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Syftet med denna kandidatuppsats har varit att undersöka tonårsflickor upplevelse av vad 

som påverkade deras kroppsideal och frågeställningarna har således varit: Vilka faktorer är 

det som ”ger” tonårsflickor sina kroppsideal idag samt vad är det som upplevs påverka 

tonårsflickor idag, när det gäller hur de ser på sin kropp? Kandidatuppsatsens teroretiska 

perspektiv var symbolisk interaktionism, Giddens teori om senmodernitet samt Ziehes teori 

om reflexivitet. En kvantitativ undersökning gjordes där enkäter var utgångspunkten. Av 

bekvämlighet och för enkelhetens skull valde författaren att genomföra enkäten på ett antal 

gymnasieskolor i dennes närmiljö. Rektorerna i dessa skolor kontaktades och hon fick av 

dem kontaktuppgifter till berörda lärare alternativt till skolans socialpedagog. Efter insamling 

av material sammanställdes och analyserades detta i SPSS. Deltagarna var 58 tonårsflickor i 

åldern 16-18 år. Vid analys ledde dessa till slutsatsen för just denna grupp med tonårsflickor, 

att det som gett dessa deras kroppsideal idag var främst Internet men detta ofta kombinerat 

med kroppsideal som kommer från vänner och media. Tonårsflickorna i denna undersökning 

var mer benägna att ta till sig partners, familjens och vännernas kommentarer. Ungefär en 

fjärdedel av tonårsflickorna i studien uppgav att sportaktivitet kunde ha inverkan på tanken 

om hennes kroppsform, detta berörde även media och Internet. När det gällde upplevelsen 

av hur de påverkas av kommentarer eller jämförelse av bilder var det framförallt media och 

vänner som tonårsflickorna upplevde påverka. 
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The aim of this bachelor thesis has been to investigate what affected the body ideals of 

teenage girls attending the Swedish upper secondary school and thus, the questions for the 

investigation were: Who/what “gives” teenage girls their body ideals today and what is 

considered as an influence of these young teenage girls today with regard to their 

perception of their own body? The theoretical perspective on the thesis were symbolic 

interactionism, Gidden's theory on "late"-modernity as well as Ziehe's theory on reflexivity. 

A quantitative survey were conducted where questionnaires were the starting point. For 

convenience and simplicity , the author chose to perform the survey on a number of high schools in 

her vicinity. The headmasters in these schools were contacted and she got the contact infomation for 

the concerned teachers  or the school social pedagogue. After gathering the material, the 

material compiled and analyzed in SPSS. The participants were 58 teenage girls between 16-

18 years old. What gives teenage girls their body ideals today were first and foremost the 

Internet but this were often combined with body ideals that comes from friends and media. 

Regarding to what influence how teenage girls look at their body,  teenage girls mainly listen 

to comments of their partner, family and friends. About a quarter of the teenage girls 

claimed that sporting activities influenced their opinion of her body shape, as well as media 

and the Internet. Regarding to the experience of being influenced by comments or in 

comparison to pictures of other women, it were mainly the media and friends that seemed 

to influence. 

 

Keywords: Teenage girls, perception of influence, body ideal, media, appearance, 

quantitative 
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1. Inledning 

Vi lever i ett samhälle där kroppen alltmer står i fokus och där det krävs att människor hela 

tiden väljer sida, antingen bryr människan sig och påverkas av allt det nya eller så gör 

människan det inte (Ziehe 1989). Media målar upp bilder av den perfekta kroppen och vissa 

modeller rekryteras från anorexiakliniker (Lindberg 2013), detta menade Lindén (2013) är 

helt normalt för dagens samhälle. Han menade att när modellagenturer gör på detta vis, 

visar det en åsikt utåt mot samhällets alla kvinnor: "att svält är snyggt" (Lindén 2013).  

Samtidigt har vissa affärskedjor "fått nog" av denna press som ställs på främst tonårsflickor 

idag. Istället väljer de att visa upp mulliga skyltdockor (Silvekroon 2010) och plus size 

modeller i reklam för badkläder(Weiss 2013). För att göra det hela lite mer internationellt 

har Beyoncé agerat modell för badkläder i H & M och blev rasande då hon menade att H & 

M hade förminskat hennes kurviga kropp. H & M menade dock att de inte hade retuscherat 

några bilder uppgav Jack Losh i tidningen The Sun (2013). Politiker har även dem lagt sig i 

diskussionen om att modellagenturer rekryterade vissa modeller från anorexiakliniker och 

de menade att att det borde finnas en särskild lagstiftning för modeller för att undvika att 

fotomodeller far illa (Tovatt m fl 2013). De menade även att detta är något som regeringen 

bör göra snarast och en av sakerna som de gav förslag om ska ingå i denna lagstiftning var en 

årlig läkarundersökning, där läkaren avgör om modellen har för lågt BMI eller inte. Om detta 

upptäcks menade politikerna att läkaren ska föreskriva en BMI-gräns som inte får 

underskridas på modelljobben fram till nästa läkarkontroll (a a).  

Denna samhällsdebatt om hur kvinnor ska se ut, har pågått i många år. Stephan Rössner, 

professor på överviktsenheten på Karolinska Universitetssjukhuset skrev 2011 en 

kulturartikel om en kvinna vid namn Karen Blixen. Hon var en dansk kvinna som levde 1885-

1962 och den person hon såg upp till mest var Lord Byron, en av historiens mest kända 

anorektiker. I denna artikel skrev Rössner om att en kvinna aldrig kan vara för smal. Karen 

levde de flesta av sina år av en diet på champagne, ostron och druvor (Rössner 2011). 

Larsson (2003) skrev om hur kvinnor i början av 1900 talet uppmuntrades att se ut som de 

slanka ideal som fanns i Amerika på den tiden. Johansson (1999) menade att denna 

samhällsdebatt har pågått konstant under hela 1900 talet och pågår fortfarande, allt som 

står ovan bekräftar detta.  
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Frizén (2006) menade att kroppsideal hos mestadels tjejer ofta förknippas med en negativ 

kroppsuppfattning. Kroppsidealen förändras oavbrutet, ena stunden ska kvinnan vara fyllig 

med breda höfter och i andra stunden ska hon ha en mycket slank kropp fast med stora 

bröst. En stor påverkansgrund menade Frizén var media, där modeförebilder framställs som 

ideal. Där finns det "ett färdigt skönhetspaket" (egen formulering) som är svårt för 

ungdomar att inte känna att de blev påverkade av då de är känsliga för vad andra tycker och 

samtidigt kanske inte vet vad de själva tycker. Författaren sammanfattar sitt resonemang 

med att i vår nutid upplever ungdomarna att de blev mycket påverkade av kropp och 

utseende. Ungdomsbarometern är ett analysföretag som publicerar rapporter om 

ungdomars attityder, värderingar och beteenden varje år.  Undersökningen görs bland 

ungdomar i åldern 15-24 år och delrapport 1 2013 (Ungdomsbarometern 2012/2013) visade 

bland annat på att ungdomar blev stressade av att hela tiden ha förväntningar på dem själva 

samt tankar om deras kropp, vikt och utseende. Det var fler tjejer än killar som hade känt 

stress över detta. De som hade sammanställt resultaten till Ungdomsbarometern menade att 

detta berodde på vilka förväntningar som det finns på tjejer respektive killar i dagens 

samhälle, där bilden av tjejen har fler krav på sig än vad killarna har.  

För tjejer handlade inte upplevelsen av påverkan endast om det psykiska utan det handlade 

även väldigt mycket om hälsan. Att svälta sig till de ideal som finns i samhället leder till att 

tjejerna blir sjuka, och detta var något som Ljungman ville trycka på i sin debattartikel om 

"Det ätstörda samhället" (Ljungman 2012). Hon menade att i samhället uppmuntras 

ätstörningsproblematiken, och helst ska den sjuka individen klara sig själv och bli frisk med 

hjälp av sin motivation då det inte finns tillräckligt med hjälp att få av samhället. Ljungman 

ansåg att samhället ska studera problemet genom ett självkritiskt perspektiv där människor 

måste förstå att det handlarinte om att Anna eller Kerstin inte vill äta utan det handlar om 

att problemet finns hos samhället. Det är samhället som har skapat detta genom exempelvis 

makt och uppmuntran för det sjuka. Vad händer när det sjuka ska jämföras med det normala 

då det normala också är sjukt? Billing (2012) menade att det finns sjuka ideal även för män 

men detta är inte medicinskt farligt, så som det kan bli för kvinnorna, bara inte männen tar 

anabola steroider för då blir det en helt annan sak.  

Delar av den forskning och de artiklar som lästs, tyder på att speciellt tonårsflickor var en 

grupp som ville och hade krav på sig att kontrollera sina kroppar och att det var kvinnor som 
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objektifierades och sexualiserades ute i media (t.ex. Bengs 2000). Billing (2012) skrev att det 

var en tydlig skillnad mellan kvinnor och män när det gällde hur folk ser på dem i samhället. 

För kvinnor är det allra viktigaste att se snygg ut, de objektifieras och sexualiseras. Män 

däremot, de objektifieras hårdare när det gällde framgång och i media skrivs det om män 

med makt, framgång eller pengar. Billing menade att det sker en dubbelmoral här, om män 

ser en annan man med en massa pengar blir han peppad av att vilja tjäna lika mycket. Då 

borde rimligtvis en kvinna känna likadant om hon exempelvis ser en smal kvinna men detta 

sker inte utan hon kan i värsta fall bli sjuk istället (a a). 

Att se uppsatsämnet i relation till samhällsperspektivet hoppas författaren till denna studie 

kommer att kunna påverka människor, hur de ser på detta problem. Att som tjej upplevas bli 

påverkad av många saker som påverkar ens kroppsideal är det nog många som tänker på, 

men det är ingen som gör något åt det. Ett indirekt syfte som finns med denna uppsats är att 

"öppna upp ögonen" på många och få dem att förstå att detta inte är som det borde vara.    

