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Titel De som är vackra är friska och de fula är sjuka.  

- En studie av fem ungdomars attityder kring skönhetsideal  

The beautiful are healthy and the ugly are sick. 

 
 

Sammanfattning 

I denna studie har jag haft som syfte att undersöka hur ungdomar upplever skönhetsideal. 

Genom att intervjua fem ungdomar har jag försökt att förstå hur de resonerar kring 

skönhetsidealen. Med hjälp av intervjuer har jag samlat in material som jag sedan har analyserat 

genom metoden grundad teori. Därefter har jag med hjälp av teorin symbolisk interaktionism 

analyserat och tolkat mitt material. Jag har även tillämpat tidigare forskningar till materialet. 

Tidigare forskning som handlar om skönhetsideal, stigma, identitet och KASAM.  

Studiens övergripande slussats är att skönhetsideal har en avgörande roll för ungdomars identitet. 

Ungdomarna påverkas utifrån vad media menar är vackert och därmed försöker också 

ungdomarna efterlikna dessa skönhetsideal. Skönhetsidealen påverkar hälsan på olika sätt 

beroende på hur individen bemöter dessa skönhetsideal. Ungdomarna associerar en god hälsa 

med att vara vacker och genom att upprätthålla en god hälsa, kan därmed skönhetsidealen 

uppnås. 
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Inledning  

Världshälsoorganisationen (WHO), är ett FN:organ som arbetar för att alla människor i världen 

ska ha en god hälsa och att detta är varje människas rättighet. Deras definition av hälsa är; 

Hälsa är inte ett mål i sig, inte heller ett absolut tillstånd, utan en resurs för att uppnå andra mål 
och hantera livets påfrestningar. Hälsa är också en mänsklig rättighet och som sådan också 
nödvändig för social och ekonomisk utveckling.1  

Det är också denna definition som många refererar till när man talar om hälsa. Många länder runt 

om världen arbetar ständigt för att detta ska införlivas i deras samhällen, men frågan är om inte 

denna definition av hälsa bara är ett ouppnåeligt ideal. Alla människor är olika och hanteringen av 

olika påfrestningar kan te sig olika för varje individ, dessutom har säkert många människor en 

egen förklaring till vad en bra hälsa innebär för dem. 

      I olika undersökningar Ungdomsstyrelsen gjort talas det om en stor grupp av unga där 

arbetslösheten är hög och många unga som lever under dåliga levnadsvillkor. Ungdomars hälsa 

beror på många olika faktorer och kan variera från individ till individ. Det kan bland annat handla 

om arbetslöshet, etnisk härkomst, samt bostadsmiljö, alltså olika orsaker som avgör deras hälsa. 

Samtidigt som de unga försöker uppnå en bra hälsa upplever många unga en stor press att följa 

de ”rätta” skönhetsidealen. Olika budskap och möjligheter ska hjälpa de unga att finna sin 

identitet, vilket inte är så enkelt. För att samtidigt som de unga ska finna sin egen identitet 

hamnar många av dem i ett utanförskap om inte idealen uppnås. Jag vill med denna studie 

undersöka hur ungdomar upplever dagens skönhetsideal och hur detta berör hälsan. 

     Jag har valt att studera detta ämne för att jag tycker att det skulle vara intressant att se på vilket 

sätt skönhetsideal kan påverka ungas hälsa. Denna studie kommer att fokusera på hur några 

elever i en gymnasieklass i mellersta Sverige upplever skönhetsideal. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att belysa och få en ökad förståelse för hur ungdomar resonerar kring 

skönhetsideal och hälsa. 

Utifrån syftet har jag kommit fram till följande frågeställningar. 

1. På vilket sätt speglas skönhetsidealen i deras vardag?  

2. Vad anses vara vackert enligt dessa ungdomar? 

3. Upplever ungdomarna en press från omgivningen att se bra ut? 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jennie Medin & Kristina Alexandersson (2000) Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund. Studentlitteratur. s.113f 
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Metod  

Under denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer för att få fram mitt material. Jag 

har därefter med hjälp av grundad teori analyserat empirin för att sedan sätta den i samband med 

tidigare forskning.  

Intervjuerna 

Jag valde att utföra mina intervjuer på ett kvalitativt sätt och syftet med detta är att få berättelser 

om informanternas värld. Jag valde denna metod för att kvalitativa intervjuer låter intervjun röra 

sig i olika riktningar och därmed kunde också mina informanter ge mer detaljerade svar.   

Svaren gav mig en ökad förståelse för hur informanterna uppfattade temat skönhetsideal. 2 

     Jag valde också att utföra intervjuerna på ett semi-strukturerat sätt3, vilket innebär att mina 

informanter har kunnat utforma sina svar som de själva vill. Detta går också ut på att inte ha 

någon specifik mall att följa, vilket jag inte har hade men däremot en så kallad intervjuguide. Med 

hjälp av intervjuguiden kunde jag utforma några specifika teman som jag ville att informanterna 

skulle beröra och intervjuguiden fungerade även som en minneslista för mig, då jag kunde checka 

av frågorna som blev besvarade. Alltså intervjuguiden underlättar för att kunna se vilka frågor 

som ska ställas.4 För att öppna upp intervjuerna började jag att ställa inledande frågor först och 

därefter ställde jag uppföljningsfrågor samt specificerade frågor vilket ledde till att svaren från 

informanterna blev mer detaljerade. 5   

     Den kvalitativa forskningen delas in i tre olika steg. Det första steget är insamling av data, 

alltså mina intervjuer som utgör min materialinsamling. Det andra steget handlar om olika 

tolkningsprocesser, vilket innebär att jag har kodat mitt material och sedan tolkat mitt material 

utifrån grundad teori. Steg tre är återrapportering och för min studie innebär det att jag kommer 

rapportera mitt resultat i form av denna C-uppsats.6 

     Till varje intervju hade jag en bandspelare för att spela in samtalet med informanterna. Detta 

för att kunna transkribera mitt material. Transkribering innebär att man skriver ut den bandande 

intervjun till en skriftlig text och efter varje avslutad intervju valde jag att transkribera 

intervjuerna, då jag ordagrant skrev ner vad informanterna sade. För att förstärka anonymitet för 

mina informanter valde jag att redigera om platser, individer och namn för att skydda 

informanternas identitet. Genom intervjuerna med mina informanter har jag försökt att förstå 

deras syn och tankar om skönhetsideal.  

                                                 
2
 Eva Fägerborg (1999) Intervjuer. I Kaijser, Lars (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur. s.61 

3
Alan Bryman (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm. Liber. s.301 

4Ibid. s.304 

5 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. s.124  

6Alan Bryman (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm. Liber. s.301 
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Grundad teori 

Den metod jag använt i studien är grundad teori, denna metod består av insamling av data samt 

bearbetning.7 Metoden har sina rötter i den Amerikanska pragmatismen och med symbolisk 

interaktionism. Företrädarna för denna metod var Barney Glaser och Anselm Strauss.8 

Grundad teori är en kvalitativ metod, vilket också har inneburit att jag har samlat in data av 

empiriskt slag. Individuella intervjuer har varit de datainsamlingsmetoder som jag använt för att 

samla in material.9 Utifrån det insamlade materialet har jag sedan analyserat materialet genom att 

koda det. Att koda är en induktiv process, vilket har inneburit att jag som forskare har ställt 

frågor till material.10 Frågor som var relevanta för min studie exempelvis; vad säger materialet jag 

funnit? Hur kan detta uppfattas? Att koda innebär också att man letar efter ”etiketter” på olika 

händelser eller uttalanden. I det första skedet utförde jag en öppen kodning, då jag scanna genom 

materialet för att se vilka meningar och fraser som jag fastnade för. Därefter delade jag in de 

utvalda meningarna eller orden i olika kategorier. Kategorierna har utgått ifrån vad jag anser är 

intressant och betydande för min undersökning.  

     Det är dock viktigt att belysa att den tolkning jag gjort utifrån bearbetningen av materialet är 

en egen tolkning av informanternas verklighet. Därför blir analysen en egen skildring, vilket jag är 

medveten om.11 Men jag vill med hjälp av grundad teori förstå och förklara olika sociala 

processer.12 Syftet med grundad teori är att skapa en teori och med hjälp av insamling av data 

samt med de bearbetade materialet blir detta möjligt.13 Man behöver inte alltid komma fram till en 

ny teori utan den kan också förtydliggöra en teori som redan finns.14 Alltså, efter att ha avslutat 

mina intervjuer och transkribering har jag analyserat mitt material och detta genom att koda 

materialet, då jag satt olika etiketter på saker jag funnit intressanta för analysen. Utifrån detta 

skapade jag olika kategorier. Där jag sedan har tillämpat olika teorier på det material jag arbetet 

med.15 Grundad teori syftar också till att forskaren är medveten om sin egen förförståelse16 och 

att hela tiden reflektera över den.  

                                                 
7
Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (2003) Grundad teori. Stockholm. Liber. s.33 

8
Alan Bryman (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm. Liber. s.375 

9Ibid. s.35 

10Ibid. s.375 
11

Anna-Liisa Närvänen (1999) När kvalitativa studier blir text. Lund. Studentlitteratur. s.51  
12Anselm Strauss & Juliet Corbin (1998) Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing  

  Grounded Theory. Thousand Oaks. s.45 

13Gunilla Guvå & Ingrid Hylander (2003) Grundad teori. Stockholm. Liber. s.37 

14Ibid. s.8 

15Ibid. s.37f 

16Anselm Strauss & Juliet Corbin (1998) Basics of qualitative research – techniques and procedures for developing  

  Grounded Theory. Thousand Oaks. s.45f 
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Avgränsningar  

Studien gick ut på att undersöka hur ungdomar upplever olika skönhetsideal samt hur detta berör 

deras hälsa. Jag kontaktade en rektor som arbetade på en gymnasieskola i en medelstor stad i 

Sverige. Han gav mig tillåtelse att besöka en klass för att se om det fanns något intresse för att 

delta i studien. Klassen jag besökte gick sitt tredje år på samhällsvetenskapliga programmet. 

