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Sammanfattning
Bakgrund: En positiv kroppsuppfattning är relaterat till välmående medan en negativ
kroppsuppfattning är relaterat till ohälsa. I genomsnitt är det fler kvinnor än män som har en
negativ kroppsuppfattning. Främst sker det en ökning i de yngre åldersgrupperna. I
västerländska länder råder ett smalt kroppsideal för kvinnor. En smal kropp förknippas med
attraktion, hälsa och lycka samtidigt som en överviktig kropp är föraktad. Omgivningen har
därmed en central roll i vilka värderingar kvinnor får och vilka åtgärder kvinnor tar i sin
strävan eller i sitt motstånd mot den normativa kroppen. Syfte: Att undersöka unga kvinnors
(16-18 år) kroppsuppfattning i relation till deras nivå av känsla av sammanhang (KASAM),
användning av sociala medier och familjemiljö. Metod: Totalt delades 176 enkäter ut, varav
166 användes i analysen. Resultat: Majoriteten av kvinnorna hade hög KASAM och stark
kroppsuppfattning. Av dem som hade låg KASAM var det betydligt fler som kände sig
obekväma i sina kroppar. Att vara bekväm i sin kropp relaterade till stark kroppsuppfattning.
En association mellan att ofta tänka på sin vikt och att vara obekväm i sin kropp framkom
även. Kvinnor som talade mycket om kost och motion hemma tenderade att tänka ofta på sin
vikt. Huvudsakligen följde kvinnorna utseendeinriktade konton/bloggar på sociala medier.
Konklusion: För att stärka och främja kvinnors kroppsuppfattning föreslår författaren av
denna studie att hälsoarbetare aktivt arbetar med att ifrågasätta kroppsidealet genom att i sitt
hälsoarbete till exempel inkludera fler kroppsstorlekar och former.

Nyckelord: KASAM, Kroppsuppfattning, Kvantitativ, Sociala medier, Unga kvinnor
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Abstract
Background: A positive body image is related to well being while a negative body image is
related to illness. More women than men have on average a more negative body image and it
is increasing mostly among young women. In Western countries a thin body is an ideal for
women. A thin body is associated with attraction, health, success and happiness while an
overweight body is despised. The surrounding environment thereby plays an important role in
which values the women get regarding the normative body and if they will aim for it or resist
it. Aims: To investigate young women’s (16-18 years) body image in relation to their level of
sense of coherence (SOC), the use of social media and the family environment. Method: 176
surveys where distributed, of which 166 where used in the analysis. Results: The majority of
women had high SOC and strong body image. Among those who hade low SOC there were
far more who felt uncomfortable in their bodies. To be comfortable was related to strong body
image. An association where also found between uncomfortableness and to often think about
their weight. Women who often talked about nutrition and exercise tended to often think
about their weight. Mostly women followed appearance orientated accounts/blogs on social
media. Conclusion: In order to strengthen and promote women’s body image, the author of
this study suggest that health workers should start to question the body ideal more frequently
and include more body sizes and body shapes in their health promotion work.

Keywords: SOC, body image, social media, adolescent women, quantitative
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Förord
Mitt intresse för kvinnors kroppsuppfattning och hälsa tog form när jag själv har befunnit mig
på de sociala medierna. Jag har uppfattat det som att smala kvinnor vågar visa sig medan
större kvinnor får ta ett steg tillbaka, samtidigt som de i vissa sammanhang hånas. De kvinnor
med större kroppsform som vågar visa sin kropp utsätts för mycket mer hat än smala. Trots
det finns det många av dem som orkar kämpa vidare för sin rätt att synas. I samband med
större/överviktiga kvinnors kamp har jag upplevt att det finns ett överflöd av konton som
inriktar sig på hälsa och fitness. Många av dem kvinnor som står bakom dessa konton har
tidigare haft en större kroppsform och är flitiga med att uppdatera hur de såg ut förut och i
dagsläget, efter att de börjat träna. De poängterar även hur bra de mår nu och förstärker
föreställningar om att alla kan bli smala och att smala mår bäst. Jag tror ju att det skadar mer
än vad många är medvetna om. Det skadar troligtvis framförallt unga kvinnor som lär sig att
de inte kan vara lyckliga och må bra om de har en större kroppsstorlek.
Jag hoppas med denna uppsats att fler dels ska förstå vikten av att arbeta med att stärka
kvinnors kroppsuppfattning, dels få en ökad kunskap om vad som kan bidra till svag
kroppsuppfattning. Det eftersom jag tror att omedvetenhet upprätthåller smalhetsnormen som
försvagar kvinnors kroppsuppfattning.
Att ge sig på att skriva en uppsats på 30hp själv där även empiriskt material skulle inhämtas
har varit oerhört lärorikt eftersom jag fått genomföra alla momenten själv. Samtidigt har det
varit extremt tufft, vilket har inneburit att varje uppmuntring utifrån har varit betydelsefull i
arbetsprocessen. Jag vill därför börja med att tacka Robin, min stjärna, tack för att du har tagit
emot mig när allt har känts omöjligt och tack för att du alltid har trott på mig när jag själv inte
har gjort det! Jag vill även tacka Josefin Muya och Cassandra Göransson, mina kära
klasskompisar, som båda på var sitt vis har hjälpt mig slutföra denna uppsats. Tillsammans
har vi slitits mellan hopp och förtvivlan men funnit trygghet och sällskap i varandra.
Självklart vill jag även tacka alla andra nära och kära för att ni har stöttat mig!
Jag vill även tacka alla rektorer och lärare som gjorde det möjligt för mig att genomföra min
uppsats. Ett särskilt riktat tack till läraren vid namn Pia som dök upp precis när jag behövde
det med sina hjälpande och stöttande ord. Dig glömmer jag aldrig! Även min handledare, Bo
Nilsson ska ha ett särskilt tack. Även du hjälpte mig över en tuff tröskel och har sedan
bidragit med mycket engagemang!
Slutligen vill jag tacka var och en av dem kvinnor som gav mig sin tid och sitt engagemang
för studien – Tack, tack och återigen tack!

Kristianstad, 2015-03-25
Amanda Ershagen
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1. Bakgrund
En positiv attityd till sin kropp är relaterat till tillfredsställelse med sin tillvaro (Donaghue,
2009) medan en negativ attityd till sitt utseende anses vara en riskfaktor för bland annat
bantningsbeteende, hetsätning (Neumark-Sztainer, Paxton, Haines & Story, 2006),
depression, ätstörning och minskad livskvalitet (Folkhälsomyndigheten, 2014a). I
undersökningar av levnadsvanor (ULF) har det framkommit att kvinnors hälsa generellt sett är
sämre än männens och att det i högre grad är kvinnor som rapporterar om ångest-, oro-, stress
och ängslighetsbesvär (Statistiska centralbyrån - SCB, 2014a). Ökning av dessa besvär ses
främst bland unga kvinnor men gäller för alla åldersgrupper (Folkhälsomyndigheten, 2014b).
Skillnader i ohälsa mellan könen har även visat sig hos yngre barn. Bland skolbarn i årskurs 4
till gymnasieelever, är det fler flickor än pojkar som rapporterar besvär med huvudvärk, ont i
magen, stress och dålig sömn. Med stigande ålder tenderar psykisk ohälsa att öka i sin
omfattning hos flickor men minska bland pojkar. För flickors del sker det en ökning från 11
% till 19 % i hur många som är nedstämda i åk 4-6 tills de går i gymnasiet. Bland pojkar är
det istället så att det sker en liten minskning i hur många som känner sig nedstämda. Av
pojkar som går i årskurs 4-6 var 9 % nedstämda. Känslan av nedstämdhet sjönk till 7 % bland
gymnasiepojkar (SCB, 2014b). Samtidigt som statistik för psykisk ohälsa visar att kvinnor
tenderar att drabbas mer, så visar statistik för dödsorsaker att det är fler pojkar/män som begår
självmord, vilket kan vara en följd av psykisk ohälsa. Att fler pojkar/män begår självmord kan
således förklara de dokumenterade hälsoskillnaderna (Socialstyrelsen, 2014).
I dagsläget är det många unga kvinnor som har en negativ kroppsattityd. Bland svenska
flickor i åldern 13-15 har upplevelsen av att vara för tjock ökat sedan mätningen som gjordes
2009/2010. Varannan flicka upplever sig som tjock och nästan var femte 13-årig flicka har
försökt gå ner i vikt (folkhälsomyndigheten, 2014b). Fortsättningsvis har en smal kvinna
andra privilegier än en tjock, eftersom kroppen ses som en ägodel och är något som kan ges
ett visst värde. Kvinnor med smala kroppar har således ett högre värde och en högre status än
kvinnor som avviker från det smala kroppsidealet (Meurling, 2003). Utöver en smal kropp
anses även en vältränad kropp vara idealiskt för kvinnor (Larsson, 2003). En vältränad kropp
medför attityder att kroppen är föränderlig och går att forma om individer bara tar sitt ansvar
och har en stark strävan (Crawford, 2006). Det har lett till både positiva och negativa
konsekvenser. Många har upplevt god hälsa och inte drabbats av välfärdssjukdomar, vilket
staten har välkomnat då dessa sjukdomar är belastande för samhällsekonomin. Det finns ett
begrepp, kallat Healthism, som förklarar detta förhållande. Healthism länkar samman
samhällets folkhälsomål om en frisk befolkning och individers egen strävan efter att vara
hälsosamma (Crawford, 1980). Attityder om att kroppen är föränderlig har även lett till
negativ självkänsla och/eller kroppsmissnöje hos dem som inte uppnår idealet (Hammarén &
Johansson, 2007).
I Sverige finns det 11 nationella folkhälsopolitiska mål, varav ett handlar om att öka den
fysiska aktiviteten hos befolkningen och ett annat om att förbättra befolkningens matvanor.
Båda målen har en grund i att minska risken för välfärdssjukdomar (Folkhälsomyndigheten,
2014c; 2014d). Huvudsyftet med alla mål är att utveckla ett hållbart samhälle där alla
befolkningsgrupper har rätten till god hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014e). I nuläget har
flickor/unga kvinnor sämre förutsättningar än både äldre kvinnor och män i alla åldersgrupper
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när det gäller psykisk hälsa, som i sin tur kan vara en konsekvens av negativ
kroppsuppfattning. Målområde 3, barn och ungas uppväxtvillkor, åsyftar att förbättra alla barn
och ungas förhållanden under uppväxten eftersom det har betydelse för deras psykiska och
fysiska hälsa i vuxen ålder. I målområdet uppmärksammas särskilt den ökade psykiska
ohälsan hos barn och ungdomar, samt deras levnadsvanor (Pellmer, Wramner & Wramner,
2012). För att förbättra barns förutsättningar och den framtida folkhälsan är det viktigt att se
till de förhållanden som barnen växer upp i. Främjande insatser bör således ske på platser där
barn befinner sig, som i skolan och i hemmet (Folkhälsomyndigheten, 2015). Medan skolan
har ansetts ha en betydande roll för att utjämna hälsoskillnader i barns uppväxtvillkor
(Pellmer, Wramner & Wramner, 2012) har en god relation till sina föräldrar ansetts vara en
skyddsfaktor för hälsoproblem och riskbeteenden hos barn (Folkhälsomyndigheten, 2014f).
Både negativ kroppsuppfattning och bantning kan härledas till hälsoproblem och det relaterar
även till en ökad risk för ätstörningsbeteenden. I hemmet utvecklar barnen sina första och
viktigaste relationer med bland annat deras föräldrar. Föräldrarna bör bistå med trygghet och
har i sig en central roll i vilka attityder, värderingar och beteenden som barnen utvecklar
(Maccoby & Martin, 1983). Dessutom kan barns upplevelse av sin tillvaro och hälsa påverkas
av hur samspelet ser ut mellan dem och deras föräldrar (Antonovsky, 1991; 2005). Hur
individer upplever sin tillvaro och sin hälsa är relaterat till känsla av sammanhang (KASAM)
som beskrivs närmre under avsnittet teoretiska utgångspunkter.
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2. Litteraturgenomgång
I detta avsnitt behandlas relevant forskning kring kvinnors kroppsuppfattning och hälsa.
Definitionen av kroppsuppfattning som kommer att användas i denna uppsats är: ”The picture
of our own body which we form in our mind, that is to say, the way in which the body appears
to ourselves” (Schilder 1935 se Price 1990, s. 3). Med andra ord, vår kroppsuppfattning är
bilden vi har av vår kropp som formas inom oss. För att bredda perspektivet innefattar
litteraturgenomgången olika åldersgrupper men det är främst kvinnor som befinner sig i
adolescensen som är i fokus. Adolescensen är en frigörelseprocess från föräldrarna som delas
upp i fem faser: Preadolescens (10-12 år), tidig adolescens (12-14 år), högadolescens (14-16
år), senadolescens (16-20 år) och postadolescens (20-15 år). Under denna process har
individer möjlighet att förändra sina personligheter och påverka vem de vill bli, utanför
familjen (Lalander och Johansson, 2007). Unga kan således vara mycket varse om hur de
framställer sig själva i andras närvaro, vilket innebär att utseendet får en central roll i deras
liv.

