd mellan konformitet och individualitet.99

Egna ideal 

Då mina informanters personliga ideal inte är ouppnåeliga, vilka ideal ibland kan tyckas vara, så är 
det något som de i viss mån eftersträvar. De vill alla ha en tränad kropp vilken samtliga menar att 
den inte ska vara för tränad. Alex poängterar att när en individ mår, så syns det på denne. 
Huvudhåret är det som ter sig extremt viktigt för den övervägande delen av mina informanter 
och de sköter om sitt hår på alla dess vis. De schamponerar, balsamerar, gör inpackningar och 
använder andra former av vårdande produkter som repairs och silikondroppar. Erik är den som 
lägger ner mest pengar av mina informanter på själva frisörbesöket, som görs var sjätte till sjunde 
vecka: 

[...] jag lägger nog ner lite på hår och så, jag brukar gå till, och klippa mig på [frisörsalonger], 
som är lite dyrare än vanligt då, det har blivit så, och sen testar jag även mycket 
hudvårdsprodukter, som vi säljer själva på jobbet. 

Alex jämför dessutom huvudhåret med smink för tjejerna; med både smink och huvudhår kan stil 
förändras efter humöret. Men de missköter även sitt hår, eller som Lucas grovt uttrycker det: 
misshandlar sitt hår, i och med färgning, tupering och flitig användning av plattången. Detta är 
något Lucas är väl medveten om och han målar upp ett skräckscenario: tappar man håret så tappar 
man allt. 

    Majoriteten av mina informanter skulle inte kunna tänka sig att förbättra eller bevara sitt 
utseende genom plastikkirurgi då de föredrar att förändra sina tränings- och matvanor. I 
nedanstående citat framkommer det att Victor skulle kunna tänka sig någon form av förändring 
och då gäller det främst om han skulle tappa sitt hår, vilket ingen av de övriga informanterna är 
positivt inställda till. 

[...] skulle jag tappa håret så hade nog jag lagt ner mycket pengar på att fixa det, transplantera 
hår, visst jag skulle säkert ha kunna gjort nån botoxgrej men samtidigt så tänker jag ”faan näe, 
åldras med rynkor det är sexigt helt enkelt, faan skärp dig!” Jag tänker ”visst, vad är verkligt, 
och är det så viktigt? Och är det viktigast för mig eller är det viktigt för andra?” Jag vill tro att 

                                                 
99Steven Miles, Youth Lifestyles in A Changing World, (Philadelphia, 2000), s. 122. 
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allt är viktigt för mig, men jag tror säkert det är viktigt hur jag tänker vad andra tycker om 
saker, så visst det är inte bara för mig, det är det inte, men jag vill låta tänka att det är så i alla 
fall, även om det inte alltid är så.  

Även om Victor verkligen värdesätter sitt hår på huvudet, och i princip skulle kunna tänka dig 
att göra allt för att få behålla det, så förhåller han sig ändå kritisk till plastikkirurgi och 
ifrågasätter sig själv om sina egna motiv till en eventuell hårtransplantation. Han frågar sig om 
det verkligen är för sin egen skull han skulle göra det, eller om det faktiskt kan vara så att det är 
för att han är orolig över vad andra skulle tycka. Detta kritiska förhållningssätt till varför han 
egentligen är fixerad av sitt utseende är han ensam om att uttrycka. Victor är den enda av mina 
informanter som rör vid tanken om att det han faktiskt gör, eller skulle kunna tänkas göra, 
kanske inte enbart är för hans egen skull, även om han nu skulle vilja att det vore så.  

Kroppsbehåring 

Erik upplever det som att han är en av få killar som faktiskt bryr sig om sitt kroppshår, då han 
har väldigt mycket av det, vilket inte stämmer då samtliga informanters utsagor vittnar om en 
relativt negativ inställning till kroppsbehåring. Anders hävdar till och med: desto mindre, desto bättre. 
Victor menar att han visserligen inte har särskilt mycket till kroppsbehåring men han har ändå 
synpunkter på det och hävdar att han inte skulle tycka att det var särskilt kul att ha hår på 
exempelvis ryggen. Erik är ändå motsägelsefull när han först påstår att: det är ju egentligen ingen som 
har satt en norm för att en kille ska vara slät här och där utan det är jag som har satt min egen norm för det. 
Han fortsätter nämligen med att påpeka att: 

 [...] det är väl allmänt sett att det är äckligt att ha hår på ryggen, det tycker säkert nästan alla 
tjejer innerst inne, jag har svårt att tänka mig många tjejer som bara ”oh, vilket fint rygghår du 
har”. Det är ju för att vara fin för tjejers skull det är inte för nån killes skull man rakar ryggen i 
alla fall, och sen så tycker jag inte själv att det är speciellt trevligt att ha hår där så. 

 

I och med Erik tidigare kommentar, då han yttrar att det inte är någon hårlös norm han följer, ter 
sig ovanstående citat lite motsägelsefullt i och med att han nu säger att han inte rakar sig för sin 
egen skull utan att han vill vara fin för tjejers skull. Men detta är inte något ovanligt. En 
enkätundersökning, gjord av bland annat Michael Boroughs, visade på att 40 % av de tillfrågade 
inte ansåg sig ha influerats till att börja avlägsna kroppshår.100 Anledningarna till respondenternas 
avlägsnande av kroppshår är, enligt enkätsvaren, till största del renlighet, men även sexuell 
dragningskraft och definition av muskulaturen nämndes som skäl. Boroughs, med flera, hävdar 
att en av de bakomliggande förklaringarna till denna företeelse kan vara att företag fått upp 
ögonen för en tidigare oetablerad marknad, och således har hittat ett nytt sätt att utöka sin vinst 

                                                 
100Michael Boroughs. m.fl., “Male Body Depilation: Prevalence and Associated Features of Body Hair Removal”  i 
Sex Roles, vol. 52, Issue 9/10, (2005), s. 639. 
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på. Boroughs, med flera, menar även att män såsom kvinnor är föremål för följderna av medias 
exponering vad gäller individers kroppsimage. Samhällets ekonomiska struktur kan, enligt 
Boroughs med flera, möjligen skapa mer jämlikhet mellan män och kvinnor då de menar att män 
påverkas till att ta bättre hand om sig själva och att göra sig attraktiv för kvinnorna.101  

Metrosexualitet 
Enligt Boroughs står termen metrosexuell, som myntades av M. Simpson, för fashion-conscious 
urban heterosexual man with a strong aesthetic sense who spends a great deal of time and money on his appearance 
and lifestyle.102 Mina informanter är inte alla helt bekanta med begreppet, men när de får betydelsen 
uppläst så nickas det genast igenkännande. Åsikterna kring metrosexualitet visar sig så här: 

Victor: […] det är väl ett slags sätt att försöka införa nån slags acceptans för, eller jag vet inte, 
försöka sätta ett ord på det här fenomenet eller vad man ska kalla det för, men det är väl bra, 
fast till en viss gräns. 

[---] 

Alex: jag tycker att killar är på väg mer och mer mot att bli så [metrosexuella] och det är det 
som stör mig väldigt mycket att inte samhället hänger med just det här med kläderna.  