Rektorn följde mig till klassrummet och jag informerade sedan ungdomarna om mitt syfte och 

frågade om det fanns något intresse för att delta. Fem av eleverna var intresserade och vi 

bestämde tid och plats för intervjuerna.  

     Jag valde att begränsa mig till att läsa litteratur som berör ungas hälsa, skönhetsideal, kost och 

motion. Jag har även valt litteratur som handlar om identiteter och olika teorier som är relevanta 

för min studie. Studien handlar om hur dessa unga ser på de teman som har jag valt, det vill säga 

skönhetsideal som kropp och motion. Jag vill påpeka att denna undersökning inte är 

generaliserbar då studien är en skildring av vad endast dessa fem unga gymnasielever tycker och 

tänker kring skönhetsidealen. Jag har valde att utföra min studie på ett kvalitativt sätt, för att få en 

ökad förståelse för hur dessa unga upplever dagens skönhetsideal. Steinar Kvale menar att den 

kvalitativa forskningen är inriktad på att erhålla kunskap om människors upplevelser och 

uppfattningar, vilket också är syftet med studien och därför valde jag att använda den kvalitativa 

metoden.17 Materialinsamlingen bestod av fem intervjuer med fem olika individer som studerade i 

den tilldelade gymnasieklassen. Dessa intervjuer har legat till grund för min analys. 

De forskningsetiska principerna 

En forskare bör vara medveten om de forskningsetiska principerna för att kunna genomföra 

forskningen på ett professionellt sätt. Att utföra en studie bör ske på ett etiskt och moraliskt sätt, 

för att det är människor som ska studeras och därför blir det viktigt att följa de etiska riktlinjer 

som en forskare bör förhålla sig till. De etiska riktlinjerna skapar ett bra förtroende mellan 

forskaren och informanten vilket också resulterar i en givande analys.  

     Att skapa ett bra förtroende till de unga tror jag är en viktig del av arbetet, 18 eftersom att dessa 

unga kommer att utgöra den största delen av studien bör därför jag som forskare se till att de 

känner sig trygga och säkra. Det blir då betydelsefullt att följa de forskningsetiska principer som 

finns för att denna studie ska ske på ett korrekt sätt. Dessa riktlinjer är till för informanterna19  för 

att skydda de enskilda individerna i forskningen. De forskningsetiska principerna är: 

informationskravet, konfidentialtietskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet.20  

     Jag som forskare har informerat informanterna om deras rättigheter, bland annat att de har 

rätt att avbryta sin medverkan i studien. Jag upplyste dem också om undersökningens syfte och 

                                                 
17Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. s.68ff 
18

Eva Silvén (1999) Det materiella. I Kaijser, Lars (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur. s.103 

19
Alan Bryman (2001) Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm. Liber. s.440 

20
Oscar Pripp (1999) Reflektion och etik. I Kaijser, Lars (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur. s.51 
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att materialet kommer att användas i min C-uppsats.21 Informanterna fick även ett 

informationsbrev där det tydligt stod undersökningens syfte och innehåll. Anna-Liisa Närvänen 

menar i sin bok När kvalitativa studier blir text att informationsbrevet gör att informanterna känner 

en delaktighet i studien, och därigenom kommer inte ha större anmärkningar när rapporten 

färdigställs om de redan från början fått information om undersökningens syfte och innehåll. 22 

     Samtyckeskravet innebär att informanterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Av 

samtliga informanter fick jag ett godkännande att genomföra studien vilket också gav mig 

tillstånd att intervjua dem.23 De fick också ta del av Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet vilket 

innebär att jag som forskare skapar ett förtroende till informanterna och att de fick kännedom 

om att inga obehöriga kommer att få ta del av materialet samt att materialet endast kommer att 

användas i forskningsändamål.24 Genom att skydda informanterna har jag därför också valt att 

anonymisera deras namn och även staden de bor i för skydda informanterna så att inga obehöriga 

ska kunna koppla dem till de enskilda individerna.25 

Min roll som forskare 

För varje undersökning har forskaren en stor betydelse för hur studien kommer att bli. Med hjälp 

av intervjuerna har jag gjort en tolkning av informanternas liv och med grundad teori som metod 

har jag fått fram kunskap om informanterna.26 För en lyckad undersökning är det viktigt att 

informanterna känner ett förtroende till forskaren. Under mina intervjuer försökte jag skapa detta 

förtroende genom att låta informanterna känna att deras erfarenheter och åsikter var legitima. 27 

     Jag försökte dock vara neutral till det som sades, 28 ett förtroende är bra men jag som forskare 

är också medveten om att man bör hålla distans till sitt fält. Oscar Pripp menar i boken Etnologiskt 

fältarbete att det krävs en viss balans med att samtidigt komma nära sitt fält men ända hålla en 

distans för att inte komma för nära.29 

     Samspelet mellan mig och informanterna fungerade bra under intervjuerna, då jag lyssna och 

visa intresse för vad informanterna talade om. Att aktivt lyssna på deras berättelse ledde också till 

att jag på ett enklare sätt kunde ställa följdfrågor till dem. 

                                                 
21

Oscar Pripp (1999) Reflektion och etik. I Kaijser, Lars (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur.  s.52 

22
Anna-Liisa Närvänen (1999) När kvalitativa studier blir text. Lund. Studentlitteratur. s.69 

23
Bente Gullveig Alver & Ørjar Øyen (1997) Etik och praktik i forskarens vardag. Lund. Studentlitteratur. s.100 

24 Ibid. s.441 
25

Eva Fägerborg (1999) Intervjuer. I Kaijser, Lars (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur.  s.61 

26
Ibid. s.61f 

27
 Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. s.111f 

28 Ibid. s.112 
29

Oscar Pripp (1999) Reflektion och etik. I Kaijser, Lars (red.) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur. s.46 
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Kvale belyser i boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” vilken betydelse forskaren har. En 

forskare har en avgörande roll för hur undersökningen kommer att bli. Jag som forskare har med 

hjälp av intervjuerna försökt förstå informanternas föreställningar kring skönhetsideal och 

levnadsvanor. Därför har då min roll som forskare stor betydelse för hur studien kommer att bli, 

vilket jag är medveten om.30 

 

Hälsa  

Hälsan är en livslång process och påverkas av olika faktorer. För denna studie blir det då relevant 

att definiera vad hälsa innebär, vad jag då menar är att förklara på vilket sätt den är relevant i min 

studie. I inledningen skrev jag om hur FN:s organ WHO definierar hälsa vilket är bara en av 

många olika definitioner.31  Jag har utgått från Jennie Medin och Kristina Alexanderssons bok 

Begreppen hälsa och hälsofrämjande, där författarna bland annat skriver om olika definitioner av 

hälsa.32  

     Begreppet hälsa används väldigt ofta i olika teorier och debatter. Nationalencyklopedin har en 

definition av hälsa som lyder under följande;  

Tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människan (eller djur); så väl om 
det tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet.33 

Men hur en människa definierar ett tillstånd av välbefinnande och goda kroppsfunktioner kan 

variera beroende på vart i världen man bor och vilken kultur man har. Medin och Alexandersson 

menar att ända sedan antiken har man försökt att definiera vad hälsa är, då innebar hälsa en 

relation till medicin. I dag definieras hälsan på många olika sätt. Hälsan kan ses som en upplevelse 

av välbefinnande och det kan också ses som en motsats till sjukdom. Begreppet hälsa är 

påverkbar och förändras över tid samt som en resurs, där utbildning, arbete och boende blir 

betydande för hur hälsan upplevs.34 

     Det finns två olika inriktningar i synen på hälsan. Den första är hälsan som en motpol till 

sjukdom, alltså frånvaro av sjukdom. Med detta menas då kroppen och kroppens alla organ 

fungerar som det ska göra.35 En bra hälsa skulle då innebära inga kroppsliga sjukdomar. Detta 

kallar Medin och Alexandersson för en biomedicinsk inriktning. Den andra inriktningen kallas för 

humanistisk inriktning och det är denna inriktning jag valt att utgå från när jag skriver om 

begreppet hälsa och vad hälsa innebär i den här studien. Denna inriktning syftar till att hälsa är 

                                                 
30

Steinar Kvale (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. s.111 

31Jennie Medin & Kristina Alexandersson (2000) Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund. Studentlitteratur. s.37 
32

Ungdomsstyrelsen skrifter (2007:14) Fokus07 – En analys av ungas hälsa och utsatthet. s.22 

33http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/hälsa  

34Ungdomsstyrelsen skrifter (2007:14) Fokus07 – En analys av ungas hälsa och utsatthet. s.61 

35Jennie Medin & Kristina Alexandersson (2000) Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund. Studentlitteratur. s.42 

http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/lang/hälsa
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mer än en frånvaro av en sjukdom. Fokus ligger på människan och vad som avgör människans 

hälsa blir då istället individens olika handlingar.  

Att ha hälsa är relevant till i vilken utsträckning människan har förmågan att, givet rimliga 

förutsättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt, kunna förverkliga det som är viktigt för 

henne/…/Människan ses som handlande med fri vilja, ej determinerad men som beroende av 

omständigheterna under vilka hon lever.36  

Eftersom begreppet hälsa kan te sig olika för olika individer väljer jag denna inriktning för att på 

ett bättre sätt kunna belysa de enskilda individerna syn på hälsa.  