2. 1. Hälsostress och hälsoarbete
Individer ses som driftiga medborgare som kan hantera och styra sin egen hälsa bara genom
att få expertråd och kunskap. Kunskapen kan individerna förse sig själva med genom till
exempel informationsteknik (IT) och media. Det är alltså individerna själva som anses
ansvara över sin hälsa och om de vill förändra sin kropp så kan de ta hjälp av andra på till
exempel sociala medier. Det har i en studie framkommit att hälsoarbetare förlitar sig på
marknadsföringsmetoder för att lösa individers kroppsmissnöje. Det finns en problematik med
det eftersom budskapen i media snarare bidrar till motsägelser om kroppen hos individer.
Många strävar redan efter att bli smala och hälsosamma och marknadsföringsmetoder tenderar
att försöka avleda individer från att vilja motstå denna strävan. Därmed kan det bidra till
kroppsmissnöje istället för kroppsacceptans (Moulding, 2007). Att hälsoarbetare förlitar sig
på marknadsföringsmetoder kan hänföras till healthism. En del använder media för att få ny
kunskap om hur de kan uppnå kroppsidealet och bli mer nöjda med sina kroppar. Hos andra
kan istället självkänslan försämras och kroppsmissnöjet förstärkas då de inte lyckas efterlikna
kroppsidealet. Marknadsföringsmetoder har således både en negativ och en positiv effekt på
befolkningen (Hammarén & Johansson, 2007).
Kulturella påbud som uppstått på grund av healthism kommer fram genom marknadsföring
och har visat sig påverka vissa sociala grupper mer än andra. Ungdomar, främst unga kvinnor,
upplever påbuden som särskilt stressande. Ungdomar förses med kulturella påbud om hälsa
som syftar till att driva dem till självhantering av sitt hälsotillstånd. Var påbuden kommer
ifrån spelar roll för vilka uppfattningar och upplevelser ungdomarna får av hälsokonsumtion,
det vill säga vad de tror och upplever att de bör konsumera för sin hälsas skull (Lewis, 2006).

2. 2. Kroppsuppfattning
Forskning visar att kvinnor generellt sett är missnöjda med sin vikt och kropp, oavsett ålder.
Flickor i åldern 3-6 skulle, om de kunde, ändra något i sitt utseende, så som hår eller hudfärg.
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Dessutom är det många av flickorna i den åldern som oroar sig ofta eller ibland för att inte
vara tillräckligt smal (Hayes & Tantleff-Dunn, 2010). När flickor blir äldre är det många som
önskar att de hade en annan kropp. Det är följaktligen betydligt fler som vill bli smalare än
som önskar sig en större kropp (Swami, Tran, Stieger & Voracek, 2014). En förklaring till
detta är att den unga kvinnans idealkropp tycks ha smalnat av samtidigt som hennes
upplevelse av sin egen kroppsstorlek har ökat eller avstannat (Hayes & Tantleff-Dunns,
2010). Kvinnors kroppsmissnöje var relaterat till Body Mass Index (BMI) i en studie. BMI
mäter vikten i förhållande till längden men ger ingen förklaring på om det är fettet eller
musklerna som väger (Hambraeus, 2015). Kvinnor med lägre BMI var mer tillfredsställda
med sin kropp än dem med ett högt BMI. Vikten hade således en central roll för kvinnans
kroppsuppfattning (McLaren, Hardy & Kuh, 2003; Millstein, Carlson, Fulton, Galuska,
Zhang, Blanck & Ainsworth, 2008). En mycket negativ kroppsuppfattning är vidare associerat
med ångest, stress, depressiva symptom och minskad självkänsla (Wilson, Latner & Hayashi,
2013). Tillfredsställelse över sin kropp är istället associerat med subjektiv lycka och eftersom
BMI påverkade graden av tillfredsställelse så påverkades individens subjektiva lycka indirekt
av individens BMI (Rote, Swartz & Klos, 2013).
En studie la sin fokus bortom ungdomars BMI och studerade istället kroppsliga avvikelser, så
som ovanlig kroppsstorlek eller form, i relation till deltagarnas kroppsuppfattning. Ungdomar
som avvek från den kroppsliga normen upplevde att de blev till åtlöje, avvisade eller uteslutna
från vissa sammanhang. Något som kan leda till försämrad kroppsuppfattning och utvärdering
av sig själv hos ungdomen. Lägre kroppsuppfattning hade särskilt unga kvinnor, oavsett
kroppsstorlek och kroppstyngd men även överviktiga och underviktiga män (Vilhjalmsson,
Kristjansdottir & Ward, 2012). Flickor som befann sig i den tidiga adolescensen och
högadolescensen rapporterade om mer bantning och missnöje med utseendet och vikt än
pojkar. Det var särskilt flickorna i högadolescensen som bantade och upplevde
kroppsmissnöje. Det nuvarande idealet för vikt och utseende kan vara en bidragande faktor
för ungdomarnas negativa kroppsuppfattning (Meland, Haugland & Breidablick, 2007).
Kroppsidealet finns ständigt runt omkring oss och bidrar till att utseendet spelar en stor roll i
våra liv och i vårt identitetsskapande.

2. 2. 1. Familjens och vännernas inflytande på kvinnans
kroppsuppfattning
Många studier har syftat till att undersöka hur föräldrar påverkar sina barns beteende,
värderingar och/eller attityder (Frank, 1999; Abraczinskas, Fisak & Barnes, 2012; Ata,
Ludden & Lally, 2007). Föräldrarna har stort inflytande på barnen i socialisationsprocessens
primära stadium och anses vara särskilt viktiga förebilder (Socialdepartementet, 2008). En
förälder som på något sätt uttryckt missnöje över sin egen kropp kan indirekt ha överfört
budskap som har betydelse för internaliseringen av det smala idealet hos den unga kvinnan
(Abraczinskas, Fisak & Barnes, 2012). Internalisering är ett begrepp som förklarar hur vi
införlivar yttre budskap till vårt inre (Lundberg, 2015). Mödrar har ansetts ha särskild
betydelse för sina döttrars kroppsuppfattning (Luevorasirikul, Boardman & Anderson, 2012).
En negativ inverkan på kvinnors kroppsuppfattning kan också uppkomma genom att någon
förälder är kontrollerande. I detta fall är det fäderna som påverkar döttrarnas
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kroppsuppfattning mest (Sheldon, 2013). Att ha kontrollerande föräldrar kan ge både positiva
och negativa konsekvenser. Kontrollerande föräldrar är relaterat till att individen dels
utvecklar ohälsosamma beteenden, dels upplever lägre stresskänslor och högre
livstillfredställelse (Coccia, Darling, Rehm, Cui & Sathe, 2012).
Vikten är också något som kan ha effekt på kvinnors kroppsuppfattning och i jämförelse med
män så är det fler kvinnor som upplever press av att gå ner i vikt från familj men även från
vänner (Ata, Ludden & Lally, 2007). I kvinnliga vänskapskretsar där vännerna sinsemellan
har talat mycket om utseende tenderade kvinnorna att banta oftare än i vänskapskretsar med
lite utseendefokus. Den enskilda kvinnans kroppsuppfattning påverkas också negativt av
utseenderelaterade samtal med sina vänner (Carey, Donaghue & Broderick, 2013a). För att
stärka kvinnors kroppsuppfattning föreslog Ata, Ludden och Lally (2007) att press som
relaterade till föreställningar om hur kvinnan bör se ut måste minska. Frank (1999)
argumenterade i sin artikel ur ett sociokulturellt perspektiv. Hon menade, precis som Bråten
(1998), att föräldrarna är kulturbärare, liksom alla andra individer, vilket i sin tur innebär att
de är lika känsliga för samma kulturella påbud om kvinnors kroppar som sina döttrar. En
förälder som då skulle ha förmågan att förhålla sig kritisk till den sociokulturella miljön
benämner hon för ”kulturvis”. Att ha en kulturvis förälder skulle enligt henne kunna innebära
att flickor uppfostras med ”friskare attityder” som menas med att de i framtiden har en viss
medvetenhet som bidrar till att de kan göra medvetna bedömningar och val.
I socialiseringens primära stadium har föräldrarna stort inflytande på barnen eftersom de för
vidare attityder, kunskaper och färdigheter som blir en grund för barns identiteter (Säljö,
2000). Under adolescensen befinner sig individen i det sekundära stadiet där vänner, media
och skola blir allt mer betydande eftersom individen försöker frigöra sig från föräldrarna.
Enligt Sheldon (2013) är jämnårigas inflytande viktigare för en tonåring än påverkan från
föräldrarna. Detta medför att vänner kan ha en viss inverkan på kvinnans kroppsuppfattning.
Unga kvinnor gör jämförelser med vänner, sina mödrar, modeller i media och eventuella
systrar. Jämförelser med vänner och systrar tenderar att påverka unga kvinnors strävan efter
att bli smal och kan således leda till kroppsmissnöje (Lev-Ari, Baumgarten-Katz & Zohar,
2014). Wood (1989) menade att individer jämför sig med varandra för att utvärdera sig själva
och/eller förbättra sin syn på sig själva och/eller för att inspireras till att förbättra sig själva.
Utöver jämförelser med närstående upplevs media som en bidragande faktor för unga
kvinnors kroppsoro (Carey, Donaghue & Broderick, 2013a).

2. 3. Media
I detta avsnitt diskuteras media i förhållande till unga kvinnors medieanvändning och
kroppsuppfattning. Det finns två typer av media – massmedia och sociala medier. Med
massmedia menas ”tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller
underhållning till en stor publik, vilken nås i stort sett samtidigt av massmedieinnehållet”
(Weibull, 2015). Sociala medier definieras som: ”Samlingsnamn på kommunikationskanaler
som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller
ljud” (Weibull & Eriksson, 2015).
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2. 3. 1. Medias inflytande på kvinnors kroppsuppfattning
Det västerländska samhället är till stor del uppbyggt av IT och medier, vilket innebär att
individer lär sig kunskap från tekniken och medier, som har en grundläggande del i deras
värderingar och för de sociala strukturerna (Säljö, 2007). Media sänder genom olika kanaler
ut budskap till befolkningen som är avgörande för hur individer ser på världen. Det innebär att
medias framställning av det smala idealet är av betydelse för vilka värderingar och attityder
befolkningen får om smala respektive överviktiga individer (Säljö, 2007). Kvinnor anses vara
mest mottagliga för medias budskap och har därmed starkare tendenser att utveckla en negativ
kroppsuppfattning genom medieexponering (Botta, 2003; Carey, Donaghue & Broderick,
2013a). I en studie rapporterade flickor däremot att de inte kände att de blev påverkade av det
smala idealet via mediebilder. De upplevde inte att de behövde se ut som kvinnomodellerna
och menade att kroppsidealet gick att motstå trots press från omgivningen (Willett, 2008). Tre
andra studier visade istället hur media påverkade unga kvinnors strävan efter smalhet och
kroppsuppfattning negativt. Samtidigt visade studierna att nära relationer och
kamratjämförelser påverkade ännu mer (Fernandez & Pritchard, 2012; Carey, Donaghue &
Broderick, 2013b; Ferguson & Munoz, 2012).
Forskning som har inriktat sig på medias budskap och kroppsuppfattning är väldokumenterad.
Budskap som media har sänt ut har handlat om att kvinnors åtråvärdhet, lycka och status är
baserat på hur smala kroppar de har (Tiggeman, 2002). Redan som barn exponeras individer
för det kvinnliga kroppsidealet i media. Forskare som studerade disneyfilmers budskap fann
att kvinnans utseende i filmerna värderades högre än hennes intelligens (Towbin, Haddock,
Zimmerman, Lund & Tanner, 2004). Forskning har även visat att många av texternas budskap
i tidningar handlade om att endast vältränade och vackra kvinnor kunde förverkliga sina
högsta drömmar. Tidningar tenderade dessutom att varna om viktökning ur en estetisk
synpunkt, det vill säga att kvinnans attraktivitet hotades om hon skulle gå upp i vikt.
Tidningars texter länkade alltså samman smalhet med attraktionskraft och glädje (Malterud &
Ulriksen, 2010). I många hälso- och fitnesstidningar (riktade till kvinnor) har det även
framkommit att just hälsa och ohälsa har fått ett mindre eller en lika stor fokus som
attraktiviteten (Aubrey, 2010). I motsats till det har det även dykt upp skönhetsrörelser i
massmedia som vill sätta sig emot skönhetsidealen som delvis innefattar smalhet. Företaget
Dove har på sin hemsida lagt upp olika workshops som handlar om utseende och självkänsla.
Syftet med dem är att ge kvinnor kunskap om hur media avbildar kvinnor och vilka
konsekvenser det kan ge för deras kroppsuppfattning. Doves senaste kampanj For real beauty
avser att vara en startpunkt för att bredda definitionen av och diskussionen om skönhet (Dove,
2015).
Sociala medier har tillgodosett mer flexibilitet än vad till exempel tv och tidningar har gjort
och samtidigt skapat fler möjligheter för individer att tillfredsställa fler behov (Lin, 2001).
Sociala medier tillåter individen att enkelt och snabbt få tillgång till bilder och idéer från hela
världen och att kunna interagera med såväl bekanta som främmande på ett ögonblick (Perloff,
2014). En annan möjlighet med sociala medier är att individer kan använda det på så sätt att
det gynnar deras varumärke, det vill säga hur de uttrycker sin identitet (Hylén & Skarin,
2008). Vidare används sociala medier mest av kvinnor (Kimbrough, Guadagno, Muscanell &
Dill, 2013; Nordicom, 2013). Genom att framställa sig själv på ett visst sätt på nätet kan de
kvinnliga medieanvändarna påverka uppbyggnaden av det rådande skönhetsidealet för
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kvinnor (Frost, 2001; Mazzarella, 2005). För anhängare till thinspiration (thinspo) står den
smala kroppen i fokus. Rörelsen består av bilder, tips och ångestladdade citat som syftar till
att inspirera och motivera de som strävar efter en smalare kropp (Gibson, 2012).
Fatacceptence är en rörelse som skulle kunna anses vara thinspirations motpol eftersom den
avser att stå emot smalhetsidealet, och lyfter istället fram en hyllning till individernas kroppar,
oavsett hur mycket fett de har (Donaghue & Clemitshaw, 2012).