[---] 

Lucas: det är väl okej, men det kan gå till överdrift också, det har nog med vilka ideal man har, 
killar som bara lägger all sin själ, viktigast i hela livet är sitt utseende, men det gäller både killar 
och tjejer, det känns lite för ytligt. 

[---] 

Anders: Jag tycker det är inget fel att fixa till sig om man ska göra någonting, men det är mer 
om all tid och energi läggs på att köpa snygga kläder, ha senaste frillan och, jag vet inte. 

I dessa utdrag yttrar sig informanterna om vad de anser om metrosexualitet. Victor menar att det 
är ett namn på det nya fenomenet att män bryr sig om sitt utseende. Victor pratar, liksom Anders 
och Lukas, om att det inte är något fel med det såvida det inte går till överdrift. De menar att det är 
accepterat att bry sig och att vara noga med sitt utseende, men att det går till överdrift då allt 
kretsar kring ens utseende, vilket gäller för både män och kvinnor. Alex uttrycker även en 
förmodan om att killar mer och mer är på väg att bli något så när metrosexuella, men att 
samhället inte hänger med i denna utveckling och menar då i första hand det manliga klädutbudet 
på marknaden.   

                                                 
101 Michael Boroughs. m.fl., “Male Body Depilation: Prevalence and Associated Features of Body Hair Removal”  i 
Sex Roles, vol. 52, Issue 9/10, (2005), s. 639 ff. 
102 Ibid., s. 640. 
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På frågan om hur en metrosexuell man ser ut svarar de: 

Erik: antagligen på gränsen till att vara sminkad, säkert tighta kläder och slickad frisyr, ja men 
lite så där filmstjärnegosse eller nått sådär.  

[---] 

Alex: man behöver ju inte vara snygg, det tror jag inte, men däremot så att man är väldigt 
medveten om sitt utseende och så att man bryr sig om hela tiden hur man ser ut och vad man 
har för kläder och man har en medvetenhet hela tiden om utseende och liknande. 

[---] 

Victor: han ser alltid till att hänga med hyfsat i modesvängarna men han utgår ifrån sina egna 
ideal först och främst, han är väl medveten om sitt utseende på det sättet att han är självsäker i 
hur han ser ut, vare sig han är jätte snygg eller inte så attraktiv, så är han väl medveten om hur 
han ser ut och kan hävda sig utan att känna sig svag i självförtroendet. Sen så är han, han är 
inte rädd för att använda olika produkter utan han använder det för att han trivs med det och 
tycker att det fungerar och det hjälper. 

Enligt mina informanter besitter en metrosexuell man en medvetenhet kring sitt utseende och 
han är självsäker i sig själv. Han är försedd med ett gott självförtroende och har ett genuint 
intresse då det gäller olika former av skönhetsprodukter och kläder. Denna medvetenhet lyfts 
fram som något oerhört viktigt, av övervägande delen av informanterna. Dock är det inte ett 
måste för en metrosexuell att betraktas som attraktiv av andra, utan det är i mannens 
medvetenhet om det egna utseendet som gör honom till metrosexuell. Det är endast två av mina 
informanter som anser sig själva vara metrosexuella, Alex och Victor.  

Alex: ja, jag tror det, jag har fått höra det också bara för att jag kanske bryr mig om mer än vad 
andra gör, jag tror inte att det är nån kille som har så mycket saker hemma som jag har, men 
det har med mitt jobb att göra också att jag har blivit påverkad av det, jag har absolut blivit 
påverkad, jo men man kan nog kalla mig det. 

[---] 

Victor: jaa, joo, men det gör jag väl egentligen, det varierar, det beror på hur jag känner mig, 
ibland känner jag mig bara risig och då får det vara, då är jag ”Victor från landsorten” som jag 
brukar säga.103  

Både Victor och Alex anser sig vara metrosexuella av den anledningen att de anser sig, mer än 
andra, besitta ett inneboende intresse för sitt eget utseende och att detta stämmer överens med 
beskrivningen av den metrosexuella mannen. Victor nämner dock att det är något som varierar  

                                                 
103Här har jag förändrat citatet, för att försvåra identifiering, dock utan att förändra innebörden i meningen. 
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från dag till dag och är beroende på hans egna humör och menar att han inte alltid bekymrar sig 
över sitt utseende, och är då, enligt honom själv, Victor från landsorten. 

Den manliga utseendefixeringen 

Anledningen till den ökade manliga utseendefixeringen tror mina informanter beror på media, 
med andra ord tv, tidningar och reklam och även det faktum att killar har börjat ställa mer krav 
på varandra och sig själva. Erik påpekar även tjejers inverkan då han menar att: tjejer har höjt 
ribban för killar, nu är det inte bara dom som ska göra sig fina. När det gäller utseendefixering och ideal 
genom tiderna anser mina informanter att det finns en skillnad. Erik menar att förändringen har 
skett på insidan och inte på utsidan och anser att det är synen på människor som har ändrats. 
Anders anser att mäns utseendefixering alltid funnits men tror att det förr mer var en klassfråga 
och att det idag är fler som engagerar sig i sitt utseende samt vi blir påverkade på ett annat sätt 
då vi idag till exempel exponeras för reklam. På frågan om de anser att dagens höga ideal kring 
utseendefixering är en övergående trend får jag olika svar. Victor tror att vi kommer att fortsätta 
att bry oss om vårt utseende medan Lucas kallar den nuvarande trenden för mesig och hävdar att 
den är övergående. Han menar att en man är inte en man längre och anser att en man nu förtiden är 
nästintill feminin. Det hårlösa kroppsidealet är också en övergående trend, menar Lucas. Victor 
är inne på samma spår och hävdar att det idag inte ska finnas någon skillnad mellan män och 
kvinnor längre och att det överlag är fult med olikheter.  

Förhållandet mellan utseende och identitet 

Enligt Johnson så finner vi bakgrunden till den narcissistiska livsstilen, som jag tidigare nämnt, i 
de stora förändringar som skett i dagens västerländska samhälle. Hon menar att dessa 
förändringar gjort att människans identitet genomgått en svår period av omvandling, vilket visar 
sig i människans ständiga strävan efter fullkomlighet.104 Johnson hänvisar till Carl Rogers som 
menar på att individer besitter ett sant och verkligt själv och ett ideal själv. Med detta menar Rogers att 
individer har egna inneboende förväntningar eller önskningar om hur vi vill var, vilket kan ses 
som en image med ens önskvärda egenskaper. Rogers pekar dock på vikten av att dessa två 
begrepp inte skiljer sig allt för mycket från varandra, då till exempel en individs strävan att leva i 
enlighet med en mycket idealiserad självbild leder till en känsla av främlingsskap inför sig själv.105 Detta kan i 
värsta fall leda till låg självkänsla och depression.  

    När Oscar ska beskriva sin relation till sin egen kropp svarar han: 

                                                 
104 Maarit Johnson, Självkänsla och anpassning, (Lund, 2003), s. 85. 
105 Ibid., s. 61. 
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Positiv, jag ”snygg-mobbar” mig själv jämt, jag mobbar mig själv att vara snyggast och bäst så 
att det är inga problem, jag har inga problem alls med vad jag tycker om min kropp, det tycker 
jag inte att jag har. 