     I studien använder jag begrepp som till exempel skönhetsideal, därför tänker jag definiera vad 

jag menar med dessa begrepp. Definition av skönhetsideal i denna studie handlar om kroppsideal, 

mode, trender och framförallt utseendet, då ungdomarna själva har associerat skönhetsideal 

utifrån dessa teman. Levnadsvanor har olika betydelse för ungdomar, det kan vara motion och 

kost. Att motionera för att bli smal eller att banta har blivit en del av många ungas vardag. Jag har 

valt att endast koncentrera mig på att ungas motions vanor för att detta är vad ungdomarna talade 

om i intervjuerna, alltså att motion har blivit en del av ungas skönhetsideal.37  

Hälsan utgör inte endast en faktor, utan den består av olika delar för att den ska fungera. 

Ungdomsstyrelsens rapport Fokus07 ger en bra förklaring på hur man kan se på hälsan. De 

jämför hälsan med en stol och stolens fyra ben symboliserar olika delar av hälsan. Stolens fyra 

ben består av levnadsvanor, självförtroende, familj och ekonomi. Dessa faktorer är beroende av 

varandra precis som stolens alla ben är.38  

     Hälsan är alltså en lång process som pågår under hela livet och som förändras över tid. Hälsan 

kan delas in i olika faktorer och dessa delar är beroende av varandra. Definitionen av hälsa kan se 

olika ut beroende på vem man frågar, men olika tillgångar så som boende, ekonomi och arbete 

spelar stor roll för hur en människa upplever sin hälsa.   

Tidigare forskning  

Identitet 

I dagens samhälle är identitet något mycket viktigt för individen. Moderniseringen och 

flexibiliteten har gett människor möjligheten att skapa olika identiteter. Detta genom att följa 

olika trender och olika sociala sammanhang i samhället. Genom att skapa en uppfattning om en 

annan person eller sak kan vi också därigenom identifiera oss med människor eller saker. Vi kan 

också känna en viss tillhörighet till något eller också välja att distansera till något.39   

     Under de senaste åren har också trycket på att ungdomar ska finna sin identitet ökat markant. 

Att följa olika ideal skapar en viss tillhörighet till något och olika stilar visar vem man är och 

                                                 
36Jennie Medin & Kristina Alexandersson (2000) Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund. Studentlitteratur. s.47 

37Birgitta Meurling (red.) (2003) Varför Flickor?. Lund. Studentlitteratur. s.111f 

38Ungdomsstyrelsen skrifter (2007:14) Fokus07 – En analys av ungas hälsa och utsatthet. s.21 
39

Ulla Jergeby (1996) Offentlig miljö som arena och kuliss. Stockholm. Almqvist & Wiksell. s.23 
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vilken grupp man tillhör. Identitet handlar om sökandet efter vem man är och det finns många 

olika teorier om identitet. I min studie har jag valt att utgå från Thomas Johansson och Erik 

Homburger Eriksson beskrivningar av olika identitetsteorier. Eriksson skriver i boken Ungdomens 

identitetskriser  

De är stundom abnormt, ofta besynnerligt, upptagna av det intryck de gör på andra, jämfört 
med vad de känner att de verkligen är, och med frågan om hur de skall etablera ett 
sammanhang mellan roller och färdigheter de förut ägnade sig åt och dagens idealprototyper. I 
sökandet efter en ny känsla av sammanhang och kontinuitet/…/ får en del ungdomar åter 
brottas med kriser fråntidigare år innan de kan stanna vid bestående idoler och ideal som 
väktare för en definitiv identitet.40  

Alltså är sökandet efter en identitet inte så enkelt för unga människor. Samtidigt förändras idealen 

över tid, vilket också skapar en förvirring bland de unga. Eriksson menar att identitetsarbetet 

pågår genom hela livet och han belyser hur viktiga föräldrarna är för de unga under barndomen. 

Detta förändras också över tid, då kompisarna får en större betydelse för identiteten under 

tonåren.41  

     Ungdomarna i min studie upplevde att finna sin rätta identitet inte var så enkelt bland alla 

olika stilar som finns. Identitet i min undersökning syftar till hur unga med hjälp av idealen 

försöker finna sin identitet. Johansson skriver att intresset för kroppen och det kroppsliga 

uttrycket har ökat i vår vardag. Det moderna samhället visar upp en bild där skönhet och ungdom 

betyder lycka. Att se bra ut och att följa de olika idealen har blivit en förutsättning för att uppnå 

ett bra liv42 som också symboliserar en bra hälsa.  

     Johansson menar att ungdomar genom tv, reklam och tidningar får en bild för hur vi bör se 

ut, vilka vi bör vara och hur vi bör bete oss. Vilket leder till att ungdomarna känner en press att 

finna sin identitet. Många unga får tidigt en inblick i hur vuxenlivet kan se ut och vilka utbud som 

finns till förfogande. Samtidigt som de blir påverkade av detta ska de finna sin egen identitet. 

Dessa ungdomar lever under en stor press, att hela tiden försöka finna sig själv samtidigt som de 

blir påverkade av media som säger hur de bör vara och se ut.43  

     Jag har med hjälp av Eriksson och Johanssons teorier om identitet försökt att förstå hur 

ungdomarna upplever skönhetsideal samt tillämpat deras teorier på mitt material för att belysa på 

vilket sätt det påverkar deras identitetskapande.  

Att förlora sin identitet eller att ej funnit den kan leda till att många unga känner ett förakt till sig 

själva och självhat. 44 Detta är ganska vanligt bland ungdomar på grund av att ett visst utseende 

inte upplevs. Att ständigt ta efter eller efterlikna en annan människas utseende kan också leda till 

en förlust av den egna identiteten och därigenom en negativ identitet.45 

                                                 
40Erik Homburger Erikson (1988) Ungdomens identitetskriser. Stockholm. Natur och kultur. s.110 

41 Ibid. s.111 

42Philip Lalander & Thomas Johansson (2007) Ungdomsgrupper. Lund. Studentlitteratur. s.223ff 

43Thomas Johansson (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund. Studentlitteratur. s.158ff  
44

Hillevi Ganetz & Karin Lövgren(red.) (1992) Om unga kvinnor. Lund. Studentlitteratur. s.26 

45Ibid. s.148 
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I andra fall formas den negativa identiteten av behovet att finna och försvara en egen ställning 
gentemot de omåttliga ideal.46 

Citat är ur Erikssons bok ungdomens identitetskriser som anser att den negativa identiteten många 

unga kan utveckla handlar om att finna eller förlora någon form av känsla. 

     Unga försöker att finna en stil som symboliserar vem de är och vilken grupp de tillhör. Denna 

image blir till för att visa omgivningen sin identitet. I min undersökning kommer jag att belysa 

hur ungdomarna stigmatiseras för sina val av skönhetsideal och levnadsvanor. Att följa vissa 

skönhetsideal eller att avstå från dem kan innebära en viss stigmatisering. En stigmatisering av 

något uppstår när en utmärkande egenskap förbindas med en stereotyp och ofta brukar 

stereotypen vara en fördom.47  

    Erving Goffman menar i boken Stigma att ett stigma handlar om att det finns olika normer i 

samhället som bestämmer vilka identiteter som är acceptabla och genom det sociala samspelet 

skapas och upprätthålls dessa normer.48 Ett stigma kan även innebära en kroppsligdefekt som ett 

handikapp men också hur man klär sig eller sminkar sig.  

     Det finns även andra faktorer som berör ungdomars identiteter. En av dessa handlar om, på 

vilket sätt en människa hanterar olika hinder i livet. Jag har använt mig av sociologen Aaron 

Antonovskys teori som kallades för KASAM. Det står för en känsla för sammanhang. Denna 

teori utvecklades i början av 1990-talet, på engelska utkom denna bok 1987. Jag valde denna teori 

för att syftet med studien är ungas upplevelse och därför blir denna teori en bra utgångspunkt. 

Upplevelsen av skönhetsideal ter sig inte alltid lika för alla individer och hanteringen av olika ideal 

berör de unga på olika sätt precis som hälsan. Antonovsky definierar teorin enligt följande;  

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 
genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör 
från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerande, förutsägbara och begripliga, 
(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 
finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och engagemang.49 

Alltså en stark känsla av KASAM innebär att individen har en grundläggande tillit till att saker 

och ting kommer att ordna sig. KASAM handlar främst om problemhantering, där Antonovsky 

menar att man kan dela in KASAM i olika grader. Dessa grader delades upp och handlar om i 

vilken utsträckning individen upplever sin tillvaro som begriplig, hanterbar och meningsfull.50 

Alltså upplever ungdomar tillvaron på olika sätt beroende av hur hög känsla av KASAM de har.  

     Ungdomars identiteter påverkas alltså beroende på hur andra ser på dem och de ser på sig 

själva. Med hjälp av olika stilar kan ungdomar välja att tillhöra en grupp, men detta kan också 

innebära att de känner sig tvungna att tillhöra en viss grupp för att inte bli stigmatiserad. Rädslan 

                                                 
46Erik Homburger Erikson (1988) Ungdomens identitetskriser. Stockholm. Natur och kultur. s.150 
47

Lars Kaijser & Magnus Öhlander (red.) (1999) Etnologiskt fältarbete. Lund. Studentlitteratur. s.16  
48

Erving Goffman (2005) Stigma. Stockholm. Nordstedt. s.13 

49
Aaron Antonovsky (2001) Hälsans mysterium. Stockholm. Natur och kultur. s.41 

50Ibid. s.40 
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över att bli stigmatiserad leder till att ungdomar känner sig pressade till att uppnå dagens 

skönhetsideal.  

      

Skönhetsideal 

Skönhetsidealen förändras genom tiden, kroppsidealen förändras ständigt, vilket skapar en 

obalans i ungas motions och kostvanor. För hundra år sedan använde kvinnor korsetter för att 

skapa den önskade kroppsformen. Men kroppsidealet förändrades, istället för korsetter börjar 

många kvinnor banta och med hjälp av olika dieter och produkter kunde kvinnorna uppnå 

normen för det kvinnliga kroppsidealet. 51  

     Under svåra tider då det var brist på mat fick människor istället som ansågs vara tjocka större 

status. Men efter det andra världskriget fick världen de kroppsideal som även finns kvar idag. Det 

vill säga kvinnan ska vara smal, lång, och frisk medan mannen ska vara frisk, muskellös och lång. 