2. 3. 2. Medieanvändning och kroppsuppfattning
Några av de vanligaste sociala nätverken är Facebook, Instagram och Twitter. Idag har
omkring 70 procent av Sveriges befolkning ett aktivt Facebookkonto. Cirka en tredjedel
använder Instagram och en fjärdedel använder Twitter. Facebook är därmed i dagsläget det
mest använda nätverket (Findahl, 2014). Facebook har undersökts i förhållande till
tidsanvändning och kroppsuppfattning i en del studier. I en studie gjord på flickor framkom
det att av flickornas dagliga Internetanvändning på cirka 2 timmar, spenderade 75 procent av
dem i genomsnitt 1,5 timme på Facebook (Tiggemann & Slater, 2013). Ett flertal studiers
resultat indikerade att Facebookanvändning är relaterat till kroppsmissnöje, kroppsoro
(Fardouly & Vartanian, 2015; Tiggemann & Miller, 2010; Tiggemann & Slater, 2013;
Tiggemann & Slater, 2014), strävan efter smalhet, internalisering av det smala idealet och
minskad tillfredsställelse med sin vikt (Tiggemann & Miller, 2010). Efter att ha exponerats av
Facebook tenderade kvinnor dessutom att bli mer nedstämda, något som kan vara en
konsekvens av utseendejämförelser med andra kvinnliga Facebookanvändare (Fardouly &
Vartanian, 2015; Fardouly, Diedrichs, Vartanian & Halliwell, 2014).

2. 4. Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt beskrivs fem utgångspunkter som är centrala när det gäller hur kvinnornas
kroppsuppfattning och hälsa utvecklas i det västerländska samhället.

2. 4. 5. Känsla av sammanhang (KASAM)
KASAM består av tre samverkande komponenter: begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet. Begriplighet uttrycker i vilken omfattning individen känner att inre och yttre
stimuli är förutsägbart. Stimuli ska kännas gripbara, tydliga och sammanhängande snarare än
kaotiska, oförklarliga och slumpmässiga. Hanterbarhet syftar till att individen känner att den
kan ta tillvara på sina inre och yttre resurser, så som vänner och partner, för att möta de krav
som ställs på henne. En individ som har hög känsla av hanterbarhet känner sig inte som ett
offer för omständigheter och upplever inte att den blir orättvist behandlad av livet. Den sista
komponenten, meningsfullhet, innebär att utmaningar inte upplevs som bördor utan att
individen snarare ser att de problem och krav som hon ställs inför är värda att investera energi
och engagemang i. Komponenten anses även vara KASAMs motivationskomponent, vilket
betyder att den har en känslomässig innebörd. En individ med stark KASAM talar till
exempel mycket om de områden som hon är mycket engagerad i och som betyder någonting
för henne. En individ med låg KASAM däremot, finner inte något område särskilt
betydelsefullt (Antonovsky, 2005).
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Beroende på hur barn upplever föräldrars gensvar kan deras KASAM påverkas i olika
riktningar. Samspelet mellan barnen och deras föräldrar är sålunda grundläggande för om
barns KASAM blir hög eller låg (Antonovsky, 2005). En individs KASAM är dock inte
färdigformat innan den har fyllt 30 år, vilket betyder att KASAM är föränderligt och påverkas
av individers omgivning och ålder (Eriksson & Lindström, 2005).

2. 4. 1. Sociokulturellt perspektiv
Ett sociokulturellt perspektiv handlar om att individen skapas i interaktion med andra. Först
deltar barn i det sociala livet, och i samspel med andra överförs sociala tankesätt till deras inre
psykologiska världar. Vygotskij menar således att individer är kulturbärare av det samhälle de
växer upp i (Bråten, 1998). I det västerländska samhälle lär individer sig kunskap på ett visst
sätt som utgör grunden för deras värderingar och sociala strukturer. Denna kunskap går att
lära genom till exempel IT och medier, vilket betyder att de har en betydande roll för vilken
information västerlänningarna får om världen. Kunskapen och andra resurser kan dock se
olika ut mellan olika sociala grupper, som mellan män och kvinnor (Säljö, 2007).
Det finns olika redskap för att förmedla kulturella kunskaper. Begreppet redskap delas upp i
två områden - intellektuella (språk) och materiella (artefakter). Materiella redskap finns kring
oss och förändrar vår världssyn och de är skapta av mänskliga resurser för att fylla ett visst
syfte. De intellektuella förklarar hur individer formas när de tar till sig andras tankesätt, när de
kommunicerar och när de agerar på något sätt i interaktion. Den kultur som individer föds in i
bär alltså på en viss förståelse av omvärlden som individerna tar emot genom att använda
samma kulturella redskap som omgivningen (Säljö, 2000). Det innebär i sin tur att även
kunskaper som fördomar lärs av andra. I en undersökning framkom det att nedsättande och
generaliserande uttryck hade använts på skolkamrater med annan bakgrund. Uttrycken kan ses
som ”redskap för att peka ut individer” och ”tillskriva dem egenskaper” (Blidings 2004 se
Säljö 2007, s. 14). Kunskaper och färdigheter som utgör samhälleliga erfarenheter kommer
sålunda inte inifrån individen utan de har utvecklats mellan individer i samhället. Mediering
beskriver kopplingen som för samman individens inre utveckling med yttre kulturella
redskap. Med andra ord, individers uppfattning av världen är baserat på dessa redskap (Säljö,
2007).

2. 4. 2. Socialisering
Socialisering förklarar hur vi skapar oss själva genom sociala processer under hela vår livstid.
Giddens (1998) menade att dessa processer är särskilt viktiga under barndomen. Processen
delas upp i två stadier – primära och sekundära. Under det primära socialiseringsstadiet
grundas individens framtida värderingar. Närstående till barnet fungerar som en länk till
omvärlden och deras upplevelse av världen blir till barnets verklighet. I barnets
identitetsskapande övertar den roller och attityder från sina närstående och utvecklar det till
sitt eget jag. Således reproduceras de närståendes roller och attityder genom barnet. Det
sekundära stadiet av socialisering sker utanför familjen under ungdoms- och vuxenåren
(Berger & Luckmann, 1998). Såväl skolan, media och vänner blir betydelsefulla under detta
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stadium (Connell, 2003). Vygotskij menar att individen bör ses som internaliserad kultur, då
den har tagit till sig av det historiska arvet och rekonstruerat det i sitt inre (Bråten, 1998).
Som en förlängning av socialiseringsbegreppet används ibland könssocialisering. Det handlar
om att det finns olika föreställningar och förväntningar på kvinnor och män (Ågren, 2003).
Genom könssocialisering formas och skapas kvinnans identitet både individuellt men även
socialt. Det betyder att hon inte bara gör saker för att det förväntas av henne utan för att hon
vill göra saker som är kvinnliga. Likaså vill män göra manliga saker. Individer bör sålunda
inte ses som passiva offer för yttre påverkan utan som aktiva individer som medvetet gör sina
val av fri vilja (Bjerum Nielsen & Rudberg, 1991).

2. 4. 3. Genuskontraktet
Genus står för vårt sociala/kulturella kön och förklarar till exempel vilka föreställningar och
förväntningar det finns på den kvinnliga könsrollen (Ågren, 2003). Hirdman (1988) myntade
teorin ”genuskontrakt” för att beskriva ett genussystem som skildrar vad flickor/kvinnor och
pojkar/män får, bör och ska göra. Det antyder att könsroll är något som konstrueras och bör
hållas isär, det vill säga, att vi skiljer på män och kvinnor. Teorin indikerar även att det finns
en hierarki, där det är mannen som är normen, och den upprätthålls genom I-särhållandet av
könen. Ett patriarkalt samhälle innebär just detta, att mannen är normen och har mest makt.
Sexualitet är vidare centralt för mäns dominans och kvinnan ses inte som en självständig
varelse utan snarare utifrån vilken nytta hon är för mannen. Det innebär bland annat att
kvinnors utseende är det viktigaste de har i ett mansdominerat samhälle och att de därmed
objektifieras i till exempel mediesammanhang (Freedman, 2003; Ågren, 2003)

2. 4. 4. Reflexivitet
Reflexivitet beskriver hur beteendenormer, traditioner och förtroende för experter har
förändrats genom historien (Brante, 2015). I det senmoderna samhället har individer fler
möjligheter att skapa sig själva än vad de har haft tidigare. Förut var det vanligare att till
exempel individers klasstillhörighet, familj och kön skapade individernas livsberättelser
(Beck, 1992). Kulturen som ungdomarna växer upp i är präglat av en förväntan av görbarhet,
det vill säga att många livsområden går att påverka själv och hänvisas inte längre till en
individs öde. Val som individer gör spelar sålunda en central roll för deras identiteter eftersom
utfallet av valen kan påverka såväl identiteten som livsberättelsen (Ziehe, 2007; Beck, 1992).
Kroppen, utseendet och kommunikationsförmågan är områden som anses vara görbara (Ziehe,
2007). När en individ studerar sin kropp eller sitt utseende analyserar den utifrån ett
”samhällsvetande”, det vill säga de uppgifter individen har i sitt medvetande om hur en
kropp/ett utseende bör se ut. Media sänder konstant ut bilder och kunskaper om hur kvinnor
ska se ut, vilket kan ändra sig med åren. Därför blir det betydelsefullt att ofta göra jämförelser
för att inte bli omodern. Det är i dessa jämförelser reflexiviteten ligger (Lalander &
Johansson, 2007).
Reflexivitet möjliggör även för individer i adolescensens identitetsexperimenterande
(Lalander & Johansson, 2007). Att fritt kunna välja mellan olika vägar medför en ökad
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självmedvetenhet om de sociala villkoren och vart man passar in (Brante, 2015).
Individualisering är ett begrepp som förklarar hur individen vill vara deltagare i ett kollektivt
sammanhang och hur den längtar efter många gemenskaper, intimitet och kollektiva
upplevelser samtidigt som den vill skydda sin individuella frihet och identitet (Lalander och
Johansson, 2007).
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3. Problemprecisering
I ett västerländskt samhälle är en smal kropp normativ, vilket innebär att kvinnor ständigt
informeras om hur de bör se ut och vad de kan göra för att se ut på det sättet. Framförallt är
det unga kvinnor som påverkas mycket av de kulturella påbuden eftersom de befinner sig i en
omtumlande process där de utvecklar sin identitet. Kvinnor i adolescensen kan känna sig
stressade av de kulturella påbuden som kan handla om att de borde vara smala och/eller
hälsosamma. Att kvinnorna tar till sig påbuden kan bero på att de ser sig som reflexiva projekt
som ständigt kan förbättras.
Information och budskap sänds ut genom kanaler som massmedia men även på sociala
medier, som i sig är en välbesökt arena bland unga kvinnor. I massmedia förmedlas
information tänkt till en stor del av befolkningen medan kvinnor på sociala medier kan styra
mer vilken information de vill ta del av. Beroende på hur de styr sitt sociala nätverkande kan
de påverkas i olika grad av smalhetsnormen. Kvinnor som söker sig till utseendefokuserad
media kan främja kroppsmissnöjet om de känner att de inte liknar den normativa kroppen/det
normativa utseendet. Att många kvinnor har en negativ kroppsuppfattning gör det till ett
aktuellt folkhälsoproblem. Hälsoarbetare skulle därför kunna fundera över hur de istället kan
främja kroppstillfredsställelse genom till exempel media. Föreliggande studie är aktuell för att
se hur många kvinnor som egentligen mår bra i sina kroppar. Studien är även aktuell för att
belysa kvinnornas egenmakt i en värld där kvinnan kan anses falla som offer för yttre
påverkan.

4. Syfte
Syftet med studien är att undersöka unga kvinnors (16-18 år) kroppsuppfattning i relation till
deras nivå av känsla av sammanhang (KASAM), användning av sociala medier och
familjemiljö.

4. 1. Frågeställningar
-

Vilken uppfattning har kvinnorna om sina kroppar och sitt utseende?
Vilken betydelse har familjemiljön för kvinnornas kroppsuppfattning?
Vilket samband finns mellan kvinnornas kroppsuppfattning och deras KASAM?
I vilken utsträckning använder kvinnorna sig av sociala medier med inriktning mot
utseende?
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5. Metod
För att på bästa sätt svara på studiens syfte valdes en kvantitativ metod, i form av enkäter.
Detta avsnitt avser att ge en inblick i undersökningens olika moment.

5. 1. Val av metod
De främsta fördelarna med enkäter var att många respondenter kunde nås under en kortare tid
och att respondenterna fick frågorna presenterade på samma sätt. Dessutom var
respondenterna anonyma, vilket kan ha varit fördelaktigt på grund av enkätens känsliga
karaktär, då den innehöll frågor om kroppsuppfattning. Anonymiteten kan ha haft betydelse
för respondenternas svar eftersom anonymitet vid känsliga frågor kan ge en ökad känsla av
trygghet och minskad känsla av utsatthet (Ejlertsson, 2005).