 

Oscar har en egen form av att peppa sig själv när han väl behöver det, eller snygg-mobbar sig själv, 
som han kallar det. Detta benämner Johnson som idealisering och menar att vi har ett så kallat 
självregleringssystem som både redigerar och hjälper till då vi exempelvis utsätts för negativ 
kritik. Med detta menar Johnson att vi försöker skapa en idealisk eller önskvärd bild av oss själva 
som vi försöker uppnå.106 I dagens tv-tittarsamhälle matas vi dock med bilder som fiktivt 
beskriver andras liv och Johnson menar att vårt egna liv har blivit en bisak. Vi lever genom att identifiera 
oss med olika hjältar.107 Detta är något som även Lukas tänkt på då han säger: vi har ju dokusåpor, vi 
är så trötta på vårt eget liv så vi måste titta på andras liv. Detta säger han dock när anledningarna till den 
manliga utseendefixeringen diskuteras och han menar att det stora intresset existerar för att vi i 
dagens västerländska samhälle har för lite problem och för att vi helt enkelt är uttråkade. 

 
De unga konsumenterna 
Johnson menar att idag handlar allt om pengar, pengar ger möjlighet att konsumera.108 Detta är något 
Victor uppmärksammat: 
 

Vi ska ha dom senaste, tuffaste kläderna men då kostar det ju därefter också. Det är ingen som 
kan leva upp till dom där kraven för att det finns inte pengar för att leva upp till dem, då måste 
du typ vara såpaskådis, för att leva upp till dom där kraven […]och ha dom hära innekläderna 
som ingen jävel har råd med, jag blir så, usch, förbannad. Det finns ingen plats för något 
mellanrum det är där nere eller där uppe som gäller. 

 
Victor menar här att det krävs resurser för att efterleva de rådande idealen i samhället och att det 
därmed inte är något som alla kan eftersträva, det krävs att du exempelvis är en såpaskådis. 
Steven Miles lyfter fram att konsumtion, status och livsstilar är intimt relaterade och väldigt viktiga när 
det gäller dagens unga människors liv.109 Miles menar att dagens unga människor är har vuxit upp 
med läran att pengar och konsumtion är dörren till livet,110 och på senare år har shopping blivit 
en av de mest uppskattade sociala aktiviteten för unga.111 Miles menar att livsstil är unga 
människors materiella uttryck av dess identitet.112 Miles hänvisar till Mike Featherstone som 
argumenterar för att livsstilar idag är mindre fasta och bestämda än de tidigare varit vilket beror 

                                                 
106 Maarit Johnson, Självkänsla och anpassning, (Lund, 2003),s. 14. 
107 Ibid., s. 87. 
108 Ibid., s. 98. 
109 Steven Miles, Youth Lifestyles in A Changing World, (Philadelphia, 2000), s. 30. 
110 Ibid., s. 106. 
111 Ibid., s. 116. 
112 Ibid., s. 28. 
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på att den värld vi lever i idag även är föränderlig.113 Ungdomskulturen har förlorat sin betydelse 
då vad som karaktäriserar den i dagens samhälle så gott som karaktäriserar alla sociala grupper 
under 60 år. Ungdomskulturen har idag blivit kultur i allmänhet och till exempel populärkultur 
som tidigare varit ett privilegium för unga passar nu alla åldersgrupper.114 Miles hänvisar även till 
Richard Jenkins som menar att livsstil som begrepp har sitt ursprung från klass och status och 
han menar därmed att livsstil representerar, i praktiken, skapandet och återskapandet av klass.115 
Anders menar, tillskillnad från Victor, att: jag tror inte att det är en kostnadsfråga att leva upp till den 
lägsta normen. Anders hävdar tvärtom, att det inte krävs oändligt mycket resurser och pengar för 
att nå upp till den undre gränsen i samhället och då hålla sig inom de rådande normerna. Jag 
håller med både Anders och Lucas och menar att det i samhället kanske inte krävs allt för mycket 
resurser för att vara inom ramarna för samhällets normer, dock anser jag att de flesta strävar 
högre än så och vill konsumera vissa attribut som besitter vissa egenskaper och står för en viss 
livsstil. Avslutningsvis säger Victor: det är ändå upp till var och en och prioritera vad man vill lägga pengar 
på.  
 
 

                                                 
113 Steven Miles, Youth Lifestyles in A Changing World, (Philadelphia, 2000), s. 29. 
114 Ibid., s. 8. 
115 Ibid., s. 32. 
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Slutdiskussion 
Syftet med detta arbete var att ta reda på hur unga män förhåller sig till samhällets ideal och vad 
de anser om dagens utseendefixering. Majoriteten av informanterna är medvetna om medias 
påverkan vad gäller deras utseende. Denna medvetenhet och även deras kritiska förhållningssätt, 
som vissa av dem besitter, anser jag, gynnar dem. Jag anser att deras medvetenhet om den 
mediala påverkan leder till att de har möjligheten att förhålla sig till medias påverkan. De har då 
möjlighet att, till viss del, välja vad de ska ta in och vad de låter passera. Jag har tolkat det som att 
mina informanter har denna medvetenhet då de alla, något så när, är tillfreds med sitt eget 
utseende. Detta kan bero på att de alla har kommit upp i den åldern då de vet vilka de är och 
känner sig nöjda med sitt utseende. En av dem menar att det var först i 18-19 årsåldern han först 
kände sig tillfreds med sig själv och därmed började bry sig mer om sitt utseende. Däremot 
menar informanterna på problematiken med att definierar det innersta motivet till deras eget 
intresse av sitt utseende då det alltid sker en omedveten och indirekt påverkan. De influeras 
självklart av saker de har intresse för såsom musik och film. Olika livsstilar präglas även av 
resurser då det exempelvis krävs en hel del pengar för att leva upp till en viss standard och ta till 
sig en viss livsstil. 
    Något som även diskuterats är gränserna för hur mycket, och hur lite män får bry sig om sitt 
utseende och där framkom det att det i stort sätt inte finns något tak för hur mycket män får bry 
sig. En skillnad finns dock då några anser att denna fixering av utseendet är en övergående trend 
medan andra menar på att mäns intresse för sitt eget utseende är här för att stanna. Då det gäller 
den undre gränsen för det ideala intresset är informanterna eniga om att den går när det märks på 
personen i fråga att den har brist på engagemang. Det gäller exempelvis då det märks att 
personen i fråga inte har bytt kläder på ett par dar eller helt enkelt luktar illa. 
    Vad gäller unga mäns egna ideal så är det huvudhåret som lyfts fram som oerhört viktigt. 
Anledningen till detta menar de på att det är håret som kan förändras efter stil och humör samt 
att det inte krävs några större summor pengar för att förändra det. Kroppsbehåring är något de 
däremot, till störst del, är negativt inställda till. Vissa av informanterna har denna inställning till all 
form av kroppsbehåring och skulle helst av allt slippa det helt och hållet medan andra värdesätter 
sitt hår på bröstet då det är något som de menar att det symboliserar manlighet.   
    Slutsatser jag drar av mina analyser är att jag, tillskillnad mot Lucas, anser dagens generation av 
unga män som besitter ett intresse för sitt utseende även kommer att inneha det i framtiden då 
jag anser att en individ inte går från att ha ett intresse för sitt utseende och exempelvis använder 
skönhetsprodukter och liknande, inte längre skulle göra det för att exempelvis trenden skulle 
vända. Jag tror de som nu besitter detta intresse, i viss mån, alltid kommer att inneha det. 
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Muskulösa kvinnor 
OM MUSKULÖSA KVINNOR OCH UTSEENDEFIXERINGENS PÅVERKAN PÅ 