     Många ungdomar känner att de måste uppnå skönhetsidealen. Tjejer förknippar 

smalhetsidealet med kontroll och framgång. 52  I Birgitta Meurlings bok Varför flickor? kan man 

läsa att det även på andra platser i världen associerar smalhet med framgång och kontroll. I 

Sydafrika har kvinnor en önskan om att vara smala för att detta ger en bättre social status.53 

Meurling har också utfört en studie där hon undersökte hur ideal påverkar unga individer och 

menar att;  

Det innebär att samtida ideal påverkar individens sätt att uppfatta och gestalta sin kropp, 
antingen i samklang med rådande normer och föreställningar eller i opposition mot dem. Var 
gränserna går mellan det som å ena sidan betraktas som sunt, vackert och vältränat och det 
som å andra sidan anses vara osunt, fult och odisciplinerat är således kulturellt betingat. En 
disciplinerad och vältränad kropp anses idag befrämja hälsa och livskvalitet, medan den kropp 
som utsatts för extrem disciplinering kan drabbas av hälsoproblem liksom den kropp som inte 
disciplineras alls.54   

Meurling skriver om hur viktigt det faktiskt är att inse att unga påverkas och att gränserna mellan 

vad som är lagom mycket blir mer otydliga med tidens gång. 55 Hon gör en bra jämförelse, då hon 

menar att kroppen i dagens samhälle ses som en vara och eftersom varor tillskrivs olika värden 

får också kroppen ett värde. Genom att ”äga” en viss kropp ger en status som symboliserar 

värdet på din kropp.56 

     Vad som har blivit allt vanligare är användningen av olika metoder som sätter in människan i 

olika kategorier. Det finns olika skalor där man mäter vilken vikt en person har, utifrån längd, 

kön och benstomme. Den mest använda skalan kallas för BMI (Body Mass Index). I USA 

startades också den första viktväktarklubben, målet var att bättra matvanor istället för att 

motarbeta fetman. Målsättning enligt viktväktarna var inte att bli smal utan att arbeta för att 

                                                 
51Roger Qvarsell & Ulrika Torell (2004) Reklam och hälsa. Stockholm. Carlsson. s.103 

52Birgitta Meurling (red.) (2003) Varför Flickor? Lund. Studentlitteratur. s.72 

53Ibid. s.112 

54Ibid. s.16 

55Ibid. s.41 

56Ibid. s.69 
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kroppen ska bli stark och stadig. Thomas Johannson författaren till boken Makeovermani menar 

att kroppsidealen som är ouppnåeliga, leder till att en stor bantningsindustri kan blomma.57 

Näringsexperten Bruce King anser att många som bantar misslyckas på grund av den negativa 

känslan av tidigare misslyckad bantning och motion. Istället menar han att man bör även 

koncentrera sig på den psykiska delen. Som komplement till motion och kost krävs också en 

mental träning, för att förbättra den egna självkänslan.58 

     Johansson skriver om en professor vid namn Dale Atrens, som menar att i dagens samhälle 

pågår det olika lögner om sambandet mellan kroppsvikt och hälsa. Detta leder bara till förvrängda 

bilder över hur kroppsidealet ska vara. Faktum är att Atrens anser att det finns olika biologiska 

begränsningar. 

Till skillnad från de flesta inom kroppbranschen idag som skulle säga att det är möjligt att 

förändra och skulptera kroppen i den riktning man själv väljer/…/ Det går visserligen att 

banta och motionera, men resultatet är ofta kortvariga.59 

Han menar dock att motion och kost fortfarande är viktiga faktorer, men det som 

bantningsindustri utlovar skapar bara en större misslyckad känsla hos individerna.60 

     Den nya tekniken i samhället har medfört att allt kan bli möjligt, så länge man har viljan att 

förändras. Att lägga tid, pengar och energi är nödvändigt för att uppnå den ideala skönheten. 

Metoderna är många och gränserna är svåra att sätta.  

En kombination av modern kroppsteknik, kost och kirurgiska ingrepp kan ge människan en 
helt ny kropp. En stor del av denna kultur handlar också om att fördröja åldrandet, skapa en 
estetiserad kropp och att låta kulturen styra över naturen.61 

Det låter istället som att det inte finns några gränser kvar om hur långt man kan gå för att uppnå 

de ideala. De nya metoderna i samhället kan också hjälpa människor att förändra kropp och själ. 

Det finns olika typer av terapi som kan bidra till en förbättrad lycka. Fysisktränning för att 

förbättra den kropp man är missnöjd med och därigenom också finna ett inre välbefinnande.  

Men skulle detta inte fungera finns plastikkirurgin som en metod att förändra den missnöjda 

kroppen.62  Redan under 1920-talet förekom plastikkirurgi. Alfred Adlers, en tysk psykoanalytiker 

som levde under denna tid ansåg att man med hjälp av plastikkirurgi kunde bota människors 

psykiska problem. Enligt honom kände människor med en kroppslig defekt ett komplex för sitt 

utseende vilket ledde till psykiska besvär menade han. Grunden med plastikkirurgin var alltså att 

man med hjälp av denna metod kunde hjälpa människor att må bättre.63  

                                                 
57Thomas Johansson (2006) Makeovermani. Stockholm. Natur och kultur. s.111 

58Ibid. s.113 

59Ibid. s.121 

60 Ibid. s.121f 

61Thomas Johansson (1998) Den skulpterade kroppen. Stockholm. Carlsson. s.23 

62Thomas Johansson (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund. Studentlitteratur. s.145 

63Ibid. s.145 
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Alltså till en början handlade plastikkirurgi om att konstruera olika kroppsliga defekter och denna 

metod började accepteras mer under första världskriget. Då många soldater behövde 

rekonstruera ansiktet eller andra kroppsdelar i följd av kriget.64 I början av 1900-talet fanns en rad 

olika skönhetsklinker i USA och den nya tekniken ledde till en ny form av estetik plastikkirurgi, 

där syftet var att förbättra utseendet.   

     Plastikkirurgin är ett sätt att uppnå kroppsidealet, många människor väljer också att träna för 

att uppnå skönhetsidealen. På bara några år har gymtrenden ökat, under 1991 fanns det cirka 300 

gym i Sverige, en stor ökning då det endast fanns två gym under 1972. Efterfrågan av gym har 

ökat vilket också har lett till att det finns fler gym i landet. Allt fler människor spenderar fritiden 

på gym.65  Gymmen är också fyllda av speglar på väggarna för att människorna ska se vad de har 

uppnått eller vad de har kvar att uppnå.66 Gymmen är till för både män och kvinnor. Förr gick 

människorna på gym för att bygga muskler och gymmen användes för fitness. Gymmen skapar 

väldisciplinerade kroppar och även i dag används gym till att bygga muskler.67  

Thomas Johansson tar i sin bok socialpsykologi och modernitet upp ämnet om hur just medias 

framväxt lett till att det blir svårare för de unga att finna sin identitet.68 Genom bland annat 

reklam och tv som ger en bild, där unga människor lär sig att utseendet är utbytbart och genom 

att själv skapa en identitet utifrån olika stilar blir detta möjlighet.  

     Hillevi Ganetz och Karin Lövgren belyser i boken Om unga kvinnor om hur framför allt tjejer 

går i likadana kläder för att symbolisera att de tillhör ett visst tjejgäng. Dem menar även att 

motstridiga budskap om hur man ska se ut kommer från media, där också samhället är med och 

bidrar till en förvirring bland de unga.69 Att vara smal symboliserar välgång och lycka, vilket 

resulterar i att många unga flickor väljer att banta.70 Meurling anser att det är sociala och kulturella 

orsaker som bidrar till att många unga lever i en form av sjukdom, bland annat anorexi och 

bulimi.71 Stressen från samhället påverkar de unga individerna och stressen hanteras olika av olika 

individer menar hon.72 Vilket resulterar i att vissa ungdomar bantar, tränar eller hamnar i en 

psykisk obalans.  

     Skönhetsidealen har alltså förändrats genom åren och fler ungdomar berörs av det smala 

skönhetsidealet. Tjejer associerar det smala kroppsidealet med framgång och detta uppnås genom 

att ha kontroll över sin kropp. Plastikkirurgin fungerar som ett hjälpmedel för många människor 

som känner att de inte längre kan påverka sin kropp med hjälp av kost eller motion.  

 

                                                 
64Thomas Johansson (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund. Studentlitteratur. s.149 
65

Thomas Johansson (1998) Den skulpterade kroppen. Stockholm. Carlsson. s.76 

66Ibid. s.76ff 

67Ibid. s.177 
68

Thomas Johansson (1996) Socialpsykologi och modernitet. Lund. Studentlitteratur. s.163 

69Hillevi Ganetz & Karin Lövgren(red.) (1992) Om unga kvinnor. Lund. Studentlitteratur. s.105 

70Birgitta Meurling (red.) (2003) Varför Flickor? Lund. Studentlitteratur. s.24 

71Ibid. s.25 

72Ibid. s.33 
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Teoretiska utgångspunkter  

Symbolisk interaktionism är en teori som utvecklades av socialfilosofen George Herbert Mead 

och sociologen Charles Cooley. Tanken bakom denna teori är att människan är en socialvarelse. 