5. 2. Deltagare/Urval
Ett bekvämlighetsurval gjordes av unga kvinnor i åldern 16-18. Kvinnorna gick de två första
åren på olika gymnasieskolor i nordöstra Skåne. I ett bekvämlighetsurval väljs ett lämpligt
urval ut som bäst kan svara på det som studien syftar till att undersöka (Trost, 2012). Urvalet
utformas utefter de informanter som är tillgängliga och är således inte generaliserbart
(Bryman, 2013). Generaliserbarhet hör ihop med studiens validitet, det vill säga, att enkäten
verkligen mäter det som den är avsedd att mäta på ett lämpligt sätt (Bryman & Bell, 2005). De
unga kvinnorna som deltog i denna studie var de som befann sig i klassrummet under
enkätutdelningstillfället och som ville delta i undersökningen.
Fem gymnasieskolor kontaktades, varav fyra avsatte undervisningstid för mig att komma dit
och dela ut enkäter. Den femte skolan nekade mig undervisningstid men tillät mig att dela ut
enkäter i rasthallen. Eftersom det ansågs vara en tidskrävande metod som inte skulle generera
i ett lika stort engagemang som vid enkätutdelning i klassrum delades inga enkäter ut på den
femte skolan.
40 procent av informanterna var 16 år, 45 procent var 17 år och 15 procent var 18 år.
Majoriteten av deltagarna gick vård- och omsorgsprogrammet. Övriga deltagare hade följande
inriktningar på sitt gymnasieprogram: samhälle, naturvetenskap, barn och fritid, samt fordon
och transport.

5. 3. Tillvägagångssätt
För att få en hög svarsfrekvensen valde jag att närvara i klassrummet och personligen dela ut
enkäterna (Ejlertsson, 2005). Några enstaka enkäter samlades dock in av en lärare. Vid de
tillfällen jag var närvarande fick respondenterna information om studien både muntligt och
skriftligt. Totalt delades 176 enkäter ut och endast två personer valde att inte delta. Av de 174
enkäter som samlades in kunde 166 användas i dataanalysen. 3 enkäter uteslöts på grund av
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att respondenterna uppgav att de bodde ensamma och ytterligare 5 enkäter uteslöts eftersom
respondenterna var äldre än undersökningens målgrupp.
Enkäten bestod av en kombination mellan egenkonstruerade frågor och två vetenskapliga
frågeinstrument. Frågorna i ett vetenskapligt instrument är kvalitetstestade och har hög
reliabilitet, vilket innebär att instrumenten är tillförlitliga och mäter det de avser att mäta
(Ejlertsson, 2005). De unga kvinnornas kroppsuppfattning mättes bland annat med
frågeinstrumentet Figure Rating Scale (FRS) (Stunkard, Sorenson, & Schulsinger, 1983). För
att mäta kvinnornas KASAM användes Antonovskys förkortade frågeformulär (Kasam-13) på
13 frågor, där 13 är lägsta värdet och 91 är högsta. Ett enkätformulär bör inte bestå av mer än
40-50 frågor och därför ansågs den förkortade versionen vara mest lämplig (Ejlertsson, 2005).
Enkätformuläret innehöll slutligen 30 frågor, varav två var matrisutformade. Den ena matrisen
var konstruerad efter likert-skalan med en femgradig ordinalskala, där den ena ytterligheten
var att individen instämde helt med påståendet och den andra ytterligheten var att individen
tog helt avstånd från det (Ejlertsson, 2005). Den andra matrisen var även av likert-typ men
innehöll istället ytterligheterna mycket ofta och aldrig. Även Kasam-13 är uppbyggt enligt
likert-skalan men skiljde sig åt från matriserna då den istället hade en sjugradig skala. Varje
svar i Kasam-13 gav en viss poäng som sedan lades ihop och skapade ett totalt KASAMvärde. I det stora hela bestod enkäten annars av fasta svarsalternativ och den mest
förekommande mätskalan var ordinalskala som innebär att individerna kan rangordnas men
det går inte att säga någonting om storleksskillnaderna mellan individer (Ejlertsson, 2005).

5. 4. Analys
Enkätmaterialet matades in och bearbetades i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package
of Social Science). Både deskriptiva frekvenskörningar och korstabeller skapades utifrån
materialet. Korstabellerna analyserades med chi-2-test. Signifikansnivån sattes vid 5 %
(p=0,005). För att få större grupper att kunna analysera slogs några av svarsalternativen ihop
och blev nya variabler. De presenteras under nästa rubrik. Jämförelser gjordes mellan
kvinnors kroppsuppfattning och KASAM, kvinnors kroppsuppfattning och användning av
Facebook och Instagram, samt kvinnors kroppsuppfattning och familjemiljö.

5. 4. 1. Variabler
Nedan beskrivs vilka sammanslagningar av variabler som har skett vid analysen och som
presenteras i resultatet.
 Stark kroppsuppfattning = Kvinnor vars kroppsbild stämde överens med deras
idealbild och kvinnor vars idealbild skiljde max ett steg på FRS-skalan.
Svag kroppsuppfattning = Kvinnor vars idealbild skiljde 2 steg eller mer från deras
kroppsbild på FRS-skalan.
 Arbetat ofta med kroppsacceptans = Kvinnor som uppgav ofta eller mycket ofta.
Arbetat sällan med kroppsacceptans = Kvinnor som uppgav aldrig, sällan eller
ibland
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 Försökt gå upp/ner i vikt = Kvinnor som svarade ja, oavsett antal gånger.
Inte försökt gå upp/ner i vikt = Kvinnor som svarade nej.
 Ofta bekräftad i hemmet = Kvinnor som svarade ofta eller mycket ofta.
Sällan bekräftad i hemmet = Kvinnor som svarade aldrig, sällan eller ibland.
 Talade mycket om kost och motion hemma = Kvinnor som svarade ofta eller
mycket ofta.
Talade lite om kost och motion hemma = Kvinnor som svarade aldrig, sällan eller
ibland.
 Ofta jämför sig med andras utseende = Kvinnor som på påståendet om de ofta
jämförde sig med andras utseende uppgav att de instämde till stor del eller helt.
Sällan jämförde sig med andras utseende = Kvinnor som på påståendet om de ofta
jämförde sig med andras utseende uppgav att de instämde delvis, till liten del eller inte
alls.
 Ofta tänkte på sin vikt = Kvinnor som på påståendet om de ofta tänkte på sin vikt
uppgav att de instämde till stor del eller helt.
Sällan tänkte på sin vikt = Kvinnor som på påståendet om de ofta tänkte på sin vikt
uppgav att de instämde delvis, till liten del eller inte alls.
 Bekväm i sin kropp = Kvinnor som på påståendet om de kände sig bekväm i sin
kropp instämde till stor del eller helt.
Obekväm i sin kropp = Kvinnor som på påståendet om de kände sig bekväm i sin
kropp instämde delvis, till liten del eller inte alls.
 Ansåg att man fick ett bättre självförtroende av att vara smal = Kvinnor som på
påståendet om de trodde smalhet resulterade i bättre självförtroende uppgav att de
instämde helt eller instämde till stor del.
Ansåg att man kanske fick ett bättre självförtroende av att vara smal = Kvinnor
som på påståendet om de trodde smalhet resulterade i bättre självförtroende uppgav att
de instämde delvis.
Ansåg att man inte fick ett bättre självförtroende av att vara smal = Kvinnor som
på påståendet om de trodde smalhet resulterade i bättre självförtroende uppgav att de
instämde till liten del eller inte instämde alls.
 Hög KASAM = Kvinnor med ett KASAM-värde mellan 29-53.
Låg KASAM = Kvinnor med ett KASAM-värde mellan 54-81
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5. 5. Etiska överväganden
Undersökningen genomfördes med hänsyn till de fyra forskningsetiska
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet.

kraven;

Informationskravet tillgodosågs på så sätt att respondenterna fick såväl muntlig som skriftlig
information om undersökningen innan de tillfrågades om att delta. De informerades om att jag
var student, att syftet med undersökningen handlade om unga kvinnors hälsa och att deras
deltagande var frivilligt och anonymt. Ett frivilligt deltagande talar för att de individer som tar
emot enkäter samtycker till sitt deltagande. Eftersom urvalet bestod av individer som var äldre
än 15 år behövdes inget samtycke från vårdnadshavare inhämtas. Genom att garantera
anonymitet uppfylldes även konfidentialitetskravet. I informationsbrevet upplystes även
respondenterna om att materialet endast skulle användas i denna uppsats och inte i något
annat forsknings- eller kommersiellt syfte. Därför kommer det insamlade materialet att
förstöras senast sex månader efter det att materialet är färdigställt. Således tillgodosågs även
nyttjandekravet. Tills dess kommer materialet att förvaras på ett säkert ställe som endast jag
och handledaren har tillträde till (Vetenskapsrådet, 2002).
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6. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultat från det undersökningsmaterial som användes i analysen.
Totalt deltog 166 kvinnor som gick i gymnasiet.

6. 1. Kroppsuppfattning
Starkast kroppsuppfattning hade de 16-åriga kvinnorna (77 procent), därefter 17-åringarna (73
procent) och sist 18-åringarna (67 procent) (p=0,586)
FRS frågebatteri mätte kvinnornas kroppsbild i relation till deras idealbild (se figur 1). Flest
kvinnor uppgav modell 4 som sin kroppsbild (40 procent) och modell 3 som sin idealbild (48
procent). Resultatet indikerar därmed att majoriteten av kvinnorna ville vara något smalare än
vad de var för tillfället. De som tyckte att de liknade sin idealbild identifierade sig med
modellerna 3 och 4 (44 respektive 42 procent). Det innebär att kvinnorna i denna studie
föredrog att se ut som antingen modell 3 eller 4 men att modell 3, som var något smalare, var
lite mer önskvärd.
Figur 1: Figure Rating Scale (FRS)
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I figur 2 presenteras kvinnornas kroppsbild utifrån vilken modell de ansåg att de liknade i
FRS frågebatteri.
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I figur 3 presenteras kvinnornas kroppsideal utifrån vilken modell de ansåg att de ville se ut
som i FRS frågebatteri.

De som tyckte att de liknade sitt kroppsideal identifierade sig med modellerna 3 och 4 (44
respektive 42 procent). Övriga uppgav modell 2 (13 procent) och modell 5 (2 procent).
Modellerna som används i FRS-batteriet användes även för att ställa två egenkomponerade
frågor. Kvinnorna ombads att besvara vilken modell de ansåg främst framställdes i massmedia
och vilken modell de trodde andra kvinnor helst ville se ut som. Flertalet (46 procent) ansåg
att massmedia använde sig av modell 2. Nästan lika många (42 procent) trodde dock att andra
kvinnor hellre ville se ut som modell 3, vilket var densamma som deras egen idealbild.
Kvinnorna rapporterade sålunda om att massmedias modeller var något smalare än vad både
deras egen idealbild och andra kvinnors idealbild var.
På påståendet ”Jag är nöjd med mitt utseende” svarade 33 procent att de instämde till stor del
och 12 procent att de instämde helt. Samtidigt var det 18 procent som instämde till liten del
och 7 procent som inte instämde alls. Övriga (30 procent) angav svarsalternativet instämmer
delvis. Det visar att det var fler kvinnor som var nöjda än missnöjda med sitt utseende.
Samtidigt var det även ett relativt stort antal som inte tog ställning till om de var mer nöjda
eller mer missnöjda med sitt utseende.
Det var fler kvinnor som kände sig obekväma än bekväma i sina kroppar (62 procent
respektive 34 procent). En övervägande majoritet av dem som kände sig bekväma hade även
stark kroppsuppfattning (93 procent), vilket enbart 7 procent av dem som kände sig obekväma
hade (p=0,000). En känsla av att vara bekväm i sin kropp var således relaterat till stark
kroppsuppfattning.
Det var betydligt fler kvinnor som hade arbetat lite än mycket med att acceptera sin kropp (81
respektive 19 procent). I en jämförelse med hur många av dessa som kände sig bekväma
respektive obekväma var det många av dem som arbetat lite med kroppsacceptans som kände
sig obekväma (69 procent). Det var ingen större skillnad i hur pass bekväma kvinnorna som
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hade arbetat mycket med kroppsacceptans kände sig i sina kroppar. 52 procent kände sig
bekväma och 48 procent kände sig obekväma (p=0,036).
Det var en övervägande majoritet, oavsett hur mycket de hade arbetat med kroppsacceptans
som hade stark kroppsuppfattning (se tabell 1).
Tabell 1: Arbetat med kroppsacceptans och i relation till stark/svag kroppsuppfattning

Har under de senaste 12
månaderna arbetat med
kroppsacceptans

Stark kroppsuppfattning % (n)

Svag kroppsuppfattning % (n)

Totalt=n

Lite

73 (97)

27 (35)

132

Mycket

77 (24)

23 (7)

31

Totalt

74 (121)

26 (42)

163

X2=0,203, df=1, p=0,820

Oavsett hur ofta kvinnorna jämförde sig med andra hade en övervägande del stark
kroppsuppfattning, vilket indikerar att jämförelser med andra inte verkade påverka kvinnornas
kroppsuppfattning. 73 procent av kvinnorna som ofta jämförde sitt utseende med andras hade
även stark kroppsuppfattning. Av dem som ansåg att de sällan jämförde sig med andras
utseende hade 76 procent stark kroppsuppfattning (p=0,709).