IDENTITETEN 
Författat av Fatima Velic 

 
Inledning 
Ett idealiskt utseende ses idag, såsom jag uppfattat det, som ett tecken på att en person lyckats i 
livet. Thomas Johansson menar att i det nutida samhället har blivit viktigt att presentera sig själv 
på rätt sätt för att kunna framstå som en vinnare.116 Varje dag visas olika program om hur en man 
eller kvinna ska hålla sig ung och vältränad, som exempelvis Forma kroppen på fyra plus eller 
femmans 10 år yngre på 10 dagar, dessa kan en person inte undkomma då de finns överallt. Mark 
Anthony Peters och Leadelle Phelps säger att när en person inte tillhör idealet kan det vara 
väldigt påfrestande på grund av att vissa människor brukar spendera mycket tid på att se så 
framstående ut som möjligt när de ska komma i kontakt med övriga individer i samhället.117  
    Det finns en relativt utbredd uppfattning om att stora muskulösa män är attraktiva.118 Ett bevis 
på detta är alla tidningar om kroppsbyggande som finns i varje kiosk. I de fall där en man med 
muskler visas på första sidan är de för det mesta exponerade som ”vinnare” och de står eller 
håller i något som påvisar makt. Det handlar om att stora muskulösa män uppvisar makt just på 
grund av sina muskler och deras storlek kanske upplevs som beskyddande av omgivningen.  
    Men hur ligger det i så fall till med muskulösa kvinnor? I exempelvis dokumentärer om 
kvinnor som bodybuildar brukar kvinnorna inte alls framställas som vinnare eller att de har makt 
utan det handlar för det mesta om varför de gör som de gör och hur familjen reagerar på det, 
alltså det framställs inte alls lika positivt. Eftersom kroppen hela tiden är i fokus borde det enligt 
mig vara normalt med muskulösa kvinnor men hur är det i verkligheten? Hur uppfattas 
muskulösa kvinnor av samhället?  
 

Disposition 
Nedan följer en beskrivning av kapitlets syfte, frågeställning och metod. Därefter följer en 
beskrivning av informanter och tillvägagångssätt och en kort historisk bakgrund av kroppsideal 
och identitet. Efter detta tar studiens resultat vid, vilka presenteras under tre olika avsnitt.  
    Under avsnittet Kroppsideal ska jag presentera mina informanters syn på hur en vältränad kvinna 
ska se ut. I Den muskulösa kvinnan – accepterad eller stigmatiserad ställer jag mina informanter frågan 
om hur de tror att en muskulös kvinna uppfattas av samhället och om de tror att hon blir 
accepterad eller stigmatiserad. Det sista avsnittet Utseendefixering och identitet handlar om hur 

                                                 
116 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s.174
117 Mark Anthony, Peters & Leadelle, Phelps, Body image dissatisfaction and distortion, Vol. 38, Issue 3, (May, 2001), s 283.  
118 Thomas, Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 1999), s.269.   
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utseendefixeringen påverkar individens identitet. Jag har valt att göra på det sättet att jag sätter 
mina informanters svar i fokus som jag sedan analyserar och till sist kopplar samman med olika 
forskares teorier. I slutet kommer en sammanfattande slutdiskussion av analysen, mina egna 
reflektioner och tankesätt samt hur jag tror att kroppsidealet kommer förändras i framtiden.  

 
Syfte och frågeställning 
Det står klart för mig att människor blir påverkade varje dag, men kroppsideal definieras olika av 
olika människor. Mitt syfte blev då att forska om hur den ideala kvinnokroppen ska se ut, hur 
muskulösa kvinnor uppfattas av samhället, om de blir accepterade eller stigmatiserade och hur 
identiteten påverkas av ens ständiga utseendefixering.  
    Jag har även valt att skriva om hur media påverkar människors syn om den ideala kroppen. 
Några av mina frågeställningar löd såhär: Hur uppfattas en kvinna om hon är muskulös? Blir en 
muskulös kvinna accepterad eller stigmatiserad? Hur påverkar utseendefixeringen ens identitet?  
 

Metod 
För att kunna komma fram till en frågeställning gjorde jag en deltagande observation på ett gym i 
en svensk medel storstad. Lars Kaijser och Magnus Öhlander nämner att deltagande observation 
innebär att en forskare deltar i de sociala sammanhang som han/hon studerar och för 
anteckningar om vad som händer på platsen.119 Jag valde att göra på detta sätt för att jag inte ville 
sticka ut från mängden eller för att personerna där inte skulle känna sig obekväma. Efter 
observationen kodade och kategoriserade jag mitt material enligt grundad teori för att lättare få 
fram relevanta frågeställningar, grundad teori presenteras närmare i vår gemensamma 
inledning.120 Enligt grundad teori så ska en forskare gå ut på fältet helt blank utan några som helst 
förväntningar eller förutbestämda tankar.121  
    Martyn Hammersley och Paul Atkinson säger att detta inte går eftersom en forskare alltid har 
föraningar om hans/hennes fält.122 Jag håller med dem då jag själv redan innan observationen 
hade tankar om vad jag tror jag kommer få reda på under observationen och jag hade även mer 
eller mindre ”förberedda” frågor, i tankarna, innan mina kodningar och kategoriseringar. Detta 
kan vara dåligt av den orsaken att jag som forskare redan innan bestämmer vad jag ska skriva om. 
Om en forskare gör på detta sätt, vilket för att klargöra jag inte har, kan slutresultatet på ett sätt 
bli förutbestämt, alltså att teorierna inte kommer vartefter jag analyserar mina data. Jag har gjort 
tre kvalitativa intervjuer som jag spelade in med en minidisk för att lättare kunna analysera men 
även få fördjupade möjligheter till analys av data som jag fått fram.123 Min frågeställning såg ut på 
det sätt att jag hade 17 förberedda frågor till varje informant och under intervjuns gång hade jag 

                                                 
119 Lars, Kaijser & Magnus, Öhlander (red), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s.74. 
120 Närmare presentation finns på s. 1.  
121 Gunilla Guvå & Ingrid Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003) 
122 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography, (London, 2003), s.17.  
123 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s.310.  
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följdfrågor om jag kände att jag behövde ett utförligare och tydligare svar. 