Teorin utgår från att visa hur det sociala jaget skapas i samspel med andra människor och det är 

utifrån andra människors reaktioner och synpunkter som det egna jaget skapas. Cooley har en 

teori som kallas för spegeljaget, genom att spegla oss i andra människor i vår omgivning, skapar 

vi därigenom en uppfattning om vilka vi är och hur vi ser på oss själva. Enligt honom blir då vår 

identitet socialt konstruerad och därmed blir även verkligheten social konstruerad.73  

   Ungdomar tar till sig olika skönhetsideal och de påverkar deras identitet på olika sätt. Olika 

individer och grupper tolkar olika sociala situationer på olika sätt, vilket också avgör hur 

människor sedan reagerar och agerar kring dessa situationer. Samhället då blir beroende av 

individen och likaså blir individen beroende av samhället. Ungdomarna får sina uppfattningar och 

värderingar genom interaktion med andra människor, vilket också avgör hur de senare ser på sig 

själva. Symbolisk interaktionism handlar också om hur människans självbild skapas via 

interaktionen med andra människor och hur föreställningar om den egna identiteten skapas via 

samspel med andra människor. Ungdomarnas åsikter och synen på sig själv kommer ifrån 

samspelet med andra människor i deras omgivning, därför valde jag denna teori att utgå ifrån när 

jag analyserade mitt material.   

     Det är alltså samspelet mellan människor som skapar gemensamma föreställningar och 

normer. Jag har med hjälp av denna teori försökt att förstå hur ungdomarna ser på skönhetsideal 

och hur det sociala samspelet påverkar dessa individer.  

Presentation av informanterna   

Johanna 18 år  

Johanna bor i en lägenhet med sina föräldrar och två syskon. Hon studerar på en gymnasieskola i 

mellersta Sverige där hon läser på samhällsprogrammet. Hon beskriver sig själv som en glad tjej 

som vet vad hon vill. På fritiden tränar hon mycket, speciellt yoga. På helgarna umgås hon med 

vännerna inne i stadens centrum.   

 

Maria 18 år  

Maria bor en bit utanför centrum med sina föräldrar. Hon beskriver sig själv som person med bra 

dagar och bland mindre bra. Det bästa för henne är godis och kompisen Johanna. Hon läser 

också på samhällsprogrammet. På fritiden spenderar hon tiden framför TV:n eller tränar på 

gymmet, SATS.  

 

 

 

                                                 
73 Tommy Svensson (1992) Människa, interaktion, och social omgivning. Mullsjö. Ekbacken. S.64ff 
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Linn 19 år 

Linn bor med sin hund i en lägenhet inne i centrum, när hon blev 18 flyttade hon hemifrån. Hon 

beskriver sig själv som självständig person som klarar av alla utmaningar. På fritiden går hon ut 

med hunden, träffar kompisar, festar och tränar. Hon studerar på samhällsprogrammet där hon 

trivs.  

 

Johan 18 år  

Johan bor med sin syster och föräldrar i en villa. Han älskar sin skola men tycker att man måste 

plugga väldigt mycket. På fritiden spelar han fotboll, tränar och träffar kompisar. Han beskriver 

sig själv som en rolig person med hundra bollar i luften. Han älskar fotboll och spenderar fyra 

dagar i veckan åt att träna och spela fotboll.  

 

 

Kalle 18 år  

Kalle bor med sina föräldrar och tre syskon i en villa utanför centrum. Han tränar fem dagar i 

veckan och boxning är favoriten. På helgarna blir det oftast fest med kompisarna. Han läser på 

samhällsprogrammet. Han beskriver sig själv som snäll och ödmjuk person.   
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Analys  

Jag tycker att det är så konstigt, alla pratar om att man hela tiden ska finna sig själv och veta 
vem man är. Men hur ska man kunna lyckas med det om man inte själv ska få bestämma hur 
man vill vara, för att hela tiden liksom måste man vara något som någon annan vill att man ska 
vara, inte vad man vill själv. Tänk om jag vill vara tjock och trivs med det. Varför ska jag då 
behöva banta, äh förstår inte riktigt hur de går ihop liksom. Linn 18 år  

Detta sa en av mina informanter när jag frågade om hur hon ser på olika ideal. Hon talar om hur 

andra vill att man ska vara. Dessa ”andra” kan tolkas som samhället som sätter normen för vad 

som accepteras. Omgivningen har en stor betydelse för hur ungdomarna upplever det egna jaget. 

Informanten känner att det är omgivningen som avgör hur hon uppfattar sig själv. Det kan också 

tolkas som att informanten är upprörd över hur omgivningen väljer ut en identitet som hon ska 

ta emot, vilket gör att hon känner en frustation över detta.  

     Antonovsky menar också att hanteringen av olika påfrestningar, krav och motgångar upplevs 

olika hos olika individer. Vad som avgör om en människa utvecklar en viss sjukdom, som 

exempelvis anorexi, handlar enligt honom om hur hög nivå av KASAM personen har. En hög 

KASAM innebär att även om sjukdomen dyker upp, känner personen trots detta ett visst hopp 

för framtiden och hur man med hjälp av olika resurser, som till exempel vänner och familj, kan 

bli fri från sjukdomen.74  

     Linn menar alltså att det är svårt att finna sin identitet på grund av samhällets normer och 

därför känner att det inte riktigt fungerar att vara sig själv bland alla föreställningar och 

värderingar om hur man bör vara. Informanterna fick frågan vad som anses vara vackert enligt 

dem, och de svarade på liknande sätt. Maria 18 år menar att;  

Ja, om en kille skulle vara snygg, då är han lång och smal, inte för smal för han ska ha muskler. 
Maria 18 år   

Killarna menade att en vacker tjej skulle vara lång och smal. Deras synsätt på vad som anses vara 

vackert liknar också deras beskrivning på hur de upplever skönhetsidealen. Idealet för hur 

kvinnokroppen ska se ut är smal och lång, medan mannen ska vara muskulös. Genom att uppnå 

dessa ideal ses detta yttre som en framgång. De intervjuade ungdomarna försökte efterlikna vad 

som ansågs vara det rätta idealet för män respektive kvinnor.      

Under senare år har skönhetsidealen fått ett tillskott i form av nya ideal. Dessa ideal handlar även 

om att ha en vältrimmad kropp och en strålande hy. Johanna 18 år talar om hur massmedia 

medför en viss osäkerhet över den egna kroppen på grund av alla skönhetsideal man ska följa.  

Alltså det klart att man känner att man också måste se ut som typ modeller eller skådespelare i 
varje tidning eller på tv. Alla program handlar typ om hur snygg man ska vara, att man ska 
träna, vara smal och massor. Och är man inte som dem kan många snacka skit, eller så känns 
det som att alla tittar på en på ett konstigt sätt. Jag tycker att det är en stor press på många unga 
också, för att det är vi som drabbas mest känns det som i alla fall. Johanna 18 år   

Informanten menar alltså bland annat att kändisar influerar deras liv och att de blir påtvingade att 

följa idealen. Uppnås inte idealet för den perfekta kroppen upplever denna informant att 
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omgivningen ser ned på henne. Det är ganska påtagligt att ungdomarna i denna studie tycker att 

modeller och skådespelare blir normen för vad som anses vara vackert, och därför vill många 

unga också bli som dessa. Pressen som många unga upplever idag leder till en dålig självkänsla, 

och därigenom skapas en ohälsa. Ungdomsstyrelsen utförde en undersökning under 2007, som 

gick ut på att undersöka ungas hälsa. Resultatet blev att många unga kände att ett bra utseende 

var viktigt för hälsan. 75 Att vara ful innebar inte bara dålig självkänsla, utan många ungdomar kan 

även bli mobbade för detta.76 Även Johan 18 år menar att man måste ha de rätta kläderna för att 

inte bli mobbad eller bli kallad för nörd.  

Det är inte så lätt att veta hur man ska klä sig. En dag ska man ha de kläderna och nästa inte. 
Ena dagen tränar man massor och andra dagen ses man som en nörd för att man tränar 
mycket. Johan 18 år  

Informanten uttrycker här hur svårt det kan vara att uppnå skönhetsidealen. Han menar att det 

skapar ett problem, där omgivningen ställer ett krav på att han ska träna lagom mycket och ha de 

rätta kläderna, och han tycker att det är svårt att avgöra vad som anses vara lagom. När inte han 

uppnår idealet blir han kallad för nörd, vilket försämrar den egna självkänslan.  

En annan informant upplever skönhetsidealen som något negativt, Kalle 18 år menar att;  

Ärligt talat, de är ju inte så lätt att veta hur man ska göra och var gränserna går. Jag vill vara 
stor och stark och följa just det idealet, men samtidigt, när jag ska bli nöjd med min kropp? 
Måste man träna hela livet? Många av mina kompisar har blivit träningsnarkomaner och det 
tycker inte jag är så nyttigt, det ska vara lagom mycket träning. Kalle 18 år   

Jag ställde vidare frågan om vad han anser är lagom mycket, vilket han svarade enligt följande;  

Hahaha bra fråga, vet inte riktigt, det är svårt att säga vad som är lagom. Vad som är lagom för 
mig behöver ju inte betyda lagom för dig. Hmm, svårt. Kalle 18 år  

Kalle menar att det egentligen inte finns något lagom eftersom att vi alla människor inte är 

likadana och därför blir det svårt att precisera vad just lagom betyder för alla individer. Alltså är 

det svårt att definiera vad lagom är, då människor fungerar olika och hantering av olika faktorer 

kan te sig olika.77 Det som leder till att gränserna är svåra att sätta är alla variationer av metoder 

som finns tillgängliga. Funkar inte en metod så finns en annan och möjligheterna är stora, med 

nästan inga begränsningar. 