6. 2. Kroppsuppfattning och kroppsvikt
Över hälften (74 procent) av respondenterna uppgav att de ofta tänkte på sin vikt medan cirka
en tredjedel (25,5 procent) sällan tänkte på den. Det fanns vidare ingen association mellan hur
ofta kvinnorna tänkte på vikten och hur pass stark kroppsuppfattning de hade. Både kvinnor
som tänkte ofta och sällan på vikten hade mestadels stark kroppsuppfattning. Det var
emellertid en större majoritet som sällan tänkte på vikten istället för ofta som hade stark
kroppsuppfattning (86 procent respektive 69 procent) (Tabell 2).
Tabell 2: Vikttankar och kroppsuppfattning

Stark kroppsuppfattning % (n)

Svag kroppsuppfattning % (n)

Totalt=n

Ofta

69 (84)

31 (37)

121

Sällan

86 (36)

14 (6)

42

Totalt

74 (120)

26 (43)

163

Tänker på sin vikt

X2=4,262, df=1, p=0,043
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Tabell 3 visar att kvinnor som sällan tänkte på sin vikt i högre grad var bekvämare i sina
kroppar än kvinnor som ofta tänkte på den. Av dem som sällan tänkte på vikten var 60
procent bekväma i sina kroppar medan det endast var 26 procent som både var bekväma i sina
kroppar och ofta tänkte på vikten (p=0,000).
Tabell 3: Förekomsten av dem som ofta tänker på sin vikt och känslan av att vara bekväm i sin kropp

Tänker på sin vikt

Bekväm i sin
kropp % (n)

Obekväm i sin
kropp % (n)

Totalt=n

Ofta

26 (32)

74 (91)

123

Sällan

60 (25)

40 (17)

42

Totalt

35 (57)

65 (108)

165

X2=15,546, df=1, p=0,000

Kvinnorna ombads uppge hur ofta de själva hade försökt gå upp respektive ner i vikt under de
senaste 12 månaderna. Resultatet skiljde sig markant åt och antyder att det är vanligast att
kvinnor försöker gå ner i vikt. Det var 36 procent som aldrig hade försök gå ner i vikt och 85
procent som aldrig hade försökt gå upp i vikt (Tabell 4 och 5).
Tabell 4: Viktnedgångsförsök bland kvinnorna

Har du försökt gå ner i vikt
under de senaste 12 månaderna?

Antal kvinnor % (n)

Nej, aldrig

36 (59)

Ja, en gång

18 (30)

Ja, ca 2-4 gånger

28 (47)

Ja, ca 5-10 gånger

8 (13)

Ja, fler än 10 gånger

10 (16)

Totalt

100 (165)
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Tabell 5: viktuppgångsförsök bland kvinnorna

Har du försökt gå upp i vikt
under de senaste 12 månaderna?
Nej, aldrig

Antal kvinnor % (n)

85 (140)

Ja, en gång

7 (11)

Ja, ca 2-4 gånger

5 (8)

Ja, ca 5-10 gånger

0 (0)

Ja, fler än 10 gånger

3 (6)

Totalt

100 (165)

Även om det var vanligast bland kvinnorna att försöka gå ner i vikt var det cirka hälften av
dem som inte trodde att individer får ett bättre självförtroende genom att vara smala (51
procent). Lite mindre än en tredjedel (27 procent) trodde smalhet bidrog till ett bättre
självförtroende och runt en fjärdedel (22 procent) trodde att smalhet kanske kunna leda till
det. Endast 7 procent av dem som trodde att man fick bättre självförtroende av att vara smal
hade försökt gå ner i vikt (p=0,090).
Respondenterna tillfrågades om de hade uppfattat huruvida någon i deras hushåll hade försökt
gå ner i vikt någon gång. 85 procent svarade ja och 15 procent svarade nej. Bland dem som
svarade ja var det främst deras mödrar som hade försökt viktminska (65 procent), vilket var
mer än dubbelt så många som bland fäderna (29 procent). Det var även vanligare att
kvinnornas systrar hade försökt gå ner i vikt i jämförelse med deras bröder (23 procent
respektive 10 procent). Utifrån kvinnornas rapportering försöker kvinnliga familjemedlemmar
gå ner i vikt i större utsträckning än manliga familjemedlemmar.
Bland dem kvinnor som själva hade försökt gå ner i vikt hade 80 procent uppfattat att en eller
flera hushållsmedlemmar någon gång hade försökt göra detsamma. Det var emellertid fler (86
procent) som hade försökt viktminska utan att ha uppfattat att någon i hushållet hade försökt
gå ner i vikt (p=0,543). Detta resultat indikerar att kvinnornas viktminskningsförsök inte var
inspirerat av någon hushållsmedlem.
Det var fler kvinnor som talade mycket snarare än lite om kost och motion hemma och som
ofta tänkte på sin vikt (80 procent, n=51, respektive 72 procent, n=72) (p=0,359).

6. 3. Hushållets betydelse för kroppsuppfattningen
Det var ingen större skillnad på vilket kön syskonet eller syskona hade som kvinnorna bodde
med. Det var något vanligare att kvinnorna bodde med enbart manliga syskon (32 procent)
och minst vanligt att de inte bodde med några syskon alls (15 procent). Övriga procent
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fördelade sig på kvinnor som enbart bodde med kvinnliga syskon (28 procent) och kvinnor
som bodde med både kvinnliga och manliga syskon (25 procent).
För att undersöka om det fanns någon skillnad i hur ofta olika hushållskonstellationer talade
om kost och motion ställdes olika syskonkonstellationer mot hur ofta de talade om kost och
motion hemma i en korstabell. Resultatet visade att det inte fanns någon större skillnad mellan
vilket kön syskonen hade som kvinnan bodde med och om de talade mycket om kost och
motion hemma. Däremot fanns det en skillnad mellan om hon bodde med syskon eller inte.
Av dem som talade mycket om kost och motion hemma bestod 18 procent av kvinnor som
inte bodde med några syskon, 29 procent av kvinnor som bodde med både manliga och
kvinnliga syskon, 27 procent av kvinnor som bodde med enbart manliga syskon och 26 av
kvinnor som bodde med enbart kvinnliga syskon (p=0,568).
Majoriteten av kvinnorna med både stark och svag kroppsuppfattning (64 procent respektive
55 procent) talade lite om kost och motion hemma. Detta indikerar att varken stark eller svag
kroppsuppfattning relaterade mer till att det talades mycket om kost och motion i hemmet.
I tabell 6 visas resultatet av jämförelsen som gjordes mellan hur stark kroppsuppfattning
kvinnorna hade och med vilka syskon de bodde för att se om det fanns någon skillnad. Någon
större skillnad påträffades inte men det var mest vanligt att kvinnor som antingen bodde med
enbart kvinnliga syskon eller inga syskon hade stark kroppsuppfattning (79 procent respektive
78 procent).
Tabell 6: Syskonkonstellationer och kroppsuppfattning (FRS)

Syskon

Stark kroppsuppfattning % (n)

Svag kroppsuppfattning % (n)

Totalt=n

Inga syskon

78 (18)

22 (5)

23

Både kvinnligt/a och
manligt/a syskon

69 (27)

31 (12)

39

Enbart kvinnligt/a
syskon

79 (34)

21 (9)

43

Enbart manligt/a
syskon

75 (36)

25 (12)

48

Totalt

75 (115)

25 (38)

153

2

X =1,206 df=3, p=0,752

79 procent av kvinnorna kände sig ofta eller mycket ofta bekräftade i sitt hushåll. Kvinnorna
blev även tillfrågade om de kände sig särskilt bekräftad av någon hushållsmedlem och på den
frågan svarade cirka en tredjedel ja (27 procent). Det var dubbelt så många kvinnor som
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kände sig mest bekräftade av sina mödrar än av sina fäder (12 procent respektive 6 procent).
Av dem som uppgav att de kände sig mest bekräftade av ett syskon var det också dubbelt så
många som kände sig mest bekräftade av bröder än systrar (4 procent respektive 2 procent).
Tabell 7 visar en liten skillnad mellan hur ofta kvinnorna kände sig bekräftade och hur stark
kroppsuppfattning de hade.
Tabell 7: Bekräftelsestyrka och kroppsuppfattning

Bekräftad i hushåll

Stark kroppsuppfattning % (n)

Svag kroppsuppfattning % (n)

Totalt=n

Ofta

75 (95)

25 (32)

127

Sällan

71 (25)

29 (10)

35

Totalt

74 (120)

26 (42)

162

X2=0,163, df=1, P=0,669

6. 4. Kroppsuppfattning och KASAM
Åldersmässigt skiljde det sig inte mycket åt mellan vilken åldersgrupp som mest hade hög
KASAM. P-värdet var 0,797 vilket innebär att sannolikheten för att detta stämde överens med
verkligheten var låg. Flest kvinnor i detta urval som hade hög KASAM var 17 år (53 procent,
n=38). Bland 18-åringarna var det hälften (n=12) som hade hög KASAM och bland 16åringarna var det lite mindre än hälften (45 procent, n=27) som hade det.
Oavsett om kvinnorna hade hög eller låg KASAM så hade majoriteten i båda grupperna stark
kroppsuppfattning (80 procent respektive 70 procent). Det fanns därmed inget samband
mellan stark kroppsuppfattning och hög eller låg KASAM eftersom stark kroppsuppfattning
förekom hos majoriteten av kvinnorna (Tabell 8). Däremot hade något fler hög KASAM och
stark kroppsuppfattning. Detta förklarar emellertid enbart ett samband och inte ett
orsakssamband.
Tabell 8: KASAM och FRS kroppsuppfattning

KASAM

Stark kroppsuppfattning % (n)

Svag kroppsuppfattning % (n)

Hög

80 (62)

20 (16)

78

Låg

70 (54)

30 (23)

77

Totalt

75 (116)

25 (39)

155

X2=1,802, df=1, P=0,199

27

Totalt=n

Kvinnor med låg KASAM tenderade att känna sig mer obekväma än bekväma i sina kroppar
(78 procent respektive 23 procent). Det visar på en relation men inte på något orsakssamband.
Det fanns ingen större skillnad i känslan av att vara bekväm i sin kropp för kvinnor som
istället hade hög KASAM eftersom 48 procent kände sig bekväma medan 52 procent inte
gjorde det (p=0,002).
Över hälften (60 procent) av kvinnorna med hög KASAM jämförde sig ofta med andras
utseende. Bland kvinnorna med låg KASAM var det fler (73 procent, n=56) som jämförde sig
ofta med andras utseende. Det var således mer vanligt att kvinnorna med låg KASAM
jämförde sig ofta (p=0,093).

6. 5. Sociala medier och kroppsuppfattning
De tre mest använda sociala nätverken var Instagram (89 procent), Facebook (87 procent) och
Youtube (55 procent).
Flertalet som använde Facebook hade stark kroppsuppfattning (71 procent), vilket även de
som inte använde Facebook hade (91 procent). Det var alltså 20 procent fler ickeFacebookanvändare som hade stark kroppsuppfattning och det antyder att
Facebookanvändning antingen kan vara relaterat till svagare kroppsuppfattning eller att det är
fler kvinnor med svag kroppsuppfattning som använder Facebook (p=0,068). Skillnaden
mellan Instagramanvändares och icke-Instagramanvändares kroppsuppfattning var minimal.
Endast 5 procent färre Instagramanvändare hade stark kroppsuppfattning (p=0,784).
Över hälften (67 procent) av såväl Facebookanvändarna som Instagramanvändarna jämförde
ofta sitt utseende med andras. Av dem som inte använde Facebook eller Instagram
huvudsakligen jämförde något mindre ofta sig med andras utseende (62 procent respektive 63
procent). Det förklarar att det var en liten andel fler Facebook- och Instagramanvändare som
ofta jämförde sig (Tabell 9 och 10). De minimala skillnaderna som framkom i dessa analyser
ovan innebär att det är svårt att säga om användare av de sociala medierna generellt sett har
svagare/starkare kroppsuppfattning och om de ofta/sällan jämför sig med andra. Det kan dock
finnas skillnader som inte framkommer i denna studie eftersom p-värdena är högre än
signifikansnivån.
Tabell 9: Facebookanvändning och jämförelser med andras utseende

Använder huvudsakligen
Facebook som socialt nätverk

Jämför sig med andras
utseende ofta

Jämför sig med andras
utseende sällan

Totalt=n

Ja

67 (97)

33 (48)

145

Nej

62 (13)

38 (8)

21

Totalt

66 (110)

34 (56)

166

X2=0,204, df=1, p=0,631
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Tabell 10: Instagramanvändning och jämförelser med andras utseende

Använder huvudsakligen
Instagram som socialt nätverk

Jämför sig med andras
utseende ofta

Jämför sig med andras
utseende sällan

Totalt= n

Ja

67 (98)

33 (49)

147

Nej

63 (12)

37 (12)

19

Totalt

66 (110)

34 (93)