 
Etik 
Innan jag påbörjade mina intervjuer informerade jag mina informanter att all information jag får 
från dem kommer att behandlas konfidentiellt124 och att de när som helst kunde avbryta intervjun 
om de kände sig obekväma eller påhoppade. Jag förklarade även mitt syfte, hur jag kommer att 
använda mig av deras uppgifter och svar men även vem som kommer att kunna få tag på det 
slutgiltiga materialet.  
    Jag har även valt att fingera mina informanters namn för att minska risken för identifiering av 
dem som möjligtvis senare får tag på mitt material. Fingering av namn, enligt Bryman, eliminerar 
inte möjligheten för identifikation.125 Alltså även om namnen och platserna är fingerade skulle en 
läsare kunna identifiera en person, men jag har gjort det bästa jag kan för att detta inte ska hända. 
 

Informanter 
Som jag nämnde i min metod har jag genomfört tre intervjuer. Jag har intervjuat en man och två 
tjejer mellan åldern 20- 34. Nedan kommer jag att presentera mina informanters bakgrund men 
även hur jag kom i kontakt med dem och vart någonstans intervjun genomfördes och varför. 
 
Martin (M) är 34 år och han är anställd på gymmet där jag genomförde min observation. 
Gymmet kändes mer avslappnat för honom och det var därför vi valde att göra intervjun där. 
Och eftersom jag tränar där frågade jag M personligen om han kunde ställa upp på en intervju 
om kvinnlig gymkultur. Jag berättade att jag ville intervjua en man då det skulle vara intressant att 
även få en uppfattning från en mans synvinkel.  
    Anna (A) är en 20 årig student som tränar med mig på mitt gym. Denna intervju genomförde 
jag hemma hos mig eftersom hon är en bekant till mig och vi bestämde att det var lättare att göra 
på detta sätt. Då jag känner A personligt var det inte svårt att få kontakt med henne och fråga om 
hon ställer upp på en intervju.  
    Min sista informant är Karin (K) som är 28 år även hon är en student som tränar men inte på 
samma gym som jag. Henne träffade jag genom en bekant på en fest där jag frågade om hon 
skulle vilja ställa upp på en intervju om kvinnlig gymkultur och då hon själv tränar ofta tyckte hon 
att det var intressant. Jag valde att intervjua dessa personer eftersom de ofta är på ett gym, de 
tränar själva ungefär tre dagar i veckan och omges av det så kallade muskelidealet oftare än andra. 
Jag kände även att dessa personer skulle kunna ge svar på mina frågor på ett sätt som jag har 
nytta utav. Författaren, jag, benämner sig själv med F i exemplen. 

 
 
                                                 
124 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, 2002), s.440. 
125 Ibid. s.445. 
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Historisk bakgrund 
Johansson beskriver hur den hårda, disciplinerade kroppen redan under 1700- talet sågs som ett 
ideal men att dess innebörd förändrades successivt under 1800- talet mot en individkult.126 Via 
populärkultur och modeindustri sprids detta ideal och globaliseringen av detta specifika 
kroppsideal kan få avgörande konsekvenser för människans identitet.127

    Peters och Phelps nämner att det under 1980 och 90- talet blev en trend att titta på olika 
program om bantning och sysselsätta sig med olika anticellulitkrämer och piller. De säger även att 
den överväldigande viljan till att se bra ut och vara smal kan leda till negativa kroppstankar.128 
Däremot skriver Johansson att gymkulturen bidrog till en uppluckring av individens sätt att 
betrakta det manliga och det kvinnliga.129

    Under 1950 och 60- talen handlade det om att disciplinera självet för att kunna utveckla former 
så att en individ ska kunna presentera sig på ett adekvat sätt och passa in i systemet. De som bröt 
mot idealen sorterades snabbt ut och sågs som avvikare.130

    Johansson skriver att i interaktion med andra omskapas ens identitet och att en sådan 
identitetsprocess kan bidra till att individer blir beroende av varandra, men även hur de egna 
identitetsspråken accepteras av andra.131

 

Kroppsideal 
Peters och Phelps nämner att det som kvinnor mest är osäkra över är låren, stussen och magen 
eftersom det är det som ska vara mest fast på en kvinnas kropp.132

    Att folk är osäkra på sitt utseende är normalt i dagens kroppsfixerade samhälle. Men det jag vill 
ha reda på av mina informanter är att beskriva informanternas resonemang om hur de uppfattar 
att en vältränad kvinna ”ska” se ut. Därför ställde jag dem frågan om hur de tycker att en 
vältränad kvinna ska se ut. Och eftersom media ständigt påverkar oss kommer jag även prata om 
hur media påverkar människors syn på den ideala kroppen.  

 
M: När jag säger vältränad kropp då menar jag att man har slimmad kropp med lite fett och lite 
muskler, men inte uppblåst om man säger. Om du förstår vad jag menar? 
F: Mmm… lite markeringar och sådär eller? 
M: Aaa… aaa precis. Så det beror ju på hur man tolkar vältränad kropp. 
------------------------ 

                                                 
126 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s.16.  
127 Ibid. s.17.    
128 Mark Anthony, Peters & Leadelle, Phelps, Body image dissatisfaction and distortion, Vol. 38, Issue 3, (May, 2001), s.283.  
129 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s.16.
130 Thomas, Johansson, Bilder av självet, (Falun, 2002), s.138. 
131 Thomas, Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 1999), s.84.  
132 Mark Anthony, Peters & Leadelle, Phelps, Body image dissatisfaction and distortion, Vol. 38, Issue 3, (May, 2001), s.283. 
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A: Det beror på jag själv föredrar fina kroppar och inte överviktiga. 
F: Vad menar du med fina kroppar? 
A: Alltså det beror på… att man inte ska vara överviktig utan normalviktig. En kvinnlig kropp 
för mig är smal, men inte för smal så att man ser sjuk ut utan. Man ska ha en fast kropp och 
inte överdrivet vältränad. Lite muskler kan man ha i alla fall. Men slimmad ska man vara. Jaaa. 
------------------------ 
K: Alltså eftersom jag är lite av en workout freak så tycker ju då jag att det är helt ok att vara 
muskulös och vara kvinna då. Jag har ju märkt att folk tittar på mig och sådär men det struntar 
jag i totalt och det finns ju också sånna som tycker att jag är hur bra som helst som vågar vara 
muskulös. Det är inte så att jag ser ut som ett muskelmonster men jaa. Så jag tycker att en 
vältränad kvinna ska vara som jag, hon ska ha synliga muskler vara stark och jaa hon ska synas 
helt enkelt. Kolla på alla dokumentärer om kvinnliga bodybuilders de framställs som monster 
och onormala, men enligt mig är att vara uttorkad onormalt. Inte som de där benranglen som 
man ser på Tv. Kändisar som inte äter nått annat än alger för att vara smala. Nää muskler är 
bäst. 