     Thomas Johansson menar att gränserna mellan det faktiska och det möjliga inte är lika 

självklara längre. Han menar istället att detta har ersatts med ett begär som ständigt är ute efter 

nya förändringar.78 Informanten upplever en stark misstro till skönhetsidealen. Han vill vara nöjd 

med sin kropp, men han uppfattar att skönhetsidealen och omgivningens åsikter säger något 

annat. Det blir väldigt lätt att anklaga sig själv om inte skönhetsidealen blir uppnådda, trots 

kombinationen av olika metoder. För tjejer kan det smala skönhetsidealet innebära en riskfaktor 
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då många får en dålig hälsa på grund av ätstörningar, fetma och träning. Anledningen till att 

träning ses som något dåligt för hälsan är att många unga tvingar sig själva att träna för att de 

själva inte upplever att de håller sig till kroppsidealet. Precis så upplevde Kalle 18 år. Enligt 

Birgitta Meurling innebär idealet med en muskulös kropp att allt fler killar övertränar, och 

anabola steroider kan locka många unga killar för att på ett enklare sätt uppnå normen för hur en 

mans kropp ska se ut.79  

    Enligt en undersökning som Meurling gjort visar att i bland annat olika ungdomstidningar kan 

man läsa på vilket sätt ungdomar kan följa det rätta modet och äta på ett rätt sätt. 80 Kroppen har 

blivit en del av individernas personliga förmågor, och därigenom ett tecken till omvärlden om 

vem man är. Att lägga mycket tid på träning blir då avgörande för hur andra ser och tolkar 

individen. För dessa unga blir kroppen en viktig del av identiteten.81 Ungdomarna i den här 

studien använde fritiden till att träna alltifrån fotboll till styrketräning. 

     Ungdomarna i studien har en klar uppfattning om hur idealen ser ut och hur de via media får 

dessa skönhetsideal. Ungdomarna önskade att de kunde leva upp till vissa ideal och att vissa ideal 

redan var uppnådda, men trots detta kritiserade de skönhetsidealen. Deras kritik och tveksamhet 

till idealen kan ses som något positivt. Det tyder på att ungdomarna är medvetna om medias 

påverkan och att dessa ideal inte alltid är en dröm. Samtidigt som de vill leva upp till dem.  

 

Märkeskläder  

Många unga har även hamnat i trenden att bära dyra märkeskläder.  

Skönhetsideal handlar väl om hur man ser ut? Vilka kläder man har på sig och lite vad man gör 
för att visa att man passar in i något ideal. Om jag vill vara fin tar jag på mig fina kläder och då 
kan kompisar kommentera kläderna och då blir man ju glad/…/ det är då man vet att man 
uppnått något. Maria 18 år  

Dock använder ungdomarna i denna studie samma metod för att uppnå idealen och samtidigt 

utmärka sig från mängden.  

Jag själv tränar väldigt mycket för att i alla fall uppnå kroppsidealen, typ 5 gånger i veckan, men 
då är det inte bara gym utan andra aktiviteter, men sen tycker jag om märkeskläder. Alla kanske 
inte har råd att köpa dem, för att vissa märken är riktigt dyra och då blir det bara bättre, så att 
eller för att andra inte ska gå runt i samma kläder som jag, kompisar gör inget, men andra 
personer. Kalle 18 år   

För att utmärka sig själv använder ungdomarna märkeskläder som symboliserar en viss typ av 

status bland de unga. Eftersom alla mina informanter själva bar märkeskläder kan man tolka det 

som att det är viktigt för ungdomarna att ha de rätta kläderna, framförallt märkeskläder. Kläderna 

symboliserar en status som visar omgivningen vilken grupp dessa ungdomar tillhör. Att ha råd 

med märkeskläder symboliserar att man har pengar, vilket de ser som ett sätt att uppnå idealen.  
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Det är klart att man typ genom kläder kan följa skönhetsidealen, kanske inte direkt som 
kändisar deras kläder är ju skitdyra, men pengar visar ju lite om att man har råd att köpa de 
kläderna och då kan man följa trender och mode och det är ju det som skönhetsideal handlar 
om. Alltså inte bara att ha den perfekta kroppen utan vad man har på sig är också viktigt. Linn 
18 år   

Alltså handlar inte skönhetsideal endast om kroppsideal utan också att följa mode och trender. 

Kläder har en stor betydelse för hur ungdomarna uppfattar sig själva och andra. Men vad händer 

egentligen med de ungdomar som inte har råd, eller av någon annan anledning väljer att avstå 

från de dyra märkeskläderna för att visa att man kan uppnå skönhetsidealen? Ungdomarna i 

denna undersökning anser att både mode och hur man ska se ut är individuellt. Maria 18 år menar 

att;  

Allt handlar om hur man vill att andra ska se på en. Alltså typ vad man väljer att visa för andra. 
Jag känner några som köper sina kläder från myrorna och även om de kläderna inte är så dyra 
så får man en status av dem. Jag tror att de började handla kläder där när kändisar också 
började göra det. Då blev det typ som en ny trend att följa. Maria 18 år  

Att följa kändisars trender har blivit en trend i sig. Maria menar att hon väljer att använda kläder 

för att visa omgivningen att hon har råd att köpa fina kläder. Samtidigt väljer några ungdomar att 

handla kläder på myrorna som också visar att de vågar följa trender och därmed visar en annan 

typ av signaler till omgivningen. Utifrån detta kan man då säga att kläderna inte alltid behöver 

vara dyra, utan snarare att man följer kändisars olika stilar och trender. I boken Ungdomsgrupper 

beskriver Philip Lalander och Thomas Johansson vilken stor betydelse symboler faktiskt har i 

ungdomars liv.82 Ungdomarna använder symboler för att överföra budskap med varandra. Det 

blir ett sätt för de unga att visa vilken grupp man tillhör. Olika symboler har olika innebörd, och 

en typ av symbol kan vara märkeskläder, och med hjälp av märkeskläder kan unga utifrån 

kläderna skapa en livsstil.83 Ungdomarna i studien visar klart och tydligt att märkeskläder fungerar 

som en symbol som står för status. 

     Identitetsförvirring för dessa ungdomar handlar om det intensiva arbetet att söka efter en 

livsstil och identitet. Johansson menar i boken socialpsykologi och modernitet att de identiteter som 

skapas endast är tillfälliga, på grund av en marknad som kan erbjuda olika livsstilar och 

identiteter.84 Jag tolkar det som att det är denna form av temporära identitet som skapar denna 

identitetsförvirring bland många unga. Den nya generationen av ungdomar kopplar den egna 

identiteten till olika kändisar, livsstilar och historia. Kändisar förändrar sitt utseende konstant, 

vilket också leder till att ungdomarna som identifierar sig med dessa kändisar också måste 

förändra sin identitet. Detta leder till en identitet som endast är temporär och ansträngande.85  

Unga använder symboler för att förmedla vilka de är. En symbol tillskrivs olika betydelser, och 

genom användandet av en viss symbol kan också unga tolka olika företeelser. 86 I likhet med vad 
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Lalander och Johansson skriver fungerar kläder, utseende och träning som symboler för unga, 

vilket även ter sig för ungdomarna i denna studie.87 Detta skapar också ett problem för många 

unga, anledningen är att vissa symboler stigmatiseras i samhället. Till exempel är idealet att man 

ska vara smal. Genom att upprätthålla detta ideal håller de unga sig inom normen. En kropp som 

inte motsvarar detta stigmatiseras väldigt fort. Ungdomarna i min studie kände själva att de 

många gånger inte blivit accepterade på grund av sitt val av klädsel. På detta sätt stämplas de 

också som avvikande, vilket innebär ett stigma.  

 

Den nya trenden och medias påverkan  

Johansson skriver att människan har en tendens att aldrig bli nöjd, och därför blir det också svårt 

att avgöra hur många kilon som ska bort.88 För att uppnå dagens kroppsideal finns en rad olika 

metoder; diet, bantning, olika sporter och fitness. Metoderna är många och gränsen för hur långt 

man kan gå är ännu svårare att sätta. Både samhället och synen på hur vi ser på olika ting har 

förändrats. Det finns en ny form av metod för att uppnå skönhetsidealen, nämligen plastikkirurgi. 

Människor kanske inte är nöjda med en kroppsdel som inte går att banta eller träna bort, eller 

som fortfarande efter en bantning inte gör dem nöjda med resultatet. Dessa människor är villiga 

att använda kniven för att uppnå skönhetsidealen.  

     Det mest skrämmande är hur även ungdomar är villiga att använda denna metod i hopp om 

att uppnå det önskade idealet. Johansson skriver att det har blivit en trend med dagens 

plastikkirurgi. Det finns en rad olika tv-program och dokumentärer som visar hur olika individer 

väljer plastikkirurgin.  

     Till en början handlade plastikkirurgin om att hjälpa människor i behov av operation för att 

förbättra någon form av missbildning. Många kunde också stigmatiseras på grund av detta, vilket 

även gav människorna ännu en anledning att använda plastikkirurgin. Idag har metoden blivit 

mer accepterad för de människor som vill förbättra kroppen för att uppnå skönhetsidealen.   

     I dagens samhälle, framförallt i Västvärlden, har plastikkirurgi blivit en metod för att skapa 

den perfekta kroppen. I USA har antalet plastikoperationer ökat med åren, det handlar om 

alltifrån fettsugning till bröstförstoring. Det som också har blivit mer vanligt är de så kallade icke-

kirurgiska ingreppen som innefattar skönhetsingrepp som botoxinjektion och hårborttagning.89   

Under 2003 var det cirka 1.800.000 miljoner människor i USA som valde att plastikoperera sig.  

I Sverige utförs den estetiska plastikkirurgin på privatklinker, och därför menar Johansson att det 

inte finns någon tillförlitlig statistik som visar exakt hur många som vänder sig till metoden.90 

Johansson skriver om dr. Morten H. Rynning Kveim som anser att; 

Plastikkirurgi sysslar med att reparera och forma kroppens yta tillbaka till det normala. Det 
handlar om att se till patientens önskningar, men samtidigt upprätthålla en etisk hållning.91  
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Vidare menar han att plastikkirurgi faller under världshälsoorganisationens definition av vad en 

god hälsa innebär. Alltså anser Kveim att genom att åtgärda olika defekter på en patient får denne 

en möjlighet till att leva ett fullvärdigt liv. Men att utgå från världshälsoorganisationens definition 

av hälsa kan vara missledande. Budskapet blir då att man genom plastikkirurgi kan man må bra, 

vilket inte alltid är fallet. För vad är det som säger att människor med kroppslig defekt alltid mår 

dåligt? Att man har en defekt behöver inte alltid betyda att man inte lever ett fullvärdigt liv. 