Genom att sätta in detta i ett socialpedagogiskt perspektiv väcks frågor såsom: Hur ska vi 

som socialpedagoger hjälpa dessa tonårsflickor? Vilka problem ser tonårsflickorna att de 

själva har och vilka resurser finns till hjälp? Vad är det som påverkar tonårsflickor och hur ska 

t.ex. skolans socialpedagoger arbeta med detta för att skapa en bättre miljö så att 

tonårsflickorna på sikt kommer må mycket bättre? Vilka verktyg kan socialpedagoger i 

exempelvis skolan använda för att hjälpa tonårsflickor? Dessa frågor hade inte redovisats i 

uppsatsen men författaren till denna studie tyckte att de var intressanta att ha i bakhuvudet 

för ett fortsatt arbete eller forskning.  

2. Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats var tonårsflickors upplevelse av påverkan när det gällde 

deras kroppsideal.  

Uppsatsen handlar om tonårsflickor och deras upplevelse om vad som påverkade deras 

kroppsideal. Var det sociala relationer som påverkade mest t.ex. när pojkvännen sa att hon 

duger som hon är? Var det när någon i familjen sa att hon borde banta? Eller kanske när hon 

jämförde sig med vänners bilder på Facebook? Texten speglade de vanligaste delarna i en 
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ungdoms liv såsom föräldrar, syskon, vänner, partner, media, skolan, fritidsaktiviteter och 

sportaktivteter. 

2.1 Frågeställning 

Följande frågeställningar formulerades: 

*Vilka faktorer är det som ”ger” tonårsflickor sina kroppsideal idag  

*Vad är det som upplevs påverka tonårsflickor idag, när det gäller hur de ser på sin kropp? 

2.1.1 Avgränsning 

Fokus i denna uppsats hade lagts på tonårsflickor då författaren ansåg att dessa behöver ha 

mer uppmärksamhet i dagens samhälle. Tonårsflickorna upplever att de påverkas mycket i 

denna ålder, detta pekade både forskning och samhällsdebatt på. Något annat som 

forskningen tydde på var att tonårsflickor hade lätt för att falla för de ideal som finns i 

samhället där allt detta skulle kunna leda till hälsoproblem (Ljungman 2012).  Ett 

genusperspektiv användes inte i denna uppsats men däremot användes kön kontinuerligt 

som en central variabel då detta var något som speglades i både samhällsdebatt och 

forskning. Att vara tonårsflicka i dagens samhälle är inte enkelt och det är viktigt att fokusera 

på "bara" tonårsflickor ett tag, då det är de tillsammans med alla andra kvinnor som 

sexualiseras och objektifieras i samhället idag (Bengs 2000). Författaren var medveten om 

att valet av att inte ha ett genusperspektiv skulle kunna leda till vissa konsekvenser och 

tankarna kring detta redovisades i den avslutande diskussionen.  

Fokus valdes att inte läggas på män och tonårskillar, detta på grund av avgränsing. Däremot 

fanns det med viss information i inledningen, detta för att förstora vilket problem detta är. 

Gruppen män eller killar var även nämnda i den tidigare forskningen då det var svårt att hitta 

forskning som inte jämförde dessa med kvinnor.   

Undersökningen gjordes bland gymnasieelever i författarens närområde på grund av 

bekvämlighet samt att denne trodde att detta skulle räcka för att få svar på frågeställningen.  

Författaren till uppsatsen var väl medveten om att det finns många olika grupper med 

människor där denne skulle kunnat undersöka detta problem t.ex. bland människor med 

olika sexuell läggning eller bland människor med en annorlunda kultur. Fokus valdes att inte 

läggas varken på sexuell läggning eller på etnicitet. Dels beroende på att det kan vara 

känsligt för vissa att gå ut med sin sexuella läggning och dels för att etnicitet inte var ett 
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område som intresserade författen, däremot hade folk med en annan etnisk läggning också 

svarat på enkäterna. 

 

2.1.2 Förförståelse 

Grunden till förförståelsen ligger i erfarenheterna som skapats genom hela livet. Detta var 

viktigt att inte spegla i studien, då slutsatser inte får tas mer än utifrån de resultat studien 

fått fram. Förutom erfarenheter baserades förförståelsen på ny kunskap om ämnet under 

utbildningen t.ex. att författaren läst att ungdomar upplevt att de påverkats mycket av 

exempelvis andras utseende (Frisén 2006).  

3. Den historiska bakgrunden till kroppsideal och påverkan 
I studien fokuserades det på den historiska bakgrunden från och med 1800-talet och fram 

tills idag. 

Under senare delen av 1800-talet var kroppsidealet för kvinnor, att ha en timglasfigur med 

blek hy. Kvinnorna bar korsett samt stora klänningar. Det finns dock andra källor på detta, 

dessa menade att läkare hade uttryckt sig att den sjuka och smala kvinnan var ett vackert 

ideal (Larsson 2003). Under början av 1900-talet förändrades kroppsidealen drastiskt när 

kvinnorna fick tillträde till männens arena, idrotten och det fanns inte längre något som sa 

att kvinnorna var tvungna att bära korsett eller klänning. Det var nu tillåtet för kvinnan att 

klä sig friare och också få en spänstig och stark kropp. Den bild media gav av det hela var 

dock något helt annat. Den tryckte på att kvinnan alltid borde utveckla sin skönhet och de 

borde efterlikna de slanka och smala ideal som fanns i Amerika. Enligt dåtidens media skulle 

kvinnan nu vara smal och slank och fetma blev deras största farhåga. Det var individens egen 

uppgift att se till att hennes egen kropp var vacker och hälsosam (a a).  

Under 1950-talet var kroppsidealet för kvinnor, att ha breda höfter och stora bröst skriver 

Johansson (1999). Hon menade att det var först på 1960 talet som slankhet blev en 

dominerande norm bland kvinnorna i västvärlden. Innan 1980 var det mycket reklam om hur 

människor skulle gå ner i vikt med hjälp av bantningsmedel och dieter. Media spelade en 

stor roll i hur kvinnorna blev påverkade, både genom reklam (a a) och hur kvinnor 

framställdes i t.ex. tidningen Playboy och skönhetstävlingen Miss America (Wiseman m fl 



10 
 

1992). I slutet av 1990 talet var kvinnan tvungen att ha en fast och hård kroppsform, det 

skulle inte finnas något överblivet fett någonstans och om det fanns där skulle det tränas 

bort eller försvinna med hjälp av fettsugning (Johansson 1999).   

Det nya idealet som uppkom i början av 1900 talet var delvis mycket friare och begränsade 

flickorna mindre men samtidigt utvecklades en restriktion från flickorna själva, de utvecklade 

en stark inre kontroll som strävade efter att ha den perfekta kroppen. Detta ideal har hängt 

med sen dess och än idag handlar det om att att visa upp kroppen, den är trots allt "den 

yttre fasaden mot omvärlden" (Larsson 2003:62 i Meurling 2003).  

Dagens ideal är tudelade. Å ena sidan försöker modellagenturer rekrytera modeller från 

anorexiakliniker i Stockholm (Lindberg 2013), å andra sidan har Åhlens skapat skyltdockor 

som är mulliga (Silvekroon 2010).  Detta visade på vissa svårigheter att vara tjej i dagens 

samhälle. Tonårsflickor ska vara smala för att kunna bli modeller å ena sidan. Men å andra 

sidan ses detta som ett sjukt kroppsideal som en viss del av media försöker tona ner genom 

att förändra den kroppsliga arenan på andra sätt.  

4. Tidigare forskning 
Att finna tidigare forskning om kroppsideal samt upplevelse av påverkan var inte speciellt 

svårt då det fanns många studier som hade gjorts inom detta fält. Fokuset lades på nutida 

forskning och studier där sökningarna främst utgick från databasen Google Scholar, efter att 

ha sökt efter relevanta källor i olika aktuell litteratur. Även databasen ProQuest användes för 

att söka efter artiklar samt forskningen söktes likaså i böcker som hade funits i utbildningen. 

Ämnesord som användes var exempelvis girls, influence, ideal body, media och appearance. 

De artiklar som valdes var de som fanns överst i sökresultatet plus att en ytterligare 

avgränsning skedde då resultaten sållades ut när abstracts lästs igenom och det bestämdes 

vilka av artiklarna som skulle vara med i denna studie. De studier som var presenterade 

angående kroppsideal handlade om hur kvinnor uppfattade sin kropp, ofta i relation till män. 

Detta beroende på att de flesta studier var gjorda på kvinnor och män, det var då svårt att 

skilja dem åt. De studier som var presenterade när det gällde upplevelse av påverkan var 

sådana som fokuserade på vad kvinnor blev påverkade av och även vilka skillnader det fanns 

mellan män och kvinnor.  
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4.1 Om kroppsideal  

Nedanstående studier handlade om vilka kroppsideal framförallt tonårsflickor har i dagens 

samhälle samt vilken kroppsform som var att föredra enligt dem.  

 

I en kvantitativ studie gjord i England, tecknades olika exempel på kroppsform ut och 

ungdomarna fick där kryssa i vilken kroppsform som passade dem efter deras syn på sin 

kropp och även vilken kropp de själva skulle vilja ha. Resultaten visade bland annat på att 

flickor i alla åldersgrupper ville vara smalare än de egentligen var (Parkinson m.fl 1998). I en 

kvalitativ studie gjord i England forskades det om vad barn i åldrarna 5-11 år ansåg vara den 

perfekta kroppsformen för män respektive kvinnor. Både flickorna och pojkarna i studien var 

överens om hur en man skulle se ut men de skiljde sina åsikter när det gällde kvinnans 

kroppsform redan från 5 års ålder. Flickorna valde en perfekt kvinnlig kropp som var mycket 

tunnare än de pojkarna valt och valde även en mycket smalare kroppsform till dem själva att 

sträva efter. Nioåriga flickor som inte var överviktiga, sa att de bantade och 61 % av de 11 

åriga flickorna sa att deras mamma hade bantat (Pine 2001). 