 
Dessa citat påvisar hur olika personers uppfattningar kan vara. Martin tycker att en kvinna ska ha 
lite muskler men inte så att det ser överdrivet ut och Anna tycker att en smal kropp är det bästa. 
Karin däremot tycker att muskulösa kvinnor är snyggare än vad de smala kändisarna är. Min 
tolkning, av det jag sett hittills i media, är att en smal och slimmad kvinna är mer accepterad än 
vad en muskulös är. På ett sätt kan jag tolka Annas svar som att hon tycker att smala människor 
är finare än överviktiga och det kan bero på att medias påverkan på individen är enorm då den 
finns överallt och det är svårt att inte vara påverkad. 
    Johansson menar att dagens samhälle inte ser muskler som något problem men att vara en 
muskulös kvinna är något oacceptabelt. Även om normen om den kvinnliga kroppen har 
förändrats finns det ändå gränser som inte får överstigas. Dessa gränser är muskler på en kvinna, 
som sagt om en kvinna har stora muskler så anses det inte vara lika acceptabelt.133 Han säger även 
att det ökade utbudet av medier leder till individualisering av medieanvändningen och att 
identiteten skapar fler hållpunkter för ett ökat beroende av medierna.134  
    Jag kan hålla med Johansson om att en person kan bli beroende av alla program som visas på 
Tv. Jag tror att det är många som exempelvis tittar på Du är vad du äter och det är svårt att låta bli 
eftersom människor hela tiden bombarderas av smala kvinnor och fasta kroppar. Och när det väl 
är på det sättet så blir folk påverkade att vilja se smala ut.  Såsom Karin säger visar medier bara 
smala tjejer som idealet, men när det kommer till vältränade och muskulösa kvinnor då ses de 
som onormala. Media finns där för oss för att vi ska kunna kommunicera och utöka vår kunskap. 
Men de finns även där för att de ska lära oss hur vi ska tänka, bete oss och vara.135

  

 
                                                 
133Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s.114-115. 
134 Thomas, Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 1999), s.292.  
135 Thomas, Johansson, Bilder av självet, (Falun, 2002), s.173. 
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Den muskulösa kvinnan – accepterad eller stigmatiserad 
Det står klart nu för mig att medias fokus ligger på smala kvinnor men jag skulle vilja veta hur 
muskulösa kvinnor uppfattas av samhället därför ställde jag mina informanter frågan hur de tror 
att en muskulös kvinna uppfattas av samhället, blir hon accepterad eller blir hon stigmatiserad? 
Detta var deras svar. 
 

M: Ja men det beror på vilket sammanhang det är. Jag tror ibland det kan väl vara negativt att se 
vältränad ut. Det har jag märkt ibland för när jag tränade lite hårdare var det ju negativt när jag 
skulle söka jobb å sådär va. Folk tittar på en, han har nått annat för sig än å träna så det tror jag 
inte bara är bra saker. Det beror på vart man hamnar, det beror på situationen lite. 
------------------------ 
K: Alltså det beror på vart man är. För jag har upplevt att min kroppstyp kanske uppskattas på 
ett ställe som mitt gym eller nått och sådana ställen men, nu pluggar jag ju så det är inte, jag vet 
inte. Men när jag kommer ut i arbetslivet så tror jag inte jag blir lika accepterad om jag 
exempelvis skulle jobba i ett kontor och vara kontorsnisse eller så då tror jag inte att jag skulle 
uppskattas lika mycket. På gymmet tycker dem att jag ser jättebra ut å så men inte utanför. 
------------------------ 
F: Men som muskulös kvinna blir man accepterad eller stigmatiserad? 
A: Ja jag tycker att det är lite sjukt både på män och kvinnor och se ut såhär, det är extremt på 
alla sätt och vis men jag, jag vet inte. Kanske det, det kanske är lite ovanligt för oss å se sånna 
personer eftersom man inte ser dem ofta ute på stan man kanske ser att dom är stora men 
under kläderna så kanske dom har såna här muskler då. Så ja jag kanske stigmatiserar dem men 
bara för att jag inte tycker att det ser snyggt ut. 
------------------------ 
K: Accepterad bli man bara av dem som ser ut som du själv. Stigmatiserad blir man självklart 
jag menar hur många tycker att muskulösa kvinnor är snygga, bara dem som själva är muskulösa 
de andra tycker att man ser för jävlig ut va men det struntar jag i faktiskt. A som sagt jag är ju 
inte extrem och är inte nått monster men jag har synliga muskler va men ändå tycker folk att det 
är för mycket.  

 
Att konstruktionen av kön och kropp ständigt debatteras är ingen nyhet men trots detta befinner 
sig den muskulösa kvinnan i gränszonen. En sak som hotar vår uppfattning om var gränserna för 
det manliga och det kvinnliga ska dras, är just den muskulösa kvinnan.136 Såsom jag tolkat det är 
den muskulösa kvinnan stigmatiserad bara för att hon strider mot de accepterade gränserna. 
Dessa gränsöverskridanden skapar förutsättningar för ett socialt rum som präglas av motsägelser, 
ambivalenser och uppluckrande distinktioner mellan olika kategorier av människor.137

I det traditionella samhället sågs inte ”avvikare” som ett lika stort hot som i vårt nutida moderna 
samhälle. Detta på grund av att dessa så kallade ”avvikare” såg antingen som vänner eller 
fiender.138 Martin anser att platsen utgör situationen och detta säger även Karin och mycket beror 

                                                 
136 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s.114. 
137 Ibid. s.120. 
138 Thomas, Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 1999), s.231.  
139 Erving, Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet, (Stockholm, 2001) s.147. 
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på vart en person befinner sig. När Martin tränade lite hårdare upplevde han att folk tittade på 
honom på ett annorlunda sätt. Då han exempelvis sökte jobb upplevde han att människorna där 
såg negativt på honom, som att han egentligen höll på med något annat och inte just träning.  
    Alltså, en muskulös kvinna verkar inte ha så många val antingen blir hon stigmatiserad av hela 
samhället för att hon är muskulös, eller så får hon ”stänga” in sig i sin likartade omgivning men 
bara om hon inte vill eller är beredd på att bli sedd som avvikare. 
    Om personer gör på detta sätt kan de helt och hållet avskärma sig från sin omgivning. Dessa 
kallar Goffman för kultister och de är personer som bara är fokuserade på sitt eget kollektiv139 
som i detta fall då blir ett gym. Men det finns även de personer, som folk inte lägger märke till, 
som stigmatiserar i tystnad då menar jag att de som det sägs ”snackar skit bakom ryggen”.  
    Detta kan bero på, som Johansson menar, att stigmatisering och uteslutning av främlingar sker 
endast för att individer ska undvika kaos och ambivalens.140 Således för att de som stigmatiserar 
antingen inte vågar säga rakt ut eller att de offentligt inte vill kränka den avvikande.  
    Även om kroppsidealet kanske har förändrats en hel del från den slanka och vältränade 
kvinnan till den muskulösa är det fortfarande mindre legitimt att kvinnor ska ha stora och 
muskulösa kroppar.141 Alltså har den muskulösa kvinnan ännu inte accepterats och jag kan bara 
fråga mig när hon blir det.  