166

X2=0,093, df=1, p=0,799

På sociala medier kan kvinnorna följa olika konton som kan ha olika inriktningar. De tre
vanligaste inriktningarna på konton/bloggar som kvinnorna följde var mode (56 procent),
skönhet (53 procent) och träning/fitness (52 procent). Se figur 4.
Figur 4: Andelar som följer olika inriktningar på bloggar/konton. Tre alternativ var möjliga att välja.
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6. 6. Resultatsammanfattning
Flest kvinnor hade någon gång under de senaste 12 månaderna försökt gå ner i vikt och
majoriteten nämnde även att de ville vara smalare än vad de var. Det var en liten andel som
hade rapporterat om både viktnedgångsförsök och tron på att smalhet skulle generera bättre
självförtroende (p=0,090). Många kvinnor hade även uppfattat att familjemedlemmar hade
försökt gå ner i vikt men det tycktes inte inspirera dem mer till att försöka, eftersom även
många som inte hade uppfattat familjemedlemmars viktnedgångsförsök hade försökt
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(p=0,543). Främst var det kvinnornas kvinnliga familjemedlemmar som hade försökt gå ner i
vikt.
Många kvinnor tänkte ofta på sin vikt. Majoriteten av dem var dessutom obekväma i sina
kroppar (p=0,000). Det var mer vanligt att de kvinnor som talade mycket om kost och motion
hemma tänkte på sin vikt (p=0,359). Det var även så att både kvinnor som sällan tänkte på sin
vikt och som talade lite om kost och motion hemma tenderade att ha stark kroppsuppfattning
(p=0,359).
Det fanns inget samband mellan stark kroppsuppfattning och hög eller låg KASAM, eftersom
majoriteten av de unga kvinnorna hade både stark kroppsuppfattning och hög KASAM
(p=0,199). Däremot tenderade kvinnor med låg KASAM att vara mera obekväma i sina
kroppar än dem med hög KASAM (p=0,002). Att vara bekväm i sin kropp var i sin tur
relaterat till stark kroppsuppfattning.
Det var något fler som inte var tillfredsställda med sitt utseende. Generellt sett var det få som
hade arbetat med att acceptera sin kropp. Det verkade dock inte ha haft någon negativ
betydelse för deras kroppsuppfattning eftersom de flesta rapporterade en liten skillnad mellan
deras kroppsbild och idealbild. Däremot var det en majoritet av dem som uppgav att de sällan
arbetat med kroppsacceptans som kände sig obekväma i sina kroppar (p=0,036).
Fler som inte använde Facebook hade stark kroppsuppfattning än de som använde nätverket
(p=0,068). Samma jämförelse mellan Instagramanvändare och icke-Instagramanvändare
visade ingen större skillnad på hur stark kroppsuppfattning kvinnorna hade (p=0,784). Över
hälften av både Facebookanvändare och Instagramanvändare jämförde sig ofta med andras
utseende (p=0,631 och p=0,799). Det var även fler kvinnor med låg KASAM som jämförde
sig ofta med andra (p=0,093).
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6. Diskussion
Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors kroppsuppfattning i relation till deras nivå
av känsla av sammanhang (KASAM), användning av sociala medier och familjemiljö.
Studien genomfördes på fyra olika skolor i nordöstra Skåne och kvinnorna deltog genom att
fylla i den enkät som delades ut vid ett undervisningstillfälle.
Hur mycket kvinnorna vägde mättes aldrig men enligt tidigare forskning har vikten betydelse
för kvinnors kroppsuppfattning (McLaren, Hardy & Kuh, 2003; Millstein, Carlson, Fulton,
Galuska, Zhang, Blanck & Ainsworth, 2008). Det kan förklara varför kvinnorna i denna
studie ofta tänkte på sin vikt. Att majoriteten av dem som ofta tänkte på vikten dessutom
kände sig obekväma kan handla om att synen på överviktiga generellt sett är negativ.
Överviktiga kvinnor ses bland annat som oattraktiva, ofeminina (Fikkan & Rothblum, 2011),
lata, oansvariga och giriga (Sandberg, 2007). I en studie framkom det att grav övervikt var
något av det värsta som individer kunde tänka sig. Individerna föredrog att mista 5 år av sitt
liv framför att bli överviktiga (Brewis, Hruschka & Wutich, 2011). Dessutom rapporterade
äldre kvinnor (50+) i en annan studie att vikten och kroppsformen var betydelsefull för deras
självutvärdering. Hälften av de äldre kvinnorna hade blivit upprörda över en viktökning på 5
kilo (Runfola, Holle, Peat, Gagne, Brownley, Hofmeier & Bulik, 2013). Vikten blir därför en
central punkt i många kvinnors liv och det är fler kvinnor än män som tidigt börjar tänka på
sin vikt och börjar banta (Thomas, Hyde, Karunaratne, Herbert & Komesaroff, 2008).
I föreliggande studie hade majoriteten av kvinnorna försökt gå ner i vikt. Då inga män ingick i
undersökningen gick det inte att göra någon jämförelse. Däremot rapporterade kvinnorna att
det främst var deras kvinnliga hushållsmedlemmar som hade försökt viktminska. Hur kan det
komma sig att vikten är så betydelsefull just för det kvinnliga könet? Det kan vara så att både
genuskontraktet och socialiseringen har en central punkt i det. Kvinnor lär sig hur de ska
agera och se ut utefter de kvinnliga normerna medan män lär sig de manliga normerna. Män
och kvinnors kroppsideal skiljer sig åt på så sätt att normen för kvinnor främst handlar om en
smal kropp medan normen för män handlar om en vältränad kropp. Det har medfört att män
som kontrollerar sin vikt tenderar att göra det på grund av kroppsmassan, skilt från storleken,
medan kvinnor motiveras att kontrollera sin vikt på grund av kroppsidealets storlek (Ingledew
& Sullivan, 2002; Markland, & Ingledew, 2007). Både kvinnor och män som är
storleksmässigt större än idealen tillhör en stigmatiserad befolkningsgrupp (Ablon, 2002) men
det är kvinnor som döms hårdast (Herman & Polivy, 2010). Det kan vara ett resultat av
genuskontraktets existens, det vill säga att mannen är normen. Kvinnors utseende är, som
tidigare nämnt, centralt i ett mansdominerat samhälle och det betyder att när kvinnor avviker
från en kroppslig norm för det med sig mer negativa konsekvenser än när män är kroppsligt
normavvikande. Just eftersom män inte blir bedömda utefter sitt utseende i lika stor
utsträckning (Freedman, 2003; Ågren, 2003). Att kvinnornas kroppsnorm är beroende av
kroppsstorleken kan förklara varför kvinnorna i denna studie, som en konsekvens av rädslan
för övervikt, ofta tänker på sin vikt och har försökt gå ner i vikt. Kvinnor som sällan tänkte på
sin vikt var även närmare sitt kroppsideal, vilket kan argumenteras med att deras
kroppsstorlek var lik den som de ville ha och därmed fick vikten mindre betydelse.
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Att vikten spelar så stor roll för kvinnorna kan även förklaras genom reflexivitet och
görbarhet. Kvinnorna analyserar sina kroppar utifrån kroppsstorleken som hänger ihop med
vikten på grund av det kvinnliga kroppsidealet. Ett ideal som ständigt finns närvarande i deras
vardag genom till exempel medier (Säljö, 2007). Att många kvinnor hade försökt gå ner i vikt
kan bero på att de som reflexiva projekt anser sig kunna förbättra det som de inte är nöjda
med, som till exempel sin kropp som avviker från kroppsidealet. Det handlar om att den
västerländska kulturen karakteriseras av görbarhet och att kvinnor upplever att de kan styra
sitt eget liv och utseende genom handlingar (Ziehe, 2007; Johansson, 2006). Det var få
kvinnor som hade försökt gå ner i vikt som även trodde att smalhet skulle generera i bättre
självförtroende (p=0,090). Kvinnornas vikt efterfrågades som sagt aldrig, vilket betyder att
det finns en lika stor chans att kvinnorna som svarade ja var underviktiga, normalviktiga eller
överviktiga. Det innebär att underviktiga eller normalviktiga som inte kände att de hade bra
självförtroende snarare vittnade om det än delgav sina attityder. Varför många kvinnor hade
försökt gå ner i vikt tycktes i alla fall inte bero på att de trodde smalhet skulle ge ett bättre
självförtroende. Kvinnorna tillfrågades heller aldrig om deras anledningar, vilket endast gör
det möjligt att spekulera kring dem. Potentiella anledningar kan ha varit att de trodde att de
skulle bli lyckligare, mer attraktiva eller få en högre status i sin omgivning (Tiggeman, 2002;
Malterud & Ulriksen, 2010).
För kvinnorna i studien var det betydelsefullt att arbeta med att acceptera sin kropp eftersom
de som gjorde det generellt sett var mer bekväma i sina kroppar och nöjda med sitt utseende.
Varför är det så att många kvinnor måste arbeta med att acceptera sig själva istället för att
bara vara tillfredsställda? I denna studie var endast 45 procent tillfredsställda med sitt
utseende, varav 12 procent var mycket tillfredsställda. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv är
kvinnan internaliserad kultur, det vill säga, hennes omgivning har spelat stor roll för vem hon
blir, eftersom hon har införlivat omgivningens värderingar och attityder i sig själv (Bråten,
1998). Då värderingarna och attityderna blir en del av hennes identitet medför det att hon inte
bara agerar som kvinna för att det förväntas av henne, utan för att hon vill göra saker som
anses som kvinnliga (Bjerum Nielsen & Rudberg, 1991). Internaliseringen av det smala
idealet kan således reproduceras av kvinnorna själva på exempelvis Internet (Mazzarella,
2005; Frost, 2001). I en studie rapporterade flickor att de inte blev påverkade av det smala
idealet via mediebilden utan att de kunde motstå pressen från omgivningen. Flickorna i den
studien uttryckte alltså sin egenmakt över en situation som de faktiskt upplevde som
pressande. Studiens resultat kan förklara hur omgivningens värderingar och kunskaper
omedvetet har införlivats i kvinnorna genom internalisering (Willett, 2008).
Majoriteten av kvinnorna i studien ansåg att både de själva och andra kvinnor ville vara
storleksmässigt större än den bilden som massmedia framställer av kvinnan. Dock ville de
inte vara mycket större, utan det var endast en modell (se figur 1) som skiljde mellan
massmedias bild och kvinnornas idealbild. Tänkbart skulle kunna vara att kvinnors
medvetenhet om att massmedias modeller generellt sett är smalare än den kvinnliga
populationen (Fouts & Burggraf, 2000) har ökat, men att många kvinnor fortfarande vill vara
smala på grund av att de har internaliserat kroppsidealet och på grund av görbarheten. Att
internalisera kulturen hör ihop med reflexivitet på så sätt att båda begreppen hänvisar till att
individer inhämtar kunskap från samhället som de dels omvandlar till sina jag och som dels
bestämmer hur de ser på sig själva och andra (Ziehe, 2007; Bråten, 1998).
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I Sverige talas det mycket om att hålla befolkningen frisk genom rätt kost och motion
(Folkhälsomyndigheten, 2014c; 2014d). Att ofta tala om kost och motion hemma kan
inspirera individer till vilken kost de bör inta och i vilken grad de bör röra på sig för att
klassas som hälsosamma (Lewis, 2006). Eftersom flertalet av kvinnorna som talade om kost
och motion hemma ofta tänkte på sin vikt, kan samtal som dessa ses som förstärkare av de
kulturella påbuden om hälsa som finns utanför hemmet (Moulding, 2007). Dessutom var det
också så att flertalet kvinnor som talade lite om kost och motion hemma hade stark
kroppsuppfattning. Kanske är det så att kost- och motionsrelaterade samtal kan vara en
bidragande faktor till hälsostress hos dem unga? Hälsostress handlar om att yttre faktorer
stressar individen till att bli hälsosam (Graffman-Sahlberg, 2015). En konsekvens av
hälsostress kan vara upprepade viktnedgångsförsök, föreslår författaren av föreliggande
studie, med anledning att smalhet är associerat med en positiv tillvaro (Tiggeman, 2002;
Malterud & Ulriksen, 2010). Det gick dock inte att i denna studie påvisa att kost- och
motionssamtal hemma kunde vara en bidragande faktor till upprepade viktnedgångsförsök
och indirekt hälsostress eftersom det var mindre än hälften som hade försökt gå ner mer än en
gång under de senaste 12 månaderna.
Det är mest förekommande att kvinnor upplever hälsostress och det är främst de yngre
åldersgrupperna som känner sig hälsostressade. Både kvinnor och män anser att medier är den
största orsaken till deras hälsostress. Därefter rankar männen sociala medier medan kvinnorna
rankar vetenskapliga artiklar som hälsostressande. Sett till olika åldersgrupper (15-29 år, 4049 år, 50-65 år och 65-74 år) upplever individer mellan 15-29 år mest stress av sociala medier
(TNS Sifo, 2013). Många av kvinnorna som undersöktes i föreliggande studie uppgav att de
huvudsakligen använde Instagram, Facebook och Youtube. Exakt vilken information de tog
del av när de besökte de sociala nätverken undersöktes aldrig. Däremot styr individer själva
vem de vill vara vän med eller följa, vilket innebär att de till viss del kontrollerar vilken
information de omges av. Majoriteten av kvinnorna omgav sig frivilligt med
utseendefokuserad media genom att följa konton/bloggar som inriktade sig på mode, skönhet
och träning/fitness. Det kan ses som ett aktivt val eftersom de själva styr över sitt sociala
nätverkande. Således är det inte bara omgivningen, så som massmedia som utsätter kvinnor
för kulturella påbud (Rubin, 2009).
Att kvinnor tenderar att bli genuint intresserade av mode, skönhet och träning/fitness kan bero
dels på genuskontraktet, dels på reflexivitet. I den samtida kulturen lär sig kvinnorna vad som
förväntas av dem (Ågren, 2003) och kan se sig själva som ett projekt som går att fixa. Det
betyder att de önskar att förbättra sig själva och kan även göra det genom självhjälp
(Johansson, 2006). Utifrån ett samhällsperspektiv förväntar sig även hälsoarbetare att
individer ansvarar över sin egen hälsa och förser sig med nödvändig kunskap (Moulding,
2007). Det finns därmed en utbred självhjälpskultur som består av till exempel olika
livsstilsprogram, böcker, kurser eller liknande som syftar till att ge individen rätt verktyg för
olika livsområden så att den själv kan hitta lösningar på sina problem (Johansson, 2006). Alla
former av självhjälpsverktyg är utvecklade mellan individer i samhället och de för vidare
samhälleliga erfarenheter och kunskaper till de yngre generationerna. Det sker alltså en
mediering av de kulturella verktygen till individer. Vilka verktyg som kvinnorna väljer att
omge sig kring spelar roll för vilka uppfattningar de får eftersom innehållet formar deras inre
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(Säljö, 2007). Kvinnorna i studien intresserade sig som sagt mest av mode, skönhet och
träning/fitness. Alla tre kategorierna hänvisar till utseende. Genom att följa konton/bloggar
med dessa inriktningar blir kvinnorna reflexiva i sitt handlande eftersom de kan upptäcka nya
sidor hos sig själva när de studerar hur andra kvinnor på sociala medier exempelvis klär sig,
sminkar sig och tränar sig till den normativa kroppen (Giddens, 1999). Kvinnan kan alltså få
tips och råd till vem hon vill bli genom att följa andra kvinnors liv och intressen, vilket
mediering bidrar till (Säljö, 2007).
Att kvinnorna följde konton/bloggar som handlade om mode, skönhet och träning/fitness
säger dock ingenting om hur de påverkas av det smala idealet. Även om det är mer vanligt
med smala modeller finns det även rörelser i media som syftar till att sätta sig emot smalhet
och andra skönhetsideal. Till exempel har Dove (2015) som målsättning att vara en startpunkt
för att bredda diskussionen om skönhet. Deras modeller har därför olika former, längder och
hudtyper. Dessutom finns det rörelser som fatacceptence och bodypositivism som handlar om
att individer gemensamt försöker acceptera eller hylla kroppen oavsett storlek och form
(Donaghue & Clemitshaw, 2012; This is beauty, 2015). Likväl som kvinnorna kan ha
exponerats av det smala idealet när de uppger att de följer ovanstående konton/bloggar kan de
likväl ha exponerats för kroppar i flera storlekar och former. Återigen handlar det om
mediering, beroende på hur de använder de kulturella redskapen så formas deras inre (Säljö,
2007).
Individer i adolescensen försöker finna sin plats genom att testa olika vägar. Unga har således
en hög självmedvetenhet om sociala villkor och vart de kan passa in (Brante, 2015). I
medievärlden skildras ofta bilder och kunskaper om hur kvinnor och män bör se ut. För att
inte riskera att bli omodern är jämförelser med bilder i media nödvändiga att göra (Lalander &
Johansson, 2007). Jämförelser med andra är vidare en grundläggande del i hälsostress. Sociala
medier har öppnat upp en värld där individer kan använda sig av Internet för att uttrycka vem
de är (Hylén & Skarin, 2008). Det här kan uttryckas i form av vad individerna äter och hur
ofta de tränar. Det innebär även att individer kan jämföra sig med varandra, vilket kan leda till
hälsostress (TNS Sifo, 2013). Över hälften av kvinnorna som använde Facebook och/eller
Instagram i denna studie jämförde sig med andras utseende i hög grad. Det var dock ingen
större skillnad från de som inte använde de sociala nätverken. Det har i andra studier
framkommit att kvinnliga Facebookanvändare blir nedstämda efter att ha exponerats för
Facebook, vilket tros bero på att de jämför sitt utseende med varandra där (Fardouly &
Vartanian, 2015; Fardouly, Diedrichs, Vartanian & Halliwell, 2014). Facebookanvändning
bland kvinnor är även relaterat till kroppsmissnöje, kroppsoro, ökad strävan efter smalhet,
internalisering av det smala idealet och minskad vikttillfredsställelse (Tiggemann & Miller,
2010). I föreliggande studie var inte Facebook relaterat till svag kroppsuppfattning, däremot
var det betydligt fler med stark kroppsuppfattning som inte använde Facebook (p=0,068). Det
fanns ingen större skillnaden mellan de som använde Instagram och inte (p=0,784).
Kvinnans KASAM-värde beskriver i vilken grad hon känner att omvärlden är
sammanhängande och begriplig, i vilken grad hon kan ta tillvara på sina inre och yttre
resurser och hantera omvärlden, samt i vilken grad hon känner meningsfullhet vid kravfyllda
situationer (Antonovsky, 2005). Eftersom KASAM mäter ovanstående var det intressant att
ställa KASAM i relation till kvinnornas kroppsuppfattning. Kanske kunde det vara så att
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kvinnor med hög KASAM tenderade att trivas bättre i sina kroppar och vara mer
tillfredsställda, då de ser världen på ett annat sätt än vad kvinnor med lägre KASAM gör. Hög
KASAM innebär bland annat att kvinnor har en annan inställning till krav och problem och att
de begriper omvärlden på en högre nivå (Antonovsky, 2005). Det finns dock problem att ta
ställning till angående det. Först kan vi fråga oss vem det är som bestämmer vad som känns
som ett krav eller vad som blir ett problem? Om kvinnor internaliserar smalhetsnormen
upplever de kanske inte smalhet som ett krav eller ett problem utan snarare som en lösning på
deras problem. Möjligtvis känner de ett inre krav av att vara smal men upplever inte de yttre
som (lika) starka just eftersom smalhetsnormen är internaliserad i deras jag. Förklaringen kan
styrkas med att det i forskning har bevisats att många kvinnor vill göra saker som hänvisas till
kvinnlighet medan män vill göra saker som hänvisas till manlighet (Bjerum Nielsen &
Rudberg, 1991). Fortsättningsvis kan vi fråga oss vad det innebär att begripa omvärlden på en
högre nivå. Handlar det om att individen kan se bakom normerna eller att den förstår sin värld
som är fylld med kulturella påbud bättre och därmed vet vad som förväntas av den på ett
högre plan? Eftersom hög KASAM i föreliggande studie inte relaterade till stark
kroppsuppfattning är det möjligt att det handlar om det sistnämnda, samt att kvinnor inte
upplever smalhetsnormen som ett problem och ett yttre krav. Det bör dock poängteras att
detta endast är spekulationer eftersom många kvinnor som klassificerades med stark
kroppsuppfattning hade uppgett att de ville vara smalare.
Många kvinnor med låg KASAM var även obekväma i sina kroppar. Samtidigt var det
ungefär lika många kvinnor som kände sig obekväma som bekväma av dem som hade hög
KASAM (p=0,002). KASAM är kopplat till hur individer upplever sin tillvaro och sin hälsa.
Att vara bekväm i sin kropp kan även kopplas till hälsa eftersom det relaterar till hur
kvinnorna mår i sina kroppar. Det kan tyckas att det är självklart att låg KASAM ska relatera
till en obekväm känsla eftersom de båda är kopplade till hälsa men hur kommer det sig att hög
KASAM inte relaterade till en bekväm känsla? I studien analyserades KASAM endast som en
helhet, det vill säga komponenterna undersöktes aldrig enskilt. Det kan betyda att runt hälften
av kvinnorna med hög KASAM hade en högre grad av hanterbarhet. En högre hanterbarhet
skulle kunna innebära att de kunde hantera de kulturella påbuden på ett mer medvetet plan.
Således påverkade de kulturella påbuden inte deras bekvämlighet i deras kropp i lika hög grad
som hos övriga.
Utseendejämförelser med andra kan, som tidigare nämndes, påverka kvinnans
hälsoupplevelse (Hylén & Skarin, 2008) och kroppsuppfattning (Lev-Ari, Baumgarten-Katz
& Zohar, 2014). Kvinnor med låg KASAM i föreliggande studie jämförde sig med andra i
högre grad än dem med stark KASAM (p=0,093). Återigen kan hanterbarheten ha en central
roll i detta. Kvinnor med hög KASAM kan ta tillvara på sina inre och yttre resurser som kan
vara avgörande för i vilken grad de internaliserar och påverkas av smalhetsnormen. Hög
KASAM medför, som tidigare beskrivits, att individer har en annan förståelse för världen och
fler inre resurser (Antonovsky, 2005). Kanske påverkar en högre grad av hanterbarhet behovet
av att jämföra sig med andra på så sätt att det inte känns lika viktigt? Kanske har kvinnorna en
högre förståelse för att det kroppsliga idealet enbart är ett ideal, det vill säga något som
eftersträvas men som inte går att uppnå fullt ut (Fröberg & Haglund, 2015).
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6. 1. Metoddiskussion
En fördel med hur jag valde att disponera enkäten var att jag med min närvaro kunde
kontrollera så att det verkligen var målgruppen som fyllde i enkäten och inte någon annan, till
exempel en kompis eller en familjemedlem. En nackdel med studien är att urvalsmetoden gör
att den inte är generaliserbar. Hade istället en mer strategiskt urvalsmetod valts hade resultatet
kunnat generaliseras för målgruppen.
Det är betydelsefullt att fundera över studiens validitet och reliabilitet. Enkäten pilottestades
aldrig, vilket hade kunnat stärka studiens validitet. Däremot innehöll enkäten två färdiga
frågeinstrument som båda hade fått godkänd validitet och reliabilitet när de tidigare har
kvalitetstestats (Thompson & Altabe, 1991; Eriksson & Lindström, 2005). Om en pilotstudie
först hade genomförts hade troligtvis några frågor behövt ändras eller tagits bort, eftersom jag
nu i efterhand har upptäckt att några frågor kunde ha förbättrats på något sätt. En del frågor
kunde ha behövt definierats, så som vad jag avsåg med träning/motion, vad det innebar att
känna sig bekräftad/särskilt bekräftad och vad som menades med kost- och
motionsdiskussioner. Vidare skulle kostdiskussioner ha utgjort en fråga och
motionsdiskussioner en annan eftersom det inte är säkert att alla som talar om kost även talar
om motion eller tvärtom (Ejlertsson, 2005). Fråga 1 och 2 förutsatte att individerna bodde i ett
hushåll, därför fanns inget alternativ att de bodde själva. Av etiska skäl borde jag vid
enkätutdelningen ha varit tydligare med att kvinnor som bodde själva inte skulle delta. Fråga
16 var en öppen fråga som jag ansåg blev ledande på grund av sin placering. Kvinnorna hade
tidigare blivit tillfrågade om sitt utseende innan jag frågade dem vad de blev inspirerade
av/till på Internet, vilket kan ha påverkat deras svar. Utöver det fick frågan stort bortfall.
Därför användes inte frågan i analysen. På fråga 17 skulle kvinnorna uppge hur många timmar
de spenderade på sociala medier. Frågan innehöll fem svarsalternativ, varav det ena var 3-4h
och det andra 4-5h, således blev svarsalternativen felkonstruerade eftersom de som
spenderade 4h kunde fylla i två alternativ (Ejlertsson, 2005).
När skolorna kontaktades uppgav jag att min målgrupp var 16-17-åringar men när jag sedan
tog emot ett antal enkäter visade det sig att en del elever var äldre. Därför utökades
målgruppen med 1 år (18-åringar inkluderades). Jag nämnde alltså aldrig på plats vilken som
var min målgrupp utan förutsatte att lärarna var medvetna om detta när jag delade ut mina
enkäter till eleverna. Å ena sidan var det fördelaktigt eftersom jag kunde utöka min målgrupp,
å andra sidan ställdes jag inför ett etiskt dilemma. Ett fåtal som hade besvarat enkäten var 1920 år. Respondenterna hade både gett mig sin tid och sitt engagemang men de var väldigt få i
sin åldersgrupp. Jag valde slutligen att exkludera dem med anledning att åldersgruppen inte
kunde få någon rättvisa i resultatet.
Trots att den interna svarsfrekvensen generellt sett var hög krävdes en del sammanslagningar
av olika variabler för att kunna analysera med chi-2-test. Sammanslagningarna resulterade i
två grupper och eftersom jag hade fem svarsalternativ fick jag bestämma mig för vad jag
skulle kategorisera mittenalternativen: ”ibland” och ”instämmer delvis” som. Det kan ha haft
inverkan på resultatet. Även KASAM-värdena delades på mitten i två delar (hög och låg). Då
det delades på mitten räknades 53 som låg KASAM och 54 som hög KASAM och egentligen
skiljde det bara ett KASAM-poäng. Dessutom antog hög och låg KASAM endast värdena
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som kvinnorna hade uppgett. Det medförde att dessa kvinnors KASAM-värde inte gick att
jämföra med andra studiers resultat.