 

Resultatet för en studie gjord i Sverige visade på att kvinnor med en positiv 

kroppsuppfattning, uppfattade det kroppsideal som finns i dagens samhälle som orealistiskt 

och onaturligt. De kritiserade media för de underliggande avsikterna, att de endast visade 

upp kroppsformer som stämde in på kroppsideal som fick kvinnor att må ännu sämre. Deras 

syn på skönhet och kroppsideal betonades i att få personligheten att stråla igenom, att helt 

enkelt vara sig själv oavsett vad t.ex. media sa/skrev/visade (Holmqvist & Frisén 2012). 

 

4.2 Om upplevelse av påverkan 

Dessa studier handlade om vilken inverkan olika relationer och situationeri livet hade på 

kvinnan.  

 

En studie gjordes 2012 på 237 spansktalande flickor i Texas, där avsikten var att ta reda på 

vilken påverkan TV, sociala medier och vänner hade för flickornas missnöje när det gällde 

deras kropp, ätstörningsproblematik och tillfredsställande i allmänhet. Forskarnas hypoteser 

var att det inflytande som TV och sociala medier gav skulle minska på grund av inflytandet 

vännerna gav samt att TV och sociala medier skulle samspela med det redan existerande 
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kroppsmissnöjet. Detta skulle leda till att de som redan hade en negativ kroppsuppfattning 

påverkades ännu mer av det som media visade. Studien visade att det var vännerna som 

påverkade mest snarare än mediaeffekter men de kom även fram till att sociala medier kan 

komma att konkurrera detta även om det inte direkt påverkade negativ kroppsuppfattning. I 

linje med tidgare forskning de gått igenom menade de att det tydde på att tonåringar med 

negativ kroppsuppfattning och medieanvändande hade parallella snarare än 

orsaksrelaterade samband (Ferguson m.fl 2013). Även Frisén (2006) menade att attityden 

vännerna hade mot ens egen kropp bidrog mycket liksom deras kommentarer om hur 

tjejerna såg ut till att påverkas negativt och positivt. 

 

När det gällde media och tonårsflickornas upplevelse av detta menade både Ålgars (2011) 

och Luevorasirikul m.fl (2012) att det fanns kopplingar mellan media och att vara kvinna 

samt den inverkan det gav. Ålgars (2011) skrev en studie där hon i sin bakgrund till studien 

visade på tydliga kopplingar mellan att vara kvinna och medias roll i påverkansprocessen. 

Media speglade kvinnors kroppsideal och gjorde detta till normer vilket resulterade i 

kroppsmissnöje och ätstörningsproblematik. Luevorasirikul m.fl (2012) gjorde en studie i 

England beträffande en undersökning om oro när det gällde kroppsuppfattning och 

effekterna av sociokulturella faktorer bland tonåringar i 19 års ålder visade på många saker. 

Bland annat upplevde kvinnorna att de påverkats mer än män när det gällde det ideala 

kroppsidealet media gav. Kvinnor var mer benägna att uppfatta föräldrarnas inflytande på 

deras utseende, speciellt från mammorna samt upplevde att de påverkats mycket mer av 

vänner än män. Dessa könsskillnader trodde forskarna till studien berodde på att nivån av 

missnöjet för kroppsbilden hade sin topp under tonårstiden samt att tjejer går in tidigare i 

puberteten än killar.   

 

I en doktorsavhandling gjord vid Umeås universitet år 2000, låg fokus på hur kroppsliga och 

utseendefixerade sociala och kulturella normer var sedda och tolkade av unga människor i 

dagens samhälle.  Studien var grundad på ett formulär som Bengs (2000) lät 167 unga tjejer 

och killar i åldern 13,15 och 17 år besvara. Bengs såg på kroppen som ett 

socialkonstruktionistiskt fenomen genom att det bland annat delats betydelser och ideal 

med andra människor och att dessa förändrats på grund av kultur och historia. Hon menade 

även att människor påverkats av yttre faktorer och de faktorer hon tog upp i denna 
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doktorsavhandling var främst massmedia och sociala relationer. Massmedia var viktig för att 

den kritiserade de ideal som fanns men den var samtidigt med och skapade dem. Andra 

människor och de sociala relationer ungdomen ingick i var även de viktiga då de illustrerade 

sociala och intersubjektiva aspekter av kroppen. Det var främst mamman, syster/bror samt 

kvinnliga vänner som gav kommentarer om tjejernas kropp men även partnern och manliga 

vänner gav många kommentarer. Det var mest kvinnliga vänner, partnern och släktingar som 

gav positiva kommentarer och syster/bror var de som tenderade att ge mest negativa 

kommentarer. Bara en kommentar av tio var negativ och över lag skrev tjejerna att de 

kommentarer de fick handlade mest om utseende och slankhet. Bengs menade att det var 

viktigt att se kroppen "in action" och att den interagerade med t.ex. massmedia och sociala 

relationer. Forskningen som gjordes visade bland annat på att tjejerna föredrog en smal och 

slank kropp och att det var de som ville förändra sin kropp samt att det var viktigt hur andra 

såg på dem. Killarna verkade mer tillfredsställda med sin kropp, om de ville förändras 

handlade det om att de ville bli längre och ha mer muskler, träning verkade då vara den 

ultimata lösningen. Bengs kom fram till att det var främst massmedia tillsammans med 

vänner som var den största källan till upplevelse av påverkan när det gällde hur både killarna 

och tjejerna i studien, såg på sina kroppar (Bengs 2000). Enkäter i hennes doktorsavhandling 

visade på att även veckotidningar var en viktig del i hur tonårsflickor uppfattade sin kropp 

och hur de såg på den. Studien visade på stora skillnader mellan upplevelse av påverkan på 

killar respektive tjejer och detta menade hon berodde på att tjejers kroppar och utseende 

var genomgripande mer i fokus än killar (a a). Även Groesz m fl (2002) menade att de bilder 

som hade visats i veckotidningar hade en stor påverkan för framförallt tjejer som var yngre 

än 19 år. Deras studie gick ut på att visa bilder av smala och vackra fotomodeller och jämföra 

tjejernas tanke om sin kropp efter att de även sett bilder på lite mulligare eller "vanliga" 

modeller samt heminredning. Resultaten visade på att efter att tjejerna sett de smala 

fotomodellerna såg de på sig själva mer negativt än när de såg de andra bilderna (a a).  

En svensk studie (Denti m.fl 2012) visade på att kvinnor som spenderat mycket tid på 

Facebook generellt mådde sämre och var mindre lyckliga med sina liv, detta menade 

författarna grundades i att många inlägg handlade om andras lycka i sina liv, det var då lätt 

för kvinnorna i studien att jämföra sig. Över två tredjedelar av de medverkande i studien 
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tittade gärna på andra bilder samt cirka en fjärdedel gick in på profiler de inte känner eller 

vänners vänner. 

 

Sammanfattningsvis visade den tidigare forskningen på att det var mer kvinnor än män som 

upplevde att de blivit påverkade när det gällde kroppsideal. Kvinnor tog åt sig mer än män, 

om någon sa något och uppfattningen av kroppsideal fanns redan i en låg ålder. Den största 

upplevda påverkan kom från vänner och media.  

 

4.3 Studie i relation till tidigare forskning 

Under resans gång hade författaren insett att ett antal forskare hade gjort liknande studier 

tidigare. Det individuella bidraget till forskningen var inte stort men det var en studie i 

mängden som uppmärksammat detta samhällsproblem som för övrigt verkat gå de flesta 

obemärkt förbi.  

5. Teori och teoretiska begrepp 

Den huvudsakliga teorin har varit symbolisk interaktionism eftersom det var en social teori 

som speglade mycket av det som skulle undersökas. Komplement till denna teori har varit 

begreppet reflexivitet utifrån bland annat Giddens och Ziehe, för att få en förståelse hur 

påverkan av kroppsideal upplevts. 

5.1 Symbolisk interaktionism  

Symbolisk interaktionism är ett analysredskap med tillhörande verktyg som använts för att 

förstå beteendet hos människor samt deras känslor, och innehöll ett antal grundläggande 

föreställningar om den sociala verklighet vi alla är en del av. Blumer (Blumer (1969) 

sammanfattade symbolisk interaktionism med att människor beroende på vilken mening ett 

objekt har för denne, agerar eller handlar utifrån detta. Meningen på objektet har sitt 

ursprung i en social interaktion och denna mening förändras hela tiden i en tolkande 

process. Trost och Levin (2010) menade att det fanns fem olika grundpelare i teorin: 

definition av situation, social interaktion, symboler, tonvikt på aktivitet och betoning av 

nuet.  

Begreppet definition av situation skapades av Williams I. Thomas och Florian Znaniecki 

(Thomas & Znaniecki 1918-1920 refererat i Trost & Levin 2010) och innebar att om någon 
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definierar situationen som äkta så blir den äkta för denne med alla konsekvenser inräknade 

samt detta blir vad personen agerar utifrån. Detta är en subjektiv process, då det är alla 

personers egen varseblivning som personerna agerar utifrån. En symbol enligt Trost & Levin 

(2010) är något som alla vet innebörden av t.ex. ett ord är inte bara ett ljud utan det har 

även en etablerad mening. Den symboliska interaktionismen menar att en människas 

beteende måste ses i förhållande till hela kontexten, det vill säga situationen såsom den är 

med förklaring genom symboler men även situationen såsom människan uppfattar den. 

Allteftersom denna process fortgår menade författarna att definitionen förändras (Trost & 

Levin 2010 ). 

Författarna skrev att social interaktion sker oavsett en social situation, då vi agerar på många 

olika sätt hela tiden t.ex. när vi "pratar" med oss själva genom medvetna eller omedvetna 

tankar.  Genom att vi hela tiden agerar finns det inom den symboliska interaktionismen en 

tyngd av aktivitet. Teorin ser på människan som ett föränderligt väsen och menar inte att 

människan är något utan snarare att hon gör något, teorin förvandlade substantiv till verb 

(a.a). Eftersom vi ständigt är aktiva i vårt agerande på ett eller annat sätt så samverkar vi 

alltid i en process, vilket enligt författarna styrkte den femte grundläggande föreställningen i 

teorin, betoning av nuet. Människan kommer aldrig att bli densamma som hon var när då var 

nu. Allt då som är nu, har vi med oss i minnet och även fast vi tror att vi har glömt vissa saker 

har detta sammanfogats med nya upplevelser, vi skapar oss på så sätt nya värderingar 

genom vår historia (a a).  