 
Utseendefixering och identitet 
Hittills har jag skrivit om kroppsideal, stigma och media. Men hur blir en individs identitet 
påverkad av detta? I mitt sista avsnitt ska jag behandla ämnet utseendefixering och identitet. Jag 
själv tror att utseendefixeringen påverkar identiteten en hel del eftersom det är en del av ens 
personlighet. För att få inblick i vad andra tycker ställde jag mina informanter frågan hur de tror 
att utseendefixeringen påverkar identiteten och detta var deras svar. 
 

M: Det är ju lite farligt för identiteten, för då har man ju tappat den identiteten som man har 
fått en gång när man var den där speciella killen eller tjejen på gymmet som alla pratar med och 
som vill vara kompis med… 
F: Mmm 
K: … så att man får skilja på gymmet och övriga samhället tror jag. 
------------------------ 
A: Ens identitet? 
F: Ja. 
A: Menar du utseendet också då? 
F: Ja alltså påverkar det sättet man eehh ser på sig själv alltså. Och sen hur man blir senare. 

                                                                                                                                                         
140 Thomas, Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 1999), s.231. 
141 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s.168. 
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A: Lite svårt å svara på eftersom jag inte har en aning om… Ja alltså när man är beroende av sitt 
utseende och tänker på det varje dag, och som jag sminkar mig varje dag och man tänker på vad 
man äter och så då blir det ju en del av ens identitet. Det är inte lätt att leva i ett samhälle som 
bara tänker på kroppen och så, därför blir man själv fixerad vid att göra och se ut som media 
säger att man ska se ut som va. Och då blir det ju att det nästan blir ens identitet alltså den här 
besattheten av utseendet. Utseendet är allas identitet det är det. Det är ju utseendet som 
identifierar människor för det är ju det första man lägger märke till på personer. Så ja dagens 
utseendefixering påverkar identiteten på det sätt som jag sa nu. 
------------------------ 
K: Det är klart att den blir påverkad. 
F: Men hur blir identiteten påverkad då tror du? 
K: Ja men det är ju att, för att vi påverkas av media varje dag alla de där programmen å så hur 
man ska se ut och hur man ska träna och äta å allt det och man börjar ju tänka på det liksom. 
Att jag tränar ofta är en del av min identitet och egentligen har jag också påverkats av media å 
så för JAG tycker att det är snyggt med muskler och det har jag ju sett på TV:n så muskler är 
min identitet och jag är ju också utseendefixerad på mitt sätt även om andra anser att det ser 
äckligt ut men det bryr jag mig inte om liksom. Ja utseendefixeringen i dagens samhälle 
påverkar alla på ett eller annat ”onormalt” sätt. För jag tycker egentligen att det är den som 
formar ens identitet asså den här utseendefixeringen å så. Det kanske inte syns på mig för folk 
tycker att jag är extrem, men så som jag ser ut nu har jag som sagt fått från media och alla 
tycker olika om vad som är snyggt eller inte. Jag tycker att muskler är snygga och andra tycker 
inte det. Det är ju normalt att disagree. Det ligger i vår mänskliga natur så att säga.  

 
Mina informanter ser det som en självklarhet att utseendefixeringen påverkar identiteten men på 
olika sätt som Karin säger. Att media står i fokus även här är ingen tvekan, som jag nämnde 
innan är de till för att lära oss hur vi ska se ut och bete oss. I detta upplevelseorienterade samhälle 
är medias funktion att bidra med material till vårt identitetsskapande. Flera studier visar att media 
bidrar till att skapa så kallade mellanområden så att en individ kan ge utrymme till fantasier.142 
Enligt mig är dessa fantasier just det här att en person vill ha den perfekta kroppen.  
    Eftersom utseendet är fokus i exempelvis mitt liv såsom det är i Karins, blir då denna fixering 
av utseendet ens vardag. Och det som händer i vår vardag påverkar vår identitet. 
Utseendefixeringen och identitetsutvecklingen är sammankopplade med vardagslivet, om något 
går snett i vardagen påverkas identiteten direkt.143 Lee Monaghan skriver att Giddens ser kroppen 
som en praktisk triumf. Alltså om en person har det ideala utseendet är det ett tecken på att 
han/hon lyckats.144 Även Peters och Phelps nämner att många män och kvinnor gör en hel del 
för att se propra ut när de ska komma i kontakt med människor eftersom samhället ser attraktiva 
människor som mer framgångsrika.145 Detta kan bli en stor påfrestning för folk gör allt för att 

                                                 
142 Thomas, Johansson, Bilder av självet, (Falun, 2002), s.171. 
143 Thomas, Johansson, Socialpsykologi, (Lund, 1999), s.127.  
144 Lee, Monaghan, Bodybuilding, Drugs & Risk, (London, 2001), s.5.  
145 Mark Anthony, Peters & Leadelle, Phelps, Body image dissatisfaction and distortion, Vol. 38, Issue 3, (May, 2001), s.283. 
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tillhöra de framgångsrikas nivå. De säger även att vissa personer spenderar mer tid på att göra sig 
fina än vad dem gör när de exempelvis ska läsa inför en tenta.146 Om en person fokusera på 
utseendet mer än studierna hur påverkar det identiteten? Känner den sig misslyckad om den inte 
slutför utbildningen eller lyckad för att den uppnått det ideal som råder i samhället?  
    Jag kan konstatera att känslan av misslyckande inte påverkar identiteten positivt utan istället 
gör så att personen mår dåligt och ignorerar omgivningen. Det kan ibland bli så att 
utseendefixeringen tar över och personer kan bli totalt instängda i sin kroppsliga besatthet och 
det är nu personen identifierar och börjar lida av sitt beroende.147 Men även om en snygg kropp 
utgör ett bra kapital behöver det inte betyda att en person som tillbringar en stor del av sitt liv i 
ett gym får jobb lättare eller har ett lyckligare liv.148

    Det är svårt att veta hur utseendefixeringen påverkar ens identitet eftersom människor alltid 
ser saker olika från andra. Om jag ska analysera Martins svar tror jag att han menar att personer 
ständigt byter identitet beroende på vart han/hon befinner sig. Om personen till exempel är på 
sitt gym har han en identitet som uppfattas som bra från de personer som är där. Att byta roll 
eller identitet kan vara oerhört krävande inte bara på grund av tryck från omgivningen men också 
för att den rollen eller identiteten som personen skapat just då är betydelsefull för personens 
självkänsla.149

    Karins identitet är hennes muskler och Anna ser smink och hennes utseendefixering som en 
del av hennes identitet. Den kroppen och uppfattningen som skapas blir en del av individens 
identitet och självuppfattning, menar Johansson.150 Utseendefixeringen kommer alltid att vara en 
del av identiteten. Det finns människor som inte alls spenderar sin tid på att förbereda sig inför 
möten med människor och andra hela sin tid, men det kommer alltid att finnas kroppsideal och 
den kommer alltid att vara en del av människans identitet. 
    I de muskulösa kvinnornas fall är den fysiska träningen, konstruktionen av den muskulösa 
kroppen och identiteten intimt sammanflätade.151 Jag kan hålla med Johansson när han säger att 
det ständigt kroppsliga missnöjet endast kan leda till mer träning men inte till ett friare och mer 
socialt liv.152

 
 
 