Därför blir det också svårt för de unga att finna en identitet som symboliserar deras yttre och 

inre. Vad vi istället får är en kostgjord identitet som vi visar för omgivningen. Johansson kallar 

detta för en plastikidentitet92  

     Att förändra sitt utseende har egentligen ingenting att göra med att finna den man är, utan 

snarare handlar det om vem man vill vara. Via media och reklam får ungdomarna i denna studie 

förhoppningar om att vissa metoder fungerar för att lösa ett problem. Men så enkelt är det inte. 

Plastikkirurgi behöver inte alltid betyda en inre lycka, utan den kan också betyda försämrad hälsa. 

Då ungdomarna inte alltid reflekterar över sina beslut. Ungdomarna i denna undersökning syftar 

till att plastikkirurgin är en lättare väg att gå om man inte skulle vara nöjd med sitt utseende. Det 

kan dock leda till att man får en tillgjord identitet menar ungdomarna. Det finns en rad olika tv-

program och reklam om plastikkirurgi. Ungdomarna i denna undersökning var väl medvetna om 

att plastikkirurgin fanns till som ett redskap för att uppnå skönhetsidealen. Dessa ungdomar 

menade också att ett bra utseende var viktigt och att det var något som alla strävade efter.  

Ja, men alltså det klart man vill se bra ut. Den som säger att den inte bryr sig om sitt utseende 
ljuger för sig själv. Min kompis gick så långt att hon opererade sin näsa för att hon inte var 
nöjd med hur den såg ut, eller hon tyckte att den var för stor. Johanna 18 år  

Informanten menar här att utseendet har en betydande roll. Jag frågade vad hon tyckte om sin 

väns operation och svaret blev; 

Alltså först tyckte jag att det var konstigt och liksom dumt, men varför inte? Har man pengarna 

så varför inte. Men alltså jag tycker ändå att man är fin som man är, men är man inte nöjd så 

kanske man mår dåligt över det och då gör det inget, men det ska inte överdrivas heller. 

Johanna 18 år  

Som informanten beskriver har det skett en viss förändring i synen på skönhetsoperationer. Det 

accepteras så länge det inte går för långt och att individen mår dåligt över sitt komplex, vilket 

också kan ses som en paradox. Anledningen till att många väljer att operera sig handlar om att de 

har ett komplex för en kroppsdel. Utifrån Goffman kan man tolka det som att en kroppslig 

defekt kan leda till att människor sätts in i olika kategorier och stigmatiseras, vilket kan leda till att 

de inte mår bra och därför väljer att operera sig för att inte bli stigmatiserade.93 Ett stigma handlar 

om att vara underlägsen, och i vårt samhälle hyllas den smala kroppen som ideal.  
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Därmed blir fetma ett stigma. Jag ställde vidare frågan om hon själv skulle tänka sig använda 

plastikkirurgi som en väg att nå ett visst skönhetsideal.  

Jag har faktiskt tänkt på det många gånger och jag ska faktiskt så fort jag tjänat ihop lite pengar 

operera mina bröst, alltså då menar jag inte Pamela Andersson bröst utan bröst som passar 

mig. Lagom stora inte för stora. Såg på extreme make over och det var en tjej som påminde 

om mig själv och jag svär det blev en sådan skillnad. Johanna 18 år   

Tv-programmet var något hon gillade att se på och drömmen skulle vara att medverka i något 

sådant program menar hon.  

Lite synd att det inte finns något sådant program i Sverige. Skulle vara häftigt men oftast är det 

extremt fula människor som är med/…/ haha allt eller mycket, hmm jag skulle bleka tänderna, 

fixa brösten och kanske lite fettsugning och kanske, men bara kanske ta bort min dubbelhacka 

också. Johanna 18 år  

Vad som är tydligt i detta citat är hur informanten känner ett missnöje över sitt utseende. Det 

finns en rad olika valmöjligheter för ungdomarna, men tillgången är svårare. Informanten har 

viljan att operera sig, men tillgången till pengar begränsar henne. Alla mina informanter fick 

frågan om de skulle vilja medverka i ett program som extreme makeover och vad de i så fall 

skulle vilja förändra. Svaren blev väldigt lika, alla kunde tänka sig medverka i programmet. 

Tjejernas önskningar var fettsugning, bröstförstoring och hårborttagning, killarna däremot ville 

förstora muskler och använda laser för hårborttagning. Deras förklaringar och upplevelser av 

skönhetsideal handlar till stor del om att de vill uppnå idealen för vad som anses vackert. Men de 

skickar också ut dubbla signaler, för att samtidigt som informanterna uttrycker att de är nöjda 

med sitt utseende, känner de press att uppnå skönhetsidealen. De tycker att pressen kommer i 

från deras omgivning då kompisar och media bidrar till att dessa ungdomar upplever en press att 

vara vackra. Linn 19 år, känner tydligt en press av att se bra ut och hon menar; 

Alltså egentligen är jag faktiskt nöjd med mig själv, med hur jag ser ut. Jag vill inte se ut som 
alla andra. Vem bryr om hur mina bröst ser ut. Det var inte förens jag såg hur alla kändisars 
bröst såg ut, som jag ville också ha så. Svär innan hade jag inte ens tänkt på det. Linn 19 år  

En annan informant 18-åriga Johan menar; 

Njaa, alltså haha det är mina kompisar som mobbar mig för allt hår jag har på kroppen och sen 
det klart i varenda jävla tidning ser man hårfria killar och alla fotbollspelare också, så det klart 
att jag vill se ut som David Beckham. Johan 18 år  

Det visar tydligt hur bland annat idoler och vänner kan påverka den egna individen. 

Att uppnå skönhetsidealen är viktigt, men helst av allt skulle dessa ungdomar vilja bli accepterade 

precis som de redan är.94 Intresset för plastikkirurgi kanske beror på hur olika tv-program 

influerar många unga och reklamen i alla tidningar påverkar synen på den egna identiteten.     

      

                                                 
94Hillevi Ganetz & Karin Lövgren(red.) (1992) Om unga kvinnor. Lund. Studentlitteratur. s.10 
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Johansson anser att trots vilken avsikt man har med plastikoperationen så det krävs en viss känsla 

av hur en idealkropp bör se ut och vad som accepteras som avgör om man väljer att operera sig.95 

Vad som avgör att en människa väljer att operera sig handlar alltså om att vilja bli accepterad, och 

därför väljer många människor plastikkirurgin.96  

     Muerling skriver in olika studier som gjorts där man studerat kändisars och idolers påverkan 

på ungas självkänsla, där forskarna kom fram till att ungdomar som vill efterlikna kändisar och 

idoler har ett större behov av att förbättra sig själva. Självkänslan försämras när ungdomarna 

ständigt vill efterlikna sina idoler. 97 För att se på vilket sätt medias bilder påverkar ungdomarna 

har forskare delat upp flera i tjejer i två grupper. För den ena gruppen visades bilder på vackra 

och smala modeller och för den andra visades mulliga modeller. Slutsatsen och resultatet blev 

olika beroende på i vilken grupp tjejerna hamnade i. Den första gruppen som fick se smala 

modeller påvisade senare ett större missnöje med den egna kroppen än den andra gruppen. Även 

killar sattes i olika grupper och resultatet blev liknande. 98   

     Ungdomarna upplever också ett missnöje med den egna kroppen, och kanske beror detta på 

hur de jämför sig själva med kändisars utseende.99  Ungdomarna i undersökningen känner att 

samhället vill att de ska hitta sin identitet, och media vill att de ska ta efter kändisars utseende. 

Genom att identifiera sig med olika idoler och ideal kan ungdomarna känna en sammanhållning 

och tillhörighet. Men för att finna sitt rätta jag krävs en experimentering för ungdomarnas del och 

alla möjligheter till olika stilar skapar en press att passa in i det som accepteras i samhället.  

     

Gymkulturen  

I boken Den skulpterade kroppen belyser Thomas Johansson en ny form av kultur, den så kallade 

gymkulturen, där unga människor spenderar en stor del av fritiden till att träna upp sina kroppar 

på gym. Enligt honom finns det också en ny form av träningsberoende som han kallar för 

träningsnarkomani. Träning i all ära, självklart är det viktigt att motionera, och därför blir det 

också svårt at uttala sig om huruvida människor tränar för att ha en bra hälsa eller för att uppnå 

ett visst skönhetsideal.100 Johansson menar att även människans inre och yttre har samma 

betydelse, han skriver att;  

Visst är kroppen bara ett skal, men det är ändå viktigt att vi via denna yta talar om för 
omgivningen vilka vi är. Genom att sköta och vårda kroppen tar vi väl hand om den gåva vi 
fått av gud. Vi förvaltar vår kroppsliga boning. Det yttre speglar då även det inre och 
tvärtom.101  

                                                 
95Thomas Johansson (2006) Makeovermani. Stockholm. Natur och kultur. s.49 

96Erving Goffman (2005) Stigma. Stockholm. Nordstedt.   s.16 

97Birgitta Meurling (red.) (2003) Varför Flickor?. Lund. Studentlitteratur. s.159 
98

Ibid. s.142 

99Ibid. s.9  

100 Jennie Medin & Kristina Alexandersson (2000) Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Lund. Studentlitteratur. s.61ff 

101Thomas Johansson (2006) Makeovermani. Stockholm. Natur och kultur. s.137 
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Detta synsätt kanske många människor utgår ifrån. Alltså det är genom det yttre man visar vem 

man är och därmed också vem man är på insidan. Att träna och forma kroppen symboliserar 

också den egna identiteten. Johansson anser att det därför blir svårare att skilja mellan kropp och 

identitet. Med kroppen kan man signalera vem man är, och därför handlar identiteten mycket om 

utseendet.102  Under 1700-talet började det manliga kroppsidealet att växa fram. Mannen skulle ha 

en muskulös kropp, vilket symboliserade bygganden av en stark nation. I dagens samhälle gäller 

fortfarande detta ideal, och genom den globala marknaden som till exempel modeindustrin sprids 

detta ideal.103 Ungdomarna i undersökningen använder träning och skönhetsprodukter för att 

förebygga den åldrande kroppen.  