Genomgående i dessa fem grundpelare var socialisationsprocessen, vi föds in i en social värld 

där vi så småningom lär oss hur vi ska agera i interaktion med andra och hur vi allteftersom 

lär oss innebörden av olika symboler och objekt. Vi skapar oss en identitet som vi ska ha med 

oss hela livet. I denna process ingick två olika sorters grupper, dels den primära gruppen där 

exempelvis familjen ingick och där det skapats och bevarats grunder till den sociala 

omgivning människan kommer att medverka i. Dels de sekundära grupper där människan 

inte skapade sig några direkta känslor varken till eller för gruppen. Exempel på detta kan 

vara på arbetsplatsen eller fackföreningen.  

Teorin tog upp signifikanta andra och dessa var exempelvis den närmaste familjen eller nära 

vänner, någon som vi brydde oss mycket om och som vi lyssnade till. Den generaliserande 
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andra var de abstrakta ting som finns i vår närhet och det var den som hjälper oss att forma 

vår egen identitet. Den liknades vid de olika normer som finns i vårt samhälle, om vi bryter 

mot dem leder detta till dåligt samvete. Ett exempel på detta kan vara media.  

Angående kön, skapas identiteten hela tiden i interaktionen med någon annan, Trost och 

Levin (2010) menade att kön är något som människor är men också något som de gör. Kön är 

således en grund för allt identitetsskapande.  

I förhållande till denna studie handlade allt detta om hur den unga kvinnan skapades sig en 

identitet i relation till andra med grund i den primära gruppen, familjen. Det handlade 

framförallt om den kroppsliga identiteten. Frågeställningen om vad tonårsflickorupplevt 

påverkan av mest när det gällde kroppsideal handlade mycket om vilken relation hon hade 

till andra, och hur den/det/de som påverkade agerade gentemot henne med hjälp av 

symboler. Det handlade om den sociala interaktionen som hon har med sig själv, hennes 

tankar om hennes kropp och vad andra tyckte. Ovanstående beståndsdel i teorin, 

omvandlade substantiv till verb, hon är alltid aktiv i denna process av vad som påverkar/inte 

påverkar. Det som hon en gång har varit med om, omvandlas till nya upplevelser och nya 

värderingar om sig själv och sin kropp. Det handlade om den sociala kontext vi alla är en del 

av och våra personliga erfarenheter av det som tidigare har hänt, vi har skapat nya 

värderingar som vi använder i nuet. Den generaliserande andra var media som hela tiden 

hjälpte/stjälpte oss att skaffa en identitet.  Tolkningen av könsperspektivet författarna hade i 

teorin, var att eftersom kön är en grund för allt identitetsskapande och identiteten har 

skapats i interaktionen med andra måste slutsatsen bli att kön är något som är både socialt 

skapat och biologiskt skapat, det är något som tonårsflickorna både är och gör.  

5.2 Kroppen som en del av det reflexiva självet i det senmoderna samhället   

Giddens (1991) skrev om senmodernitet i dagens samhälle, vilket innebär att samhället 

konstant förändras genom t.ex. utveckling av teknik och nya tankar. Genom att samhället 

hela tiden förändras så lever människan i en mycket reflexiv värld, där de måste ta ställning 

till allt nytt. Mycket inom Giddens teori angående modernitet och reflexivitet handlade om 

att kroppen har en stor betydelse. Det är kroppen som visas utåt och det är också denna som 

på ett sätt skapar individens egen identitet (a a).  
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Johansson (1995) har tolkat Giddens tankar och menade att det fanns klara samband mellan 

individens egen identitet, dennes kroppsuppfattning och den sociala interaktion som sker 

mellan människor i vardagslivet. Människans kroppsuppfattning är inte ett biologiskt väsen 

utan den förändras hela tiden i interaktionen med andra. Om samspelet av någon orsak 

skulle försvinna och individen skulle tappa kontrollen över sin kropp kan det leda till att 

människans egen identitet försvinner, denne får då ett "falskt själv" (Johansson 1995:86).   

Thomas Ziehe (1989) ansåg att reflexivitet var något som var svårt att hantera för dåtidens 

ungdomar. Hela tiden kom det nya saker och "fakta" som de måste ställa sig i förhållande till 

och i samhället fanns det många råd och tips hur de kunde hantera olika situationer. De som 

valde att inte ta del av detta informationsflöde på grund av kritik mot detta stod dock inte 

utanför det reflexiva samhället utan de var alltid tvungna att bemöta samt utforma ett 

försvar i förhållande till den kunskap som uppkom. 

Giddens och Ziehes tankar var mycket viktiga för studien. Även fast boken där Ziehe skrev 

om reflexivitet var av äldre årgång, kan dessa tankar sättas i förhållande till dagens samhälle. 

Tankarna som Giddens och Ziehe hade handlade om kroppen i ett föränderligt samhälle där 

interaktionen mellan människor hela tiden förändrar hur människor ser på sina kroppar och 

där kroppen skapar individens identitet. Genom att ungdomar t.ex. kollade i veckotidningar 

och jämförde sig, hade en process av reflexivitet börjat. Kroppsidealet som visades igår kan 

enkelt förändras på några dagar, och ny fakta och information kommer hela tiden som 

tonårsflickorna måste lära sig att ta ställning till.  

Den symboliska interaktionismen gick mycket väl att kombinera med Giddens och Ziehes 

tankar om reflexivitet i dagens samhälle då erfarenheterna skapas i interaktionen med både 

signifikanta andra och den generaliserande andra. I socialisationsprocessen måste vi hela 

tiden ta ställning till olika saker, och genom att samhället förändras kan även individens 

identitet förändras.  

6. Metod 

6.1 Metodansats 

En kvanitativ ansats hade valts som grund till denna studie eftersom författaren inte direkt 

ville undersöka personers specifika egenskaper som Watt Boolsen (2007) skrev om i sin bok 
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om kvalitativa analyser. Studien ville försöka reda ut vad det var som genom upplevelse 

påverkats. Att se hur ett visst kön genom upplevelse påverkats i samhället och undersöka 

om det kan vara specifika variabler som t.ex. partner och media som upplevts påverka mest. 

En kvalitativ ansats har även valts bort för att frågeställningen kunde besvarats med hjälp av 

en kvantitativ ansats (Ruane 2006).  

6.2 Datainsamlingsmetod- Enkät 

Valet som gjordes var att använda enkäter som insamlingsmetod för att få fram de fakta som 

krävdes för att kunna svara på frågeställningarna. Enkät var en mycket effektiv metod om 

forskare ville ha in mycket information men utan personlig kontakt med respondenterna. 

Med hjälp av en enkätstudie kunde forskare få svar på det mesta, allt ifrån personliga frågor 

till mer generaliserande frågor. Forskaren kunde använda både öppna och slutna frågor, där 

de öppna frågorna kunde ge svar som kanske förstärkte eller försvagade en hypotes 

forskaren hade i början av planeringsstadiet (Ruane 2006).    

 

En enkätundersökning genomfördes för att kvantitativa fakta underställde sig många 

vetenskapliga och metodmässiga krav för reliabilitet och precision (Watt Boolsen 2007), 

läsaren ska kunna lita på att forskningen var riktigt gjord och pålitlig.  

 

6.2.1 Konstruktion av enkät 

Enkäten konstruerades efter att ha läst forskningen som hittades samt utifrån förförståelse. 

Efter att ha genomfört enkäten och insett att det blev en del fel (läs mer om detta under 

6.2.2) hade ett alternativ till egenkonstruerad enkät varit redan beprövade och etablerade 

enkäter. Dessa hade sparat tid men detta var inget som författaren tänkte på innan. Med 

beprövade enkäter hade studien säkerligen fått högre reliabilitet samt lett till ett mer 

förståeligt resultat.  

Den egenkonstruerade enkäten började med en kort introduktion där det stod vad studien 

handlade om samt ett förtydligande av begreppet kroppsideal. För att senare kunna göra 

intressanta bivariata analyser valdes frågor om de hade syskon, partner, Facebook och om 

de läste veckotidningar. Fortsättningsvis delades frågorna upp i två olika teman, media och 

sociala relationer. För att avgränsa studien inom detta stora fält valdes påståenden som 

respondenterna fick besvara inom varje tema samt en öppen fråga och ett fält för övriga 
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kommentarer. På de olika påståendena fanns fasta alternativ och samma upplägg, detta för 

att förenkla för de svarande.  

6.2.2 Nackdelar med metoden 

Hur forskare gick tillväga med att dela ut enkäterna, kunde vara en svaghet. De kunde skicka 

dem med brev, men då fanns risken att de inte fick något svar tillbaka. De kunde lämnat ut 

dem på ett torg och försökt få människor att stanna och svara på dem, svarsfrekvensen 

kunde även då varit låg. Ju färre svar forskare fick in desto mindre chans hade studien att 

visa ett rättvist resultat. En annan nackdel med metoden var att forskaren måste formulera 

deras frågor på ett sätt så att alla förstod, då det oftast inte fanns tid eller mänsklig kontakt 

för att fråga och förklara. Denna typ av undersökning förutsatte att respondenten förstod 

vad som stod i enkäten (Eliasson 2006).  

 

När forskare skrev en enkät gällde det för dem att tänka till ordentligt då det var många 

moment som måste bli bra. Det handlade om att formulera frågorna i enkäten så precist och 

exakt som möjligt, så att forskaren fick svar på det han/hon sökte svar på. Att endast fråga 

om en sak åt gången var en regel som måste följas, annars kunde det blivit svårt för 

forskaren att veta vad respondenten svarat på i sitt svar. En enkät skulle även varit tillräckligt 

kort för att respondenten skulle känna att det var kul att fylla i den, men ändå tillräckligt lång 

för att forskaren skulle få in svar på det han/hon ville undersöka (Eliasson 2006).  Forskaren 

var även tvungen att tänka till etiskt, då ingen fråga i enkäten fick medföra konsekvenser 

som kunde skadat respondenten eller på något sätt fått denne att må dåligt. Detta var svårt 

då forskaren kanske kände att han/hon hade skrivit en bra enkät där denne hade tänkt på 

alla olika moment, men forskaren kunde aldrig se in i framtiden som Ruane (2006) hade 

formulerat sig. Konsekvenserna kunde dyka upp efteråt och då gällde det för forskaren att 

veta vad han/hon skulle gjort. Ruane (a a) menade att forskaren efter genomförd studie 

kunde träffa respondenterna igen och där pratat om hur de upplevt det de varit med om 

genom studien, så kallad ”debriefing” (Ruane 2006: 30).  