                                                                                                                                                         
146 Mark Anthony, Peters & Leadelle, Phelps, Body image dissatisfaction and distortion, Vol. 38, Issue 3, (May, 2001), s.283.  
147 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s. 131.  
148 Ibid. s.174. 
149Ibid. s.131. 
150 Thomas, Johansson, Den skulpterade kroppen, (Borås, 1998), s. 130. 
151 Ibid. s.174. 
152 Ibid. s.174. 
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Sammanfattande slutdiskussion 
Mina studier har påvisat att samhället inte accepterar muskulösa kvinnor på det sätt som de 
accepterar muskulösa män. Detta förvånar inte mig därför att media har och kommer 
förmodligen alltid att främst exponera smala fasta kvinnokroppar. Men även om mycket muskler 
ses som status för män menar Martin att det inte alltid behöver vara positivt beroende på 
situationen. Han säger att om en muskulös man kommer in på ett kontor för att söka jobb, som 
exempelvis en bankman, kommer han att uppfattas som oseriös och därför nekas jobbet. Jag 
uppfattar det som att muskler bara är bra när det handlar om ett jobb där kroppen är ens verktyg 
som på ett gym eller som väktare. Jag kan hålla med Martin därför att jag hittills inte sett en enda 
muskulös bankman eller en muskulös nyhetsankare etc. därför tror jag att muskler används i ett 
samhälle där den fysiska delen är ens vardag. I exempelvis kommunistiska affischer från 
Sovjetunionen exponerades den manliga arbetarkroppen som idealet och de som hade den hade 
även hög status. Så vad står kroppsbyggande för i vår kultur? Så som jag uppfattat det så är den 
muskulösa kroppen ett ideal för dem som arbetar med det, alltså modeller eller bodybuildare.   
    Anna är en person, som jag tolkat det, som ständigt påverkas av idealet men även som tar till 
sig den. Hennes uppfattningar om kroppsliga ideal stämmer överens med medias bild och för mig 
är det inte konstigt för att jag vet att media påverkar våra tankar både direkt och indirekt. Vare sig 
folk vill erkänna eller inte så påverkas vi av att ständigt titta på smala, vältränade och slimmade 
kroppar. Som jag nämnde i tidigare avsnitt påverkas vi av olika program som visas på TV.  
    Jag exempelvis missar inte ett enda avsnitt av Du är vad du äter även om jag inte tar till mig 
programledarens tips om att äta så nyttigt som möjligt. Jag anser att en person kan titta på dessa 
program utan att fysiskt bli påverkad eller att göra något åt det men att ständigt bli influerad gör 
så att en person blir psykiskt berörd. Jag vet att jag ständigt tänker på att vilja se idealisk ut men 
orken finns inte där helt enkelt. Kändisarna som visas på TV, som anses vara idealet, har både 
resurserna men även experterna som jämt och ständigt kan vara där för dem och hjälpa dem att 
hålla sig i form och äta rätt. De pressar dem till max när de tränar och de lagar den nyttiga maten 
etc. Om alla personer hade sådana experter vid sin sida skulle vart enda en tillhöra idealet så som 
jag ser det men alla har tyvärr inte resurser till detta.     
    Att utseendefixeringen påverkar identiteten är något som för mina informanter har tydliggjort. 
De menar att utseendet är ens identitet och att det är utseendet som ger ett intryck av hur en 
människa är. Jag tror inte att ens utseende behöver avspegla ens inre eller ens identitet. En 
muskulös man eller kvinna kan ses, som jag nämnde innan, som oseriösa och o- kapabla till ett 
kontorsjobb bara för att folk möjligtvis tror att det enda de tänker på är träning, men att de 
egentligen är hur smarta som helst och kan mer än vad någon annan kan på den platsen som de 
söker jobb på.  
    Jag tror att idealet mer eller mindre kommer förändras i framtiden i takt med att det har gjort 
det genom tiderna. För några hundra år sen var den fylliga kvinnan idealet, nu anses den smala 
vara det men jag tror att om ett eller två dussin år kommer den muskulösa kvinnan vara 
förebilden för många unga tjejer och kvinnor. Jag frågar mig själv om männen kommer acceptera 
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den muskulösa kvinna lika mycket som jag tror att kvinnorna kommer. Även om männen i 
århundraden haft makten inom kroppsbyggande tror jag att det nu har blivit kvinnornas tur att 
styra.  
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Slutdiskussion 
Vår empiriska studie påvisar utseendets betydelse i det västerländska samhället. Utseendet har 
stor betydelse för formandet av individens identitet. Samhällets ideal formar identiteten både på 
ett medvetet och omedvetet plan. Vi anser att de flesta, på ett eller annat sätt, är involverade i de 
normer och värderingar gällande kropp och utseendeideal. Ofta tillskrivs individer personliga 
egenskaper eller en identitet utifrån sitt utseende. Människor som tar hand om sitt yttre anses 
vara mer kompetenta än de som inte gör det. Flera av våra informanter har framfört åsikter om 
att de exempelvis vid arbetsintervjuer uppfattades avvikande och de upplever att tonvikten läggs 
på det yttre just på grund av att vissa egenskaper tillskrivs vissa utseenden.  
    De anser att ett välvårdat yttre får positiv respons i sociala situationer. De kompletterar tidigare 
påstående genom att diskutera kring de negativa gensvar ett ovårdat yttre kan få. Ett ovårdat 
utseende avviker från normen medan ett välvårdat följer densamma. Informanterna har delad syn 
på vart gränsen går för vad som är ett vårdat respektive ovårdat yttre. Vissa menar att ett ovårdat 
yttre är en slags trend medan andra ser det som ett tecken på oengagemang. Andra informanter 
har mer tydliga gränser för vad som är ett oacceptabelt yttre och enligt dem anses både övervikt 
och vara alltför smal som den största motsatsen till idealet. Gränsen för vad som uppfattas vara 
normativt är strikta, för en del, det är en norm att inte vara överviktig men också att inte vara för 
smal. Den tillskrivna identiteten har en skiftande betydelse för våra informanter då en del anser 
att det yttre inte speglar en människans inneboende kvalitéer, medan andra hävdar motsatsen. 
Trots att en del av informanterna uttrycker att den tillskrivna identiteten inte har någon stor 
betydelse för dem personligen, hävdar vissa samtidigt att de väljer att följa idealen för att det är 
fördelaktigt.  
    Massmedia kan sägas vara en portal för alla ideal som sedan manifesteras i bland annat reklam. 
Informanterna utrycker en medvetenhet om medias förmedling av ideal och hur vi tar till oss 
dessa. Vissa informanter rättar sig efter det här för att följa modet medan andra i viss mån tar 
avstånd eftersom de anser att de genomskådar den idealiserade bilden av den perfekta människan. 
Idealen som förmedlas i media är bland annat olika kändisar som har det perfekta utseendet och 
den perfekta kroppen. Vissa informanter upplever att kändisidealen påverkar människan på ett 
bra sätt för att det är dem man vill se ut som och det kan leda till att det som ser annorlunda ut 
blir mer accepterat. För att följa dessa ideal krävs goda resurser vilket alla inte har.  
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