6. 1. 1. Bortfall
Vid varje enkätutdelningstillfälle var det några elever som var frånvarande. Det finns inga
uppgifter om vilket antal det rör sig om och anledningen till deras frånvaro. Därför räknas de
inte med i det interna bortfallet som kommer att diskuteras vidare i detta avsnitt.
Det högsta interna bortfallet låg på 13 procent (n=22) och fanns i frågan där kvinnorna
ombads uppge vilken av modellerna (FRS) som de tyckte massmedia framställde.
Anledningen till det interna bortfall kan ha berott på att massmedia var ett svårt ord att förstå
och de borde därför istället ha fått en närmare förklaring vad som menades med begreppet.
Även frågan om vilken modell de trodde att andra kvinnor ville se ut som fick ett av de större
bortfallen på 8 procent (n=14). Det kan ha varit så att det var en fråga som upplevdes som
svår att ta ställning till, eftersom de inte med exakthet vet vilken modell andra kvinnor vill se
ut som. Resultatet visade att majoriteten trodde att andra kvinnor ville se ut som modell 3,
vilket stämde överens med deras egen idealbild. Många hade alltså uppgett samma modell
som sin idealbild och andra kvinnors idealbild. Det förklarar att de har utgått ifrån sig själva
när de har svarat på båda frågorna.
7 procent (n=11) uppgav inte vilka syskon som ingick i deras hushåll. Frågan var öppen vilket
kan ha påverkat svarsfrekvensen. För att underlätta för respondenterna hade frågan istället
kunnat göras med fasta svarsalternativ, där ett alternativ hade döpts till annat. Under annat
kunde de i så fall ha uppgett hur hushållet såg ut. Varför frågan gjordes öppen var för att inte
utgå från det normativa, det vill säga att kvinnorna förväntades bo med mamma och pappa.
Frågan borde dessutom ha inletts med vad som menades med begreppet hushåll.
Ett KASAM-värde gick inte att räkna ut på 6 procent (n=10) av kvinnorna. Två stycken hade
inte svarat på den sista sidan, vilket kan betyda att layouten inte var tillräckligt tydlig med att
det fanns en sista sida. Främst var det 16-åringarna (n=7) som inte hade svarat på alla
KASAM-frågor. Det kan antingen ha varit så att de hade svårare för att förstå frågorna eller
att de helt enkelt inte ville svara på alla.