 

En annan svaghet med metoden var att forskare inte fått ett lika fylligt material som de 

skulle fått vid användande av kvalitativa metoder såsom t.ex. intervjuer eller fokusgrupper. 
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Forskarna hade inte samma möjlighet att kunna förklara och utvecklat frågorna på ett sådant 

sätt som skulle skett i en intervjusituation (Teorell & Svensson, 2007).   

 

Svagheten med just denna metod i denna studie handlade främst om konstruktion av 

enkäten. Eftersom inte beprövade och etablerade enkäter användes blev frågorna konstiga 

och i efterhand har författaren insett att många av frågorna var felformulerade. På så sätt 

blev det svårt för tonårsflickorna att veta vad de skulle svara. Det fanns ett antal bortfall på 

vissa frågor och detta berodde på just dessa felformuleringar. Exempelvis fanns det två 

frågor i enkäten som var snarlika varandra där den ena handlade om kroppsform och den 

andra om vikt. Frågan om kroppsform fanns innan vikt och detta trodde författaren hade 

förvirrat respondenterna. För vissa kändes det som att vikt och kroppsform var samma sak, 

då de svarade på frågan om kroppsform men inte på frågan om vikt. Vissa av 

svarsalternativen på de olika frågorna var inte riktigt genomtänkta, vad tänkte egentligen 

tonårsflickorna om skillnaden mellan Internet och media? Var verkligen media ett självklart 

begrepp? Dessa frågor kom upp i efterhand och tåldes att diskuteras, även valet av just 

ordet "påverka" i enkäten. Detta kunde innebära något helt annat i en kvantitativ studie och 

detta insåg författaren för sent. Därför ändrades ordet till "upplevelse av påverkan" 

genomgående i hela uppsatsen utom där det handlade om enkäten, det var svårt att göra 

något ogjort.  

6.3 Urval 

Till studien användes ett så kallat kvoturval, vilket innebar att det krävdes vissa kriterier som 

respondenten var tvungen att uppfylla innan denne kunde svara på enkäten. Genom syftet 

och frågeställningarna skapades kriteriet "tonårsflickor som går i gymnasiet” för kvoten som 

valdes ut. Kvoturval var en typ av tillfällighetsurval och utifrån ovanstående kvot bestämdes 

det att författaren skulle gå till ett par gymnasieskolor i dennes närhet och där prata med 

ledningen. Då kvoturval inte hade en tydlig urvalsram som t.ex. sannolikhetsurval hade och 

eftersom inte alla inom populationen hade samma chans att få delta sa metoden att 

chansen för individerna att hamna i urvalet var ej känd (Teorell & Svensson, 2007).  

Tonårsflickor valdes efter förförståelse men även efter den tidigare forskning som skrivits 

tidigare i uppsatsen. För att återgå till de artiklar som redovisades i inledningen, menade 

författaren till denna studie att det är en stor samhällsdebatt just nu, om hur det egentligen 
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borde vara för dessa tonårsflickor. Som Bengs (2000) skrev menade hon att det är främst 

tjejerna som sexualiseras och objektifieras i dagens samhälle.   

6.3.1 Tillvägagångssätt 

När konstruktionen av enkäten var klar och godkänd av handledaren uppsöktes ledningen på 

ett par skolor i närområdet. Efter samtal med rektor hänvisades författaren i en skola till 

skolans socialpedagog som hjälpte till att få fram e-post adresser till de berörda lärarna. I en 

annan skola vidarebefodrade rektorn informationsbrevet till berörda lärare.  

Innan enkäten delades ut fick respondenterna ett informationsbrev att läsa igenom (se 

bilaga 1) där studien beskrevs samt förkunnade deras konfidentialitet. Detta fick sedan 

eleverna behålla om de behövde kontakta mig efteråt. Detta var det ingen som gjorde.  

Tanken innan studien genomfördes var att ha cirka 50-70 svaranden på enkäterna, och i 

slutändan blev det 58 enkäter. Om tankarna om studiens uppläggning påbörjats tidigare 

hade nog ännu fler enkäter kunnat samlas in. Skälet till att inte lärare ville medverka i 

studien handlade om tidsbrist från deras sida samt att deras elever var "enkät-trötta". Att 

vara konsekvent med att ta kontakt med rektor först, var något svårt men det var en viktig 

del i tillvägagångssättet.  

I efterhand hade författaren insett att det hade varit bra om minst 100 enkäter samlats in, 

dels för att kunnat använda procentenheter vilket kändes mer lämpligt för en sådan här 

studie, dels för att kunnat göra en generell bedömning över hela populationen tonårsflickor 

(Eliasson 2006).  

6.4 Analysmetod 

Djurfeldt m.fl (2010) skrev att för att kunna analysera materialet med en kvantitativ ansats 

måste det ske en samhällsvetenskaplig analys. Denna analys skedde genomgående i hela 

texten, då texten var skriven utifrån ett samhällsperspektiv samt utifrån ett vanligt 

förekommande problem inom samhället, att kvinnor i stort mår dåligt på ett eller annat sätt 

över saker som sker i samhället.  

Analysen av materialet kom att ske i SPSS, som är ett dataprogram för olika typer av analyser 

inom samhällsvetenskapliga ämnen. I analysen användes först en beskrivande analys vilket 

innebar att svaren från enkäten redogjordes, där univariata analyser hjälpte läsaren att 

förstå vilka resultat de olika frågorna fått. Univariat analys innebar att en variabel i taget 
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analyserades. I studien hade endast nominal och ordinalskalor använts. Att en variabel är 

nominalskala innebar att den endast går att dela in i grupper utan någon speciell ordning 

t.ex. kön eller yrke och ordinalskala innebar att variablerna kan rangordnas.  

Frekvenser (antal) kom att användas istället för procentenheter i resultatdelen då 

författaren liksom Eliasson (2006) ansåg att det kan vara missvisande att använda 

procentenheter eftersom studien innehöll färre än 100 enkätsvar.  

I studien kom sedan bivariata analyser att användas, där författaren tittade på två variabler 

och dess relation till varandra. Korstabeller som är en typ av tabell som ofta används inom 

statistiken, var hjälpmedlet som kom att nyttjas för att redovisa dessa resultat. Detta på 

grund av att variablerna var av kvalitativ natur dvs. att de beskrev en kvalité av något och 

inte var ordningsbestämda (Djurfeldt m. fl 2010). Dessa variabler kom att undersökas genom 

att se hur de var relaterade till varandra. Detta för att utvinna så mycket som möjligt ur 

materialet och förhoppningsvis hitta intressanta slutsatser.   

De svar som fanns på de öppna frågorna kategoriserades och det skapades nya variabler 

t.ex. en variabel för "har ej påverkats" (Eliasson 2006), se vidare 6.6 Konstruktion av enkät.  

På i princip alla enkäters öppna frågor stod det något. 13 av dessa svar hade gjorts om till 

citat som redovisats i uppsatsen. Detta för att dels resultaten av enkäten har tydliggjorts 

men också för att redovisa intressanta svar på de öppna svaralternativen. Dessa öppna 

svaralternativ har inte använts i resultatet av studien, utan endast som en illustration eller 

tillägg. Fritextsvaren som fanns i enkäten hade även kunnat analyseras med någon kvalitativ 

metod men även detta var något som kom upp i efterhand. Citatet som valdes ut till titeln på 

uppsatsen tyckte författaren beskrev huvudtanken med vad som ville uppnås med denna 

uppsats, att alla skulle förstå att det inte krävdes att tonårsflickor kollade på ideal och 

förändrade sig efter dem, utan att de kunde se ut som de ville och bli älskade ändå.  

7. Etik 

Denna del av uppsatsen har utgått från de teman som Vetenskapsrådet(2013) skrev om i 

"Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning".  
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Informationskravet 

När denna kandidatuppsats började skrivas övervägdes det både en och två gånger om detta 

var ett ämne som inte skulle skada respondenterna. Fanns det några konsekvenser de kunde 

få av att vara med i studien? Att göra en studie där det fanns mer nackdelar för de 

svaranden än fördelar, håller inte etiskt menade Ruane (2006) men hon menade även att 

negativa konsekvenser kan komma att uppstå efteråt och detta var något som forskare alltid 

måste vara förberedda på. Tanken författaren hade om vad som skulle kunna hända var att 

respondenterna på något sätt tog illa upp/mådde dåligt av det som stod i enkäten. De 

kanske hade det jobbigt med hur de såg på sin vikt och sin kroppsform, och detta kunde leda 

till att de mådde ännu sämre. Dessa eventuella konskevenser hanterades genom att ge 

eleverna ett exemplar var av informationsbrevet där all nödvändig information stod (se 

bilaga 1) och där även kontaktuppgifter till författaren och handledaren fanns, för en 

eventuell senare kontakt.  

Samtyckeskravet 

I informationsbrevet till både lärare, rektorer och elever stod det om det så kallade 

samtyckeskravet. Detta var viktigt för att det är den enskildes rättighet att välja om de vill 

vara med i en studie eller inte. Det handlade även om att respondenten när som helst skulle 

få dra sig ur och detta förutsatte även att informanten skulle ha tillgång till all den 

information som de behövde för att kunna fatta ett beslut (Ruane 2006). Detta har det även 

funderats en hel del kring. Först tänkte författaren låta en vän till henne, som var utbildad 

lärare dela ut enkäterna ensam till sina elever utan sin närvaro. Detta insåg författaren 

snabbt skulle kunna få vissa konsekvenser. Eleverna kanske skulle tro att de var tvungna att 

göra detta, annars skulle de få sämre betyg. Istället för att genomföra den tanken, valdes att 

närvara själv istället och på så sätt kunde ytterligare saker berättas som krävdes för att 

respondenterna skulle kunna fatta ett beslut om deltagande, samt intyga att detta handlade 

inte om tvång utan det var helt frivilligt för alla att genomföra enkäten. 

Konfidentialitetskravet 

Delen med att intyga anonymitet/konfidentialitet har hanterats genom att inte ha några 

personliga frågor med i enkäten och på så sätt kunde ingen kännas igen. Det bads inte om 
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några namnuppgifter då det inte krävdes för studiens frågeställning och syfte. Ruane (2006) 

menade att detta var en bra metod att använda, för att kunna försäkra individen om att 

denne inte kunde kännas igen, de ges anonymitet.  

Nyttjandekravet 

I informationsbrevet stod att de svar som kom in endast kom att användas i den kommande 

uppsatsen och att enkäterna sedan kom att arkiveras, detta var vad som kallas 

nyttjandekravet. Detta var något som Vetenskapsrådet var väldigt tydliga med: " Uppgifter 

insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål" 

(Vetenskapsrådet 2013).  

8. Kritisk granskning 
 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlade om hur mycket läsaren kunde lita på att de resultat forskaren hade fått 

fram genom enkäter, kunde någon göra om studien och fått samma resultat? (Djurfeldt m fl 

2010) Under skrivandet hade det gång på gång ändrats i struktureringen på enkäten, detta 

för att inga missförstånd skulle skett. Under genomförandet av enkäten gavs varje 

respondent ett informationsbrev där det bland annat förkunnats deras anonymitet samt 

tryckte på att enkäten skrevs utan tvång. I enkäten kunde det tänkts att respondenterna i 

vissa fall kunnat känna sig "låsta" av svarsalternativen och att andra alternativ kanske hade 

passat bättre vilket hade kunnat bidra till en lägre reliabilitet. Genom att endast ha enkäter 

som svar av respondenterna ledde detta till en ökad reliabilitet då det var enklare att ställa 

samma frågor via en enkät än i en intervjusituation (Djurfeldt m fl 2010). Om det däremot 

hade använts redan beprövade och etablerade enkäter i studien hade många av 

ovanstående missar undvikits. 

Något annat som kunnat höja studiens reliablitet var det faktum att det var många som 

tidgare gjort liknande forskning och att studien visade på samma resultat indikerade på en 

hög validitet. 
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Validitet 

Validitet handlade om hur bra forskaren hade lyckats att formulera enkäten utifrån de 

teoretiska ramverk, de teoretiska begreppen samt frågeställningen så att respondenterna 

svarade på det som var tänkt att undersökas (Djurfeldt m fl 2010). Att ha en hög validitet 

handlade även om att forskaren kunde generalisera sina resultat till andra grupper (Teorell & 

Svensson 2007). Under operationaliseringen av enkäten valdes det att först välja teman som 

beskrev det som skulle undersökas. Dessa teman hade kunnat utökas till fler men på grund 

av tidstillgång valdes att inte utöka dem. Detta kunde ha påverkat både reliabiliteten och 

validiteten då inte alla olika områden i en tonårsflickas liv ingick där hon kunde ha upplevt 

att hennes kroppsideal kunde ha påverkats. I en intervjusituation med liknande frågor hade 

forskare fått fram mer uttömmande svar samt att en intervju var mer flexibel i sin struktur, 

vilket ledde till ökad validitet (Djurfeldt m fl 2010). Genom urvalet både höjdes och sänktes 

studiens validitet (Ruane 2006).  Den externa validiteten dvs. generaliserbarheten höjdes då 

studien inte fokuserade på en speciell grupp med tonårsflickor vilket kunde lett till en 

generaliserbarhet av dagens tonårsflickor. Däremot blev det inte tillräckligt många 

respondenter för att kunnat göra en generalisering över hela populationen tonårsflickor 

samt eftersom inte ett reprentativt urval tillämpats där alla tonårsflickor hade samma chans 

att medverka, ledde detta till en sänkt intern validitet.  

Bortfall 

Under enkätundersökningen i olika klasser insåg författaren att frågorna inte var helt perfekt 

ställda. Det var många funderingar om framförallt två frågor, om tonårsflickorna under den 

senaste månaden hade blivit extra påverkade av någon när det gällde deras kroppsform 

samt vikt. Det kändes som att beroende på storlek på klassen räckte vissa upp handen och 

frågade vad som menades, samtidigt som andra bara lämnade de frågorna tomma och på så 

sätt blev det internt bortfall på vissa frågor. Detta kunde enligt Djurfeldt m fl (2010) blivit 

problematiskt om repondenterna hade särskilda egenskaper som på så vis blivit 

underrepresenterade i analysen. Det som även missades var att ha med svarsalternativ som 

indikerade att tonårsflickorna inte blivit påverkade av något extra mycket denna månad när 

det gällde kroppsform och vikt.  Detta bidrog till en lägre reliabilitet i studien.  
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På de frågor där det fanns bortfall användes SPSS. När variablerna definierades för enkäten 

lät författaren inte någon av de tomma rutorna förbli tomma utan de gavs ett bortfallsvärde 

(Djurfeldt m fl 2010). Dels för att förtydliga för författaren själv men inte minst för läsaren 

att inga missar hade gjorts samt att förtydliga för SPSS att det fanns saknade variabler. För 

att det inte skulle blivit ett skevt resultat skrevs även bortfallsvärdet in under fliken 

"Missing" i vyn med alla variabler (a a). 

9. Redovisning av resultat samt analys 

Först redovisas de resultat som kom fram av enkäten genom beskrivande statistik med hjälp 

av tabeller och frekvenser. Även ett par bivariata analyser kom att belysa resultaten. Vidare 

ses analys på hur dessa variabler var relaterade till varandra. Inga svar på den sista öppna 

frågan i enkäten redovisas, då dessa inte tillför något till resultaten. Istället för att använda 

ordet "påverka", då detta kan anses som missvisandei en kvantiativ studie 

användes"upplevelse av påverkan" istället.  

9.1 Beskrivande statistik 

Faktafrågor 

I de inledande frågorna på enkäten tillfrågades respondenterna om hur gamla de var. 

Deltagarna i studien var mellan 16 och 18 år. Medelåldern för deltagarna var 17 år och 

standardavvikelsen var 0,654. 24 av respondenterna var 16 år, 28 av dem var 17 år och 

endast 6 respondenter var 18 år.  

Tabell 1: Resultaten av de faktafrågor som fanns i början av enkäten 

 

I ovanstående tabell redovisades svaren på de andra inledande frågorna som handlade om 

bland annat partner och Facebook. Tabell 1 visade att flertalet tonårsflickor uppgav att de 

Övriga faktafrågor Ja Nej 

Har du partner? 18 40 

Har du syskon? 55 3 

Har du Facebook? 57 1 

Läser du veckotidingar? 15 43 
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inte hade partner och majoriteten hade syskon. Alla utom en hade Facebook och mer än 

hälften uppgav att de inte läste veckotidningar såsom Veckorevyn.  

Påståenden 

I denna del av uppsatsen redovisades respondenternas svar på de olika påståendena i 

enkäten. I tabell 2 (se nästa sida) var det ett bortfall på påstående ett och två, detta trodde 

författaren handlade om att tjejen i fråga inte hade någon partner. Tabell 2 visade att när 

partner, vänner eller familj sa att hon borde vara nöjd, var det många som lyssnade. 

Liknande skedde med motsatsen, om partner, vänner eller familj sa att hon borde gå ner i 

vikt lyssnade också många. Enligt tabellen var det dock när någon i familjen sa att hon borde 

banta, som de flesta lyssnade.  

 

När det gällde att jämföra sig med antingen vänners/vänners vänners bilder på Facebook 

eller kvinnor i exempelvis veckotidningar verkade det handla mer om Facebook än om 

veckotidningar i just dessa påståenden. Detta kunde bero på att 43 personer inte läste 

veckotidningar. Dock hade de fortfarande kunnat välja att svara att de upplevt att de 

påverkats på ett eller annat sätt eftersom det står ”t.ex. Veckorevyn”. Men som det såg ut i 

ovanstående tabeller så verkade det vara så att, tonårsflickorna inte upplevde att de 

påverkades av att jämföra sig med andra bilder
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Tabell 2: Beskrivande statistik där enkätens olika påståenden redovisats

Påstående Väldigt mycket Mycket Ganska mycket Lite Inte alls 

Partner säger: var nöjd  7 20 21 8 1 

Partner säger: gå ner i 

vikt 

12 11 12 17 5 

Vänner säger: var nöjd 9 16 17 14 2 

Vänner säger: gå ner i 

vikt 

13 11 13 17 4 

Någon i familjen säger: 

var nöjd 

6 16 17 14 5 

Någon i familjen säger: 

gå ner i vikt 

12 12 17 14 3 

Upplevelse av påverkan 

vid jämförande av sig 

själv med bilder 

Veckorevyn 

- 7 12 17 22 

Upplevelse av påverkan 

vid jämförande av sig 

själv med bilder FB 

7 6 13 18 14 
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KROPPSFORM 

Tabell 3: Beskrivande statistik där enkätens fråga om huruvida respondenten under den 

senaste månaden känt att hennes tanke om kroppsform hade upplevt påverkan av 

någon/några av nedanstående kategorier 

 

Kroppsform Hade upplevt påverkan Hade inte upplevt påverkan 

Föräldrar 8 44 

Syskon 5 47 

Vänner 16 36 

Partner 7 45 

Media 24 28 

Något som hände i skolan 8 44 

Något som hände på fritiden 12 40 

Något som hände inom en 

sportaktivitet 

16 36 

   

Hade inte alls upplevt 

påverkan 

6  

 

I denna fråga fanns ett internt bortfall på 6 st. Tabell 3 visade på att vänner, media, något 

som hände i en fritidsaktivitet samt något som hände inom en sportaktivitet var de 

svarsalternativ flest av tonårsflickorna svarade att de blivit förändrade av. De som hade 

förändrat minst var partner eller att de inte hade förändrats alls. I tabell 3 kunde vi även se 

att alla alternativ utom media hade mer än hälften uppgett att de inte hade förändrats av.  
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VIKT 
Tabell 4: Beskrivande statistik där enkätens fråga om huruvida respondenten under den 

senaste månaden känt att hennes tanke om vikt hade upplevt påverkan av någon/några av 

nedanstående kategorier 

 

Vikt Hade upplevt påverkan Hade inte upplevt påverkan 

Föräldrar 8 35 

Syskon 5 38 

Vänner 16 27 

Partner 4 39 

Media 18 25 

Något som hände i skolan 7 36 

Något som hände på fritiden 2 41 

Något som hände inom en 

sportaktivitet 

9 34 

   

Hade inte alls upplevt 

påverkan 

7  

 

 
I denna fråga fanns ett internt bortfall på 15 st. Tabell 4 visade att vänner och media hade 

tonårsflickorna upplevt påverkat deras tanke vikt mest under den senaste månaden. Dock 

var det även dessa alternativ som tjejerna uppgett att de inte upplevt påverkat dem. 

Sammantaget hade de flesta respondenter uppgett att de inte hade upplevt att deras tanke 

om vikt hade påverkats av något av alternativen under den senaste månaden.
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KROPPSIDEAL 

Genom att analysera de mest intressanta resultaten var det enklare för läsaren att hänga 

med. I denna del hade kombinationer av de högsta svarsfrekvenserna på frågan om 

kroppsideal redovisats grundligt medan de svaren med lägst svarsfrekvens endast kom att 

nämnas.  

Tabell 5: Beskrivande statistik där resultaten för kroppsideal redovisats 

Kroppsideal från:  Ja Nej 

Föräldrar 5 51 

Partner 5 51 

Syskon 7 49 

 

På dessa frågor fanns ett internt bortfall på 2 st. I tabell 5 visades att syskon var den kategori 

av dessa tre där tonårsflickorna kände att de fått sina kroppsideal ifrån. Övriga var det få 

som upplevde att de fått sina kroppsideal från partner eller föräldrar. När analyser 

genomfördes visade det sig att det endast var 2 stycken som hade valt föräldrar som enda 

källa till kroppsideal och de alternativ som de flesta kombinerade med ovanstående tre var 

internet och vänner.  

Tabell 6: Bivariat analys mellan svaralternativen media och Internet på frågan om 
kroppsideal. 
 

Får du dina kroppsideal från media? 

  Ja Nej Totalt 

Får du dina 

kroppsideal från 

Internet? 

Ja 27 11 38 

 Nej 6 12 18 

Totalt  33 23 56 
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Tabell 7: Bivariat analys mellan svaralternativen vänner och Internet på frågan om 

kroppsideal  

Får du dina kroppsideal från vänner? 

  Ja Nej Totalt 

Får du dina 

kroppsideal från 

Internet? 

Ja 20 18 38 

 Nej 10 8 18 

Totalt  30 26 56 

 

Tabell 8: Bivariat analys mellan svaralternativen vänner och media på frågan om kroppsideal  

Får du dina kroppsideal från vänner? 

  Ja Nej Totalt 

Får du dina 

kroppsideal från 

media? 

Ja 18 15 33 

 Nej 12 11 23 

Totalt  30 26 56 

 

Dessa tre tabeller (6,7 och 8) visade på de högsta svarsfrekvenserna i frågan om kroppsideal.  

I tabell 6 visades att det var flest tonårsflickor som valde alternativet Internet för källa till 

sina kroppsideal. Den vanligast e kombinationen med Internet var media. Tabellen visade 

även att media var den källa som kom strax efter Internet. Tabell 7 visade att vänner hade en 

stor inverkan på kroppsidealet och den vanligaste kombinationen tillsammans med vänner 

var Internet men kort därefter kom kombinationen med media, som visades i tabell 8.  

När det gällde kroppsideal var det alltså från media i samband med Internet som 

tonårsflickorna fått sina kroppsideal från och om endast en variabel redovisades bland dessa 



33 
 

skulle tabellen visat på att Internet var den källa till kroppsideal flest tonårsflickor hade 

uppgett.  

9.2 Analyserande statistik 

I denna del av analysen ställdes frågorna som handlar om samma ämne mot varandra t.ex. 

frågan "Har du partner?" med påståendena om hur mycket repondenterna skulle lyssnat om 

hennes partner sa något om hennes kropp eller vikt.   

Det gick inte att dra några speciella slutsatser över populationen tonårsflickor då 

insamlingen av enkäter gav en för liten grupp att undersöka men studien visade ändå vad 

som gällde för just denna grupp. Detta kunde styrkas genom att trycka på forskningen och 

menat att eftersom det redan fanns forskning på detta i kombination med något annat 

kunde det antydas att det borde vara såhär.   

Redovisning av de bivariata analyserna började antingen med en tabell och sedan följde en 

förklaring eller började med litteraturen som sedan kopplades till tabellerna.  

Partner  

Bengs (2000) skrev att det i hennes studie var vanligt att mamman, syster/bror samt 

kvinnliga vänner gav kommentarer om tjejernas kropp men att detta även kunde ske ifrån 

partner eller manliga vänner. Partnern var en av de som gav mest positiv feedback om 

tjejens kropp och syster/bror var de som tenderade att ge mest negativa kommentarer. 

Dock så var det bara en kommentar av tio som var negativ och över lag skrev tjejerna att de 

kommentarer de fick handlade mest om utseende och slankhet. 

 

Detta speglades i studien i och med frågorna om hur mycket tonårsflickorna skulle lyssnat på 

något som syskon/partner sa om deras kroppsform och vikt. Resultatet för hur mycket hon 

skulle lyssnat på partner redovisades nedan.   
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Tabell 9: Kombination mellan frågan om hon hade partner och hur mycket hon skulle lyssnat 

om partnern sa att hon borde vara nöjd med sin kropp  

Hur mycket skulle du lyssna om din partner säger att 

du borde vara nöjd med din kropp? 

  Väldigt 

mycket 

Mycket Ganska 

mycket 

Lite Inte alls Total 

Har du 

partner?  

Ja 2 7 7 2 0 18 

 Nej 5 13 14 6 1 39 

Totalt  7 20 21 8 1 57 

 

Tabell 10: Kombination mellan frågan om hon hade partner och hur mycket hon skulle 

lyssnat om partnern sa att hon borde gå ner i vikt   

Hur mycket skulle du lyssna om din partner säger att 

du borde gå ner i vikt?    

  Väldigt 

mycket 

Mycket Ganska 

mycket 

Lite Inte alls Total 

Har du 

partner?  

Ja 5 2 2 8 1 18 

 Nej 7 9 10 9 4 39 

Totalt  12 11 12 17 5 57 

 
Dessa två tabeller (9 och 10) visade att de som hade partner inte lyssnade jättemycket på 

vad partner sa om vikt och kroppsform. Respondenterna verkade lyssna olika beroende på 

om hon fick beröm för sin kropp eller om hennes partner sa att hon borde banta. De flesta 

med partner lyssnade någonstans mellan "lite" och mycket" oberoende av påstående.  
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Tabell 11: Kombination mellan frågan om hon hade partner och frågan om hon den senaste 

månaden upplevt att hon blivit påverkad av partner när det gällde kroppsform eller vikt   

Har du upplevt att du under den senaste månaden, att du blivit 

påverkad av partner när det gäller kroppsform/vikt 

  Ja Nej Totalt 

Har du partner?  Ja 6/3 11/9 17/12 

 Nej 1/1 34/30 35/31 

Totalt  7/4 45/39 52/43 

 

I denna kombination av frågor visades att 6 st av de 17 st som hade partner, hade upplevt 

att de blivit påverkade av partnern under den senaste månaden när det gällde kroppsform. 

Övervägande hade dock de flesta med partner inte upplevt att de blivit påverkade varken 

när det gällde vikt eller kroppsform. De olika siffrorna i den totala summan handlade om 

bortfall.  

Syskon 

Tabell 12: Kombination mellan frågan om hon hade syskon och frågan om hon upplevt sig 

påverkad av syskon när det gällde kroppsform eller vikt den senaste månaden 

   

Har du upplevt att du under den senaste månaden, 

blivit påverkad av syskon när det gäller kroppsform/vikt 

  Ja Nej Totalt 

Har du syskon?  Ja 5/5 44/36 49/41 

 Nej 0/0 3/2 3/2 

Totalt  5/5 47/38 52/43 

 

De flesta av tonårsflickorna som hade syskon och som svarade på dessa frågor (44 av 49- 

figur 33) svarade att de inte upplevt att de hade blivit påverkade av syskon när det gällde 
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kroppsform under den senaste månaden. Majoriteten av de med syskon hade heller inte 

upplevt att de blivit påverkade av syskonen när det gällde vikt.  

 

Tabell 13: Kombination mellan frågan om hon hade syskon och frågan om hon kände att hon 

fått sina kroppsideal från syskon 

Får du dina kroppsideal från syskon? 

  Ja Nej Totalt 

Har du syskon?  Ja 7 46 53 

 Nej 0 3 3 

Totalt  7 49 56 

 

Resultaten visade på att majoriteten med syskon inte fått sina kroppsideal från syskon och 

det var endast 7 personer som uppgav att de fått kroppsidealen från syskon.  

De kommentarer som tonårsflickorna skrev i enkäten på frågorna om framförallt vikt 

indikerade på att ett par stycken jämförde sig mycket med syskonen.  

"Mina syskon är väldigt smala och jag känner mig alltid så "stor" i deras närvaro" - Tjej nr 5 

"Jag jämför mig själv mycket med hur mina syskon ser ut och skulle mer se ut och väga som 

dem "- Tjej nr 11 

"Jag har en större kroppsform jämfört med mina vänner och syskon. Då de som är mindre än 

mig kallar sig feta och jag tänker då, vad är inte jag då?"– Tjej nr 57. 

Den symboliska interaktionismen menade att kroppsideal handlar mycket om vilken relation 

tonårsflickorna har till de signifikanta andra, och hur den eller det som påverkar agerar 

gentemot henne med hjälp av symboler (Trost & Levin 2010). Tonårsflickorna blev 

påverkade av sina syskon på grund av att de var signifikanta andra och teorin tolkades som 

att ju närmare relation, desto mer upplevdes tonårsflickorna bli påverkade. 

 Författaren var medveten om att hon inte hade några uppgifter på de olika påståendena 

som redovisades på frågan om partner när det gällde endast syskon och detta var en miss. 

Även fast det inte går att generalisera resultatet till en större population visade resultaten på 
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att det tenderade till att partner upplevde påverka respondenterna mer än vad syskonen 

gjorde, detta med grund i tidigare forskning samt resultaten.  

Föräldrar 
När det gällde föräldrar och dess upplevelse av påverkan användes påstående 7 och 8, trots 

att dessa handlade om familjen som helhet. Frågorna som kombinerades var såvida 

tonårsflickorna blivit påverkade av föräldrar när det gällde kroppsform/vikt den senaste 

månaden.  

 

Av tidigare redovisade resultat framkom det att de flesta skulle lyssnat "mycket" eller 

"ganska mycket" eller "lite" på någon i familjen om de sa att hon borde vara nöjd med sin 

kropp (tabell 2) och det var ett fåtal som uppgav att de hadeupplevt att blivit påverkade av 

föräldrar den senaste månaden när det gällde både kroppsfrom och vikt (tabell 3 och 4).  

 

Tabell 14: Kombination av påståendet om någon i familjen sa att hon borde vara nöjd med 

sin kropp samt frågan om upplevsen av påverkan av föräldrar när det gällde kroppsform 

 

Har du upplevt att du under den senaste månaden, 

blivit påverkad av föräldrar när det gäller kroppsform?  

  Ja Nej Totalt 

Hur mycket 

skulle du lyssna 

om någon i din 

familj säger att 

du borde vara 

nöjd med din 

kropp? 

Väldigt mycket 1 5 6 

Mycket 2 13 1 

Ganska mycket 3 12 15 

Lite 1 12 13 

Inte alls 1 2 3 

    

Totalt 8 44 52 

 

Ovanstående tabell visade på att de som svarat att de hade upplevt blivit påverkade av 

föräldrar när det gällde kroppsform men även vikt, hade även svarat genomgående att de 

inte brydde sig så mycket om någon i familjen sa att de borde vara nöjd med sin kropp. Detta 

insåg författaren att det kunde handla om andra människor i familjen också. De flesta av 
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tonårsflickorna skulle ändå brytt sig någonstans mellan "lite" och "mycket" om någon i 

familjen sa att de borde vara nöjda.  

 

Som nämnts i föregående avsnitt, menade Bengs (2010) att det var främst mamman 

tillsammans med andra som gav tjejerna kommentarer om hennes kropp. Även 

Luevorasirikul m.fl (2012) pekade på detta och menade att tjejerna hade lättare att uppfatta 

föräldrarnas inflytande på sitt utseende i studien, och det var speciellt mammorna som 

upplevdes påverka mest. Pine (2001) fick i sin kvalitativa studie fram att redan 11 åriga tjejer 

uppfattade att deras mamma bantade och att tjejerna även bantade ifrån 9 års ålder.  

 

I de öppna frågorna i enkäten, kommenterade respondenterna:  

"Får ofta höra av min mamma att jag är tjock och borde banta" - Tjej nr 5. 

"Mamma går på LCHF"- Tjej nr 17. 

"Mina föräldrar tycker att jag skulle behöva gå ner i vikt och träna mer"- Tjej nr 11. 

"Min mamma säger att jag ska tänka mer på vad jag äter på dagarna så att jag inte går upp 

mer i vikt"- Tjej nr 11 

Även här kunde svaren kopplas till den symboliska interaktionismen, då det ännu en gång 

handlade mycket om vilken relation tonårsflickorna hade till andra (Blumer (1969).  I skenet 

av detta kändes det inte konstigt att respondenterna svarat olika på frågorna om familj och 

föräldrar. Trots att familjen i stort var signifikanta andra trodde författaren att det kan vara 

olika relation mellan föräldrar och tonårsflickorna respektive relationen mellan 

tonårsflickorna och deras syskon. Med enkätsvaren samt tidigare forskning i ämnet visades 

att familjen upplevdes påverka denna grupp med tonårsflickor. 

Vänner 
 
Bengs(2010) menade att vänner påverkade mycket, detta slog även Ferguson m.fl (2013), 

Luevorasirikul m.fl (2012) och Frisén (2006) fast vid. Fergusson (2013) menade att det var 

vänner samt sociala medier som tjejerna upplevde påverka mest och Frisén (2006) menade 

att attityden som vännerna hade mot tjejens egenkropp samt deras kommentarer om 
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utseende påverkade tjejerna både positivt och negativt. Luevorasirikul m.fl (2012) menade 

att kvinnor påverkades mer av vänner än män.  

 

Studien visade på att tonårsflickornas upplevde att vänner påverkade mycket och 

respondenterna hade även ett antal kommentarer om detta.  

"Alla mina vänner är smala och jag är alltid den korta och tjocka vännen"- Tjej nr 5 

"Det är lätt att se någon annan och tänka 'shit va jag är stor'. Fast det är egentligen inte så i 

mitt fall. Ändå jämför jag mig ofta, speciellt med det som ses perfekt"- Tjej nr 28 

 

Tabell 15: Kombination av påståendet att vännerna sa att hon borde vara nöjd samt frågan 

om hon hade upplevt sig påverkad av vänner när det gällde kroppsform  

 

Har du upplevt att du under den senaste månaden, 

blivit påverkad av vänner när det gäller kroppsform?  

  Ja Nej Totalt 

Hur mycket 

skulle du lyssna 

om dina vänner 

säger att du 

borde vara nöjd 

med din kropp? 

Väldigt mycket 3 5 8 

Mycket 5 11 16 

Ganska mycket 5 10 15 

Lite 3 9 12 

Inte alls 0 1 1 

    

Totalt 16 36 52 

 

En del av respondenterna som angivit att de skulle lyssnat någonstans mellan "väldigt 

mycket" och "lite" på vännerna om de sa att hon borde vara nöjd med sin kropp, hade 

upplevt att de blivit påverkade av vännerna när det gällde deras kroppsform den senaste 

månaden men de flesta hade inte blivit det. 
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Tabell 16: Kombination av påståendet att vännerna sa att hon borde gå ner i vikt samt 

frågan om hon hade upplevt sig påverkad av vänner när det gällde vikt 

 

Har du upplevt att du under den senaste månaden, 

blivit påverkad av vänner när det gäller vikt?  

  Ja Nej Totalt 

Hur mycket 

skulle du lyssna 

om dina vänner 

säger att du 

borde gå ner i 

vikt? 

Väldigt mycket 6 4 10 

Mycket 5 4 9 

Ganska mycket 2 10 12 

Lite 3 7 10 

Inte alls 0 2 2 

    

Totalt 16 27 43 

 

När det gällde vikt var det mindre än hälften av tonårsflickorna som hade upplevt att de 

påverkats i någon grad under den senaste månaden och 6 st av dem som hade svarat 

"väldigt mycket" på påståendet om vikt hade svarat att de upplevt blivit påverkade under 

senaste månaden.   

 

Detta knutet till en teori, användes Johanssons tankar om Giddens (1995). Han menade att 

det fanns klara samband mellan indivdens egen identitet, dennes kroppsuppfattning och den 

sociala interaktion som skedde mellan människor i vardagslivet. Det var inte bara vänner 

som förändrade tonårsflickornas kroppsuppfattning men i interaktionen med andra så 

förändrades den ständigt. Vännerna hade en stor inverkan då de ingick i de signifikanta 

andra och på så sätt stod tonårsflickorna nära, vilket även symbolisk interaktionism tryckte 

på (Trost & Levin 2010).  
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Facebook och Internet 
 

Tidigare i denna studie redovisades det att 57 av de 58 respondenterna hade Facebook 

(tabell 1) och de flesta skulle påverkats "lite" om hon jämförde sig med bilder på Facebook. 

Det var även många som inte skulle påverkats alls (tabell 2).  

 

Tabell 17: Kombination av påståendet om hur mycket hon skulle uppleva att hon påverkades 

om hon jämförde sig med bilder på Facebook samt om hon fått sina kroppsideal från Internet 

 

Får du dina kroppsideal från Internet?  

  Ja Nej Totalt 

Hur mycket 

skulle din tanke 

om kroppsform 

upplevas 

påverka om du 

jämför dig med 

andras bilder på 

Facebook? 

Väldigt mycket 5 2 7 

Mycket 4 2 6 

Ganska mycket 10 3 13 

Lite 12 5 17 

Inte alls 7 6 13 

    

Totalt 38 18 56 

 

Vid jämförelse av ovanstående kombination visade tabellen att de som fått sina kroppsideal 

från Internet skulle förändrat sin tanke om kroppsform "ganska mycket" eller "lite" om hon 

jämförde sig med andras bilder på Facebook. I efterhand har det tänkts på detta, hur 

respondenterna egentligen uppfattade svarsalternativen? Hur uppfattades egentligen ordet 

"internet"? Om de hade svarat ja på Internet behövde inte detta innebära att de jämfört sig 

med andras bilder på Facebook och på så sätt påverkats, utan det kunde även handla om att 

de t.ex. sett bilder av kvinnor på Aftonbladet som de sedan vill se ut som.  

 

Att mer än hälften av respondenterna uppgav att de fått sina kroppsideal från Internet, sa en 

hel del. Bland annat att det fanns mycket på Internet som tjejerna upplevde påverka, detta 

inkluderade Facebook till en viss del. Tidigare forskning visade på att sociala medier i 
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samband med annan upplevelse av påverkan, påverkade tjejer men att det inte var den enda 

grunden (Ferguson m fl 2013). Annan forskning visade även på att tjejer spenderade mycket 

tid på Facebook och att dessa mådde sämre generellt och var mindre lyckliga med sina liv. 

Detta trodde forskarna till studien berodde på att många inlägg som fanns på Facebook 

handlade om andras slycka och att det då var lätt för kvinnorna att jämföra sig (Denti m