Ja, men alltså ju tidigare man börjar desto bättre tror jag. Det blir ju svårt att göra det när man 
blir äldre så det är lika bra att börja tidigt. Tränar man bra och äter rätt kan man ju faktiskt se 
yngre ut, min mormor och farmor är typ lika gamla, men min mormor motionerar och hon ser 
mycket yngre ut än vad min farmor gör. Det är klart jag gör det för skillnaden. Kalle 18 år  

Här talar informanten hur träning kan förebygga en åldrande kropp, då han använder sin mormor 

och farmor som ett exempel på hur träning kan göra skillnad. Informanterna fick i början av 

intervjuerna berätta lite om sig själva. De talade om sin fritid som användes mest till träning på 

gym. Samtliga informanter spenderade minst fyra timmar i veckan för att träna på gym. Det flesta 

gick på ”friskis & svettis” pass och styrketräning.  

     Dessa tre citat är ur tre olika intervjuer med ungdomarna som deltog i undersökningen.  

Informanterna fick frågan om hur ofta de tränar på gym och varför. Johan 18 år svarade; 

Det är ju jätte skönt, jag har blivit som en gymnörd. Går dit ganska ofta faktiskt, hmm typ 
kanske ungefär fyra dagar i veckan, ibland blir det mer ibland mindre, beror på lite hur mitt 
skolschema ser ut. De har blivit som ett beroende på något sätt, som en rutin eller något. Det 
känns som att man får utdelning varje gång man är där, det känns jätte bra varje gång man går 
ut från gymmet, en härlig känsla, tror inte jag kan beskriva den, måste nog upplevas/…/ jag 
vill må bra det är därför jag går, alltså hälsan kommer först men visst det klart man vill ju se bra 
ut också. Johan 18 år. 

Linn 19 år svarade på liknande sätt; 

Jag tränar för att må bra, känner själv de gånger jag inte går hur dåligt jag mår sen. Det är bra 
med motion tror jag, jag tar bussen till skolan så den enda motion jag får är när jag går på frikis 
& svettis. Det beror på lite hur mycket jag har i skolan, men ungefär tre gånger i veckan. Linn 
19 år. 

Johanna 18 år; 

Jag tränar ju fotboll också, men jag kanske går tre till fyra gånger i veckan till gymmet. Helst går 
jag med någon kompis, men finns det ingen som vill gå, går jag själv./…/ Jag tränar för att må 
bra liksom, visst kan jag erkänna att jag gör det för att få en snygg kropp också, men det är inte 
det viktigaste. Jag vill må bra det är därför jag tränar, idealen om att vara smal okej men inte för 
smal heller. Lite lagom så där. Johanna 18 år. 

                                                 
102 Thomas Johansson (2006) Makeovermani. Stockholm. Natur och kultur.  s.138 
103 Thomas Johansson (1998) Den skulpterade kroppen. Stockholm. Carlsson. s.17 
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Att besöka gymmet handlar till stor del om att bevara en god hälsa, och framförallt att skapa en 

stark kropp. Informanterna erkänner också att skönhetsidealen finns i bakhuvudet, men det är 

inte den främsta anledningen, trots att de anser att skönhetsidealen är viktiga för dem.  

      I dagens debatt sätts hälsan i relation till skönhetsidealen, en god hälsa innebär att träna och 

äta rätt, och på så sätt kan man också uppnå skönhetsidealet. Det finns en stor tillgång till olika 

dietister, sjukgymnaster och kroppsterapeuter, och dagens kunskap om hälsovård är väldigt stor. 

Dessa finns till för att människor med olika behov och med hjälp av olika tekniker kan förbättra 

skönhetsidealen.104 Att träna och spendera tid på gymmet handlar också om en utdelning i form 

av uppmärksamhet från omgivningen. En snygg kropp drar åt sig uppmärksamhet, då många är 

välmedvetna om skönhetsidealen. Enligt Johansson kan detta bero på att människan har en vilja 

att bli sedd och att detta fungerar som en drivkraft i en stor del av det mänskliga beteendet. 105  

     Johansson menar att det kanske är uppmärksamheten många letar efter som leder till att fler 

och fler människor spenderar tid på gymmet. Eftersom den perfekta kroppen symboliserar en 

hög status106 försöker människor genom att träna och forma kroppen efter idealet bli sedda. 

Informanten Johan talar också om en slags utdelning som träning medför, även om han inte kan 

beskriva i vilken form denna utdelning ter sig. Denna utdelning upplever han som en positiv 

känsla, vilket också gör att han väljer att besöka gymmet fyra gånger i veckan.  

Genom att sköta om kroppen och samtidigt uppnå skönhetsidealen kan ungdomarna tala om för 

omgivningen vilka de är. Ungdomarna i denna studie spenderar flera timmar i veckan på gym. De 

går dit för att uppnå skönhetsidealen, men samtidigt för att förbättra hälsan.  
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Thomas Johansson (1998) Den skulpterade kroppen. Stockholm. Carlsson. s.84 

105Ibid. s.76 

106Birgitta Meurling (red.) (2003) Varför Flickor?. Lund. Studentlitteratur. s.33 



 25 

Avslutande diskussion   

Syftet med studien var att undersöka ungdomarnas tankar och värderingar om skönhetsideal. 

Utifrån mina intervjuer med ungdomarna har jag nu fått en fördjupad förståelse kring hur 

ungdomarna upplever skönhetsideal. Utifrån informanternas uttalanden om olika skönhetsideal 

och på vilket sätt det påverkar dem i deras vardag, kan också några slutsatser dras. Alla människor 

försöker på något sätt finna en lycka, det kan handla om en känsla eller att nå vissa mål. För 

många människor handlar lycka om skönhet och ungdomlighet.107 Genom att sträva efter den 

perfekta lyckan måste också skönheten uppfyllas. Dock är skönhet inget enkelt att definiera.  

     Det gemensamma för ungdomarna i denna studie var synen på idealen. Skönhetsidealen var 

inget nytt för dessa, de var väl medvetna om vad normen för skönhet innebar. Smal, vacker och 

snygg var idealet, och genom olika metoder och tekniker kan alla människor uppnå dessa ideal.108  

I analysen belyste jag hur skönhetsidealen påverkade ungdomarna. Ungdomarnas upplevelser av 

skönhetsidealen berörde också deras vardag. De fångar upp olika ideal, vilket förändrar sättet de 

ser på sig själva och varandra. Resultatet av detta kan bli att fler unga människor får uppleva 

sjukdomar som anorexi.  

     Det skapas ständigt nya trender, i analysen kom det fram att de nya trenderna inte handlar om 

det senaste modet utan snarare om nya metoder för att uppnå skönhetsidealen. Utifrån materialet 

kunde man se att ungdomarna menade att plastikkirurgi och gymmen har blivit en ny trend. 

Dagens gym är fyllda med ungdomar som ständigt försöker hålla sig till skönhetsidealen.109 Även 

informanterna spenderade en stor del av fritiden till att träna. Att ständigt behöva följa modet 

och aldrig känna sig tillräcklig är lite vad ungdomarna känner, detta på grund av hur de upplever 

skönhetsidealen. Informanterna kunde öppet tala om hur de själva skulle vilja förändra sitt 

utseende med hjälp av plastikkirurgin. Olika tv-program och tidningar visade hur enkelt det är att 

förändra sitt utseende. Så länge viljan finns, går allt menade de.  

     Ungdomarna i studien upplevde att de skapade sina identiteter utifrån vad media ger ut, alltså 

identifierar de sig med olika kändisar och modeller. Genom att försöka efterlikna vackra 

skådespelare eller artister som de ser i tidningar och på tv-program skapar de egentligen bara en 

identitet som är tillgjord. Avslutningsvis vill jag citera en av mina informanters uttalande om hur 

hon upplever skönhetsidealen, vilket har kommit att symbolisera normen för vad som anses vara 

en bra hälsa.  

Jag tycker att det har blivit så att om man är vacker, ja då mår man bra och är frisk, men om 
man är ful ja då tror man genast att den personen inte alls mår bra och är sjuk. Kan ha fel men 
så känns det i alla fall. Maria 18 år  

Genom min studie har jag funnit att ungdomarna associerar skönhetsidealen med hälsa. Vad man 

då kan säga är att ungdomarna förknippar en god hälsa med att vara vacker. Även om de inte 

anser att det inte alltid är på detta vis, så tycker ungdomarna att samhällets normer och 

                                                 
107Thomas Johansson (2006) Makeovermani. Stockholm. Natur och kultur. s.138ff 

108Thomas Johansson (1998) Den skulpterade kroppen. Stockholm. Carlsson. s.23 

109Thomas Johansson (2006) Makeovermani. Stockholm. Natur och kultur. s.139 
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värderingar om vad som anses vara vackert även innebär att man är frisk. Att träna på gym, följa 

trender och äta rätt förknippas med en god hälsa. Trots att ungdomarna i studien är välmåna om 

sitt utseende handlar träning främst om att sköta om sin hälsa och välbefinnande, vilket de unga 

anser att träning ger. Utifrån materialet resonerade ungdomarna på detta sätt, även om de själva 

inte ansåg att det var deras sätt att tänka, så antydde de att omgivningens attityder kring 

skönhetsideal såg ut på detta vis. Att vara vacker innebär då alltså att man är frisk, men skulle 

man vara ful, då är man sjuk. 
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