6. 2. Konklusion
Huvudsakligen hade kvinnorna i studien stark kroppsuppfattning. Trots det var det många
som ville vara smalare, som hade försökt gå ner i vikt, som ofta tänkte på sin vikt och som var
obekväma i sina kroppar. Det kan betyda att även kvinnor som har bedömts ha stark
kroppsuppfattning i studien har svårigheter att må bra i sina kroppar. Samtida unga kvinnor
ser sig själva utifrån att de kan skapa den kvinna de vill bli och utifrån hur andra ser på dem.
Det innebär att yttre faktorer sannerligen har betydelse för hur kvinnor uppfattar sina kroppar
och sitt utseende. Det gick inte att se något samband mellan hög KASAM och stark
kroppsuppfattning, vilket kan betyda att kulturella påbud är så pass starka och internaliserade
hos kvinnorna. Internaliseringen skulle kunna påverka kvinnans inre resurser på så vis att
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resurserna inte är rustade för att motstå smalhetsidealet på grund av att det har internaliserats i
kvinnan. Dessutom är det ganska givet att individer vill vara välmåendes, vilket gör att när en
smal kropp sammanlänkas med välmående så blir en smal kropp symbol för hälsa. För att
stärka kvinnors kroppsuppfattning föreslår jag att flera kroppsformer och kroppsstorlekar
förekommer i kampanjer och interventioner som syftar till att förbättra befolkningens hälsa.
Denna studie visar att det var betydelsefullt för kvinnor att arbeta med att acceptera sig själva,
vilket eventuellt inte kommer till att behövas om flera kroppsformer och kroppsstorlekar blir
accepterade i samhället.
Då individer lär av sin kultur är det aktuellt att hälsoarbetare börjar ifrågasätta de sociala
strukturerna. I nuläget arbetar hälsoarbetare med folkhälsoområden, som innefattar både ett
mål om att förbättra befolkningens kostvanor och ett mål om att förbättra befolkningens
fysiska aktivitet (Folkhälsomyndigheten, 2014c; 2014d). Genom att framhäva det smala
idealet i intervention om hälsa bidrar hälsoarbetare till att förstärka de kulturella påbuden.
Hade hälsoarbetare aktivt börjat arbeta med att utmana, belysa och förändra normerna istället
för att förstärka dem hade det kunnat påverka hur individer tänker kring det smala idealet,
vilket indirekt kan påverka hur de uppfattar sina kroppar. Ett aktivt arbete med normen skulle
alltså kunna ses som ett aktivt arbete för att främja och stärka kvinnors kroppsuppfattning.
Omgivningen spelar stor roll för hur kvinnor ser på sig själva. Framtida studier hade därför
kunnat undersöka skillnader/likheter i internaliseringen av smalhetsnormen mellan kvinnor
som följer smala respektive överviktiga kvinnor på sociala medier.
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Bilagor
Bilaga 1 - Följebrev

Hej!
Jag heter Amanda Ershagen och studerar till folkhälsopedagog på Högskolan Kristianstad.
Just nu skriver jag min C-uppsats om unga kvinnors hälsa och kroppsbild. Denna enkät
kommer enbart att ligga som grund till denna uppsats och dina svar kommer därför inte att
delges till någon annan.
Jag vill påpeka att ditt deltagande, naturligtvis, är frivilligt, men att dina svar skulle hjälpa till
att göra studien mer tillförlitlig. Dina svar kan ju trots allt inte ersättas av någon annan.
Enkäten kommer att ta ca 15-20 minuter att fylla i men du får lov att avbryta när du vill.
Du kommer att vara anonym i undersökningen, vilket för din del betyder att ingen annan kan
veta vad just du har svarat. Inga enskilda svar kommer att redovisas i uppsatsen.
När jag ska analyser svaren på enkäterna kommer de att skrivas över på en dator som endast
jag och min handledare har tillgång till. Materialet kommer sedan att förstöras 6 månader efter
det att min uppsats är färdigställd.
Om du har intresse av att läsa den färdiga uppsatsen vill jag informera dig om att den kommer
till att finnas tillgänglig i Högskolan Kristianstads uppsatsdatabas ”DIVA”.

Tack för din tid och medverkan!
Med vänliga hälsningar
Amanda Ershagen
Folkhälsopedagogiska programmet, termin 6, e-post: amanda.ershagen@live.se alt.
Amanda.ershagen0004@stud.hkr.se

Handledare
Bo Nilsson
Bo.nilsson@hkr.se
044-203211
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Bilaga 2 - Enkät
Enkät om tjejers hälsa och kroppsbild
Tack för att du vill delta i denna enkät. Enkäten kommer att innehålla frågor som berör
hemförhållanden, hälsa, media och kroppsbild. Det finns inga rätta svar utan du utgår från dina
egna känslor, upplevelser och uppfattningar. Vi börjar med två grundläggande frågor 
Din ålder ________?
Ditt gymnasieprogram _____________________________?

1. Vilka personer ingår i ditt hushåll? __________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Hur ofta tränar/motionerar du?
aldrig

någon gång/mån

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

4 gånger/vecka
eller mer

3. Tränar/motionerar någon medlem i ditt hushåll regelbundet? Ange vem och hur
mycket nedan genom ringa in ett alternativ!
a) Medlem.....................................................tränar/motionerar:
aldrig

någon gång/mån

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

4 gånger/vecka
eller mer

b) Medlem.....................................................tränar/motionerar:
aldrig

någon gång/mån

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

4 gånger/vecka
eller mer

c) Medlem.....................................................tränar/motionerar:
aldrig

någon gång/mån

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

4 gånger/vecka
eller mer

d) Medlem.....................................................tränar/motionerar:
aldrig

någon gång/mån

1 gång/vecka
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2-3 gånger/vecka

4 gånger/vecka
eller mer

e) Medlem.....................................................tränar/motionerar:
aldrig

någon gång/mån

1 gång/vecka

2-3 gånger/vecka

4 gånger/vecka
eller mer

4. Har du uppfattat att någon i ditt hushåll har försökt/velat gå ner i vikt någon gång?
NEJ

JA

Om ja, vem?______________________________________________________________
5. Hur ofta diskuteras frågor kring kost och motion i ert hushåll?
Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket ofta

Ofta

Mycket
ofta/Alltid

6. Hur ofta känner du dig bekräftad i ditt hushåll?
Aldrig

Sällan

Ibland

7. Känner du dig särskilt bekräftad av någon i ditt hushåll?
NEJ

JA

Om ja, vem? _______________________________________________________________
8. Har du under de senaste 12 månaderna försökt gå ner i vikt?
Nej,
aldrig

Ja, en gång

Ja, ca 2-4ggr

Ja, ca 5-10ggr

Ja, fler än 10ggr

9. Har du under de senaste 12 månaderna försökt gå upp i vikt?
Nej,
aldrig

Ja, en gång

Ja, ca 2-4ggr

Ja, ca 5-10 ggr

Ja, fler än 10ggr

10. Har du under de senaste 12 månaderna aktivt arbetat med att tycka om din kropp
som den ser ut, t.ex. genom att ge dig själv uppmuntrande ord?
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Aldrig

Sällan

Ibland

Ofta

Mycket ofta

11. Nedan ser du en rad med olika modeller. Ange endast en av modellerna i de
kommande frågorna a) - d).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vilken av figurerna 1-9…
a) tycker du att du liknar nu? __________________
b) skulle du vilja se ut som nu? _____________________
c) tror du generellt sett kvinnor vill se ut som? _________
d) tycker du stämmer bäst in på hur massmedias idealbild ser ut? ____________
12. Nedan följer en rad påståenden. Markera för varje påstående i vilken grad du
instämmer. Svara genom att markera med ett kryss (X) på varje rad.
Instämmer
helt

Instämmer
till stor del

Instämmer
delvis

Instämmer
till liten del

Instämmer
inte alls

Jag bryr mig om mitt
utseende
Jag tänker ofta på min
vikt
Jag känner mig
bekväm i min kropp
Jag är nöjd med mitt
utseende

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Jag jämför ofta mitt
utseende med andra
Jag tror man får ett
bättre självförtroende
om man är smal

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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13. Vilka inriktningar har konton/bloggar som du följer
huvudsakligen (förutom kompisars)? Ange upp till 3st
av de listade alternativen med ett kryss i rutorna (X)

Musik/spel/filmer/
serier/fotografi…………
Skönhet……………..…
Träning/fitness………....
Mat/bak………………...
Kändisar………………..
Mode……………..…....
Samhälles/politiska….....

14. Vilka sociala medier besöker du
huvudsakligen? Ange upp till 3st av de listade
alternativen med ett kryss i rutorna (X)

Facebook……………....
Instagram………….….
Twitter……………..…..
Bloggar…………….…..
Youtube……………….
Pinterest………………..
Flickr………………….
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15. Nedan följer en rad påståenden om din användning av sociala medier. Markera för
varje påstående hur ofta du brukar göra/känna det. Svara genom att markera med ett
kryss (X) på varje rad.
Mycket Ofta
Ibland Sällan Aldrig
ofta
Jag statusuppdaterar
O
O
O
O
O
Jag kommenterar andras
bilder/videoklipp/statusuppdateringar/bloggar
Jag postar inlägg och/eller kommenterar i
öppna diskussioner
Jag laddar upp egna bilder
Jag tittar på andras bilder
Jag laddar upp egna filmklipp
Jag tittar på andras filmklipp
Jag bloggar
Jag läser andras bloggar

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O

Jag känner mig inspirerad av andra på de
sociala medierna

O

O

O

O

O

16. Vad inspireras du av/till på Internet av andra? ________________________________
___________________________________________________________________________.

Mindre än
1-2h
3-4h
4-5h
1h
17. Hur många timmar per dag använder du sociala medier?

Mer än 5h

I de avslutande frågorna ber jag dig ringa in den siffra mellan 1-7 som du anser passa bäst in på hur du graderar din
uppfattning mellan de angivna ytterligheterna.
18. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt om kring
dig?
Mycket sällan eller aldrig

1

2

3

4

5

6

7

Mycket ofta

19. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du
kände väl?
Har aldrig hänt

1

2

3

4

5
52

6

7

Har hänt ofta

20. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?
Har aldrig hänt

1

2

3

4

5

6

7

Har hänt ofta

1

2

3

4

5

6

7

Haft klara mål och
mening

4

5

6

7

Mycket sällan eller
Aldrig

21. Hittills har ditt liv:
Helt saknat tydliga
mål och mening

22. Känner du dig orättvist behandlad?
Mycket ofta

1

2

3

23. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du
skall göra?
Mycket ofta

1

2

3

4

5

6

7

Mycket sällan eller
aldrig

4

5

6

7

smärta och lidande

7

Mycket sällan eller
aldrig

24. Är dina dagliga sysslor en källa till:
Djup glädje eller
tillfredsställelse

1

2

3

25. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?
Mycket ofta

1

2

3

4

5

6

26. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?
Mycket ofta

1

2

3

4

5

6

7

Mycket sällan eller
aldrig

27. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”.
Hur ofta har du känt det så?
Aldrig

1

2

3

4

5
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6

7

Mycket ofta

28. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att du:
Över- eller undervärderar
betydelsen av vad som
hände

1

2

3

4

5

6

7

Såg saker i dess rätta
proportioner

29. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga
liv?
Mycket ofta

1

2

3

4

5

6

7

Mycket sällan eller
aldrig

30. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?
Mycket ofta

1

2

3

4

5

6

7

Mycket sällan eller
aldrig

Ett varmt tack för ditt deltagande!!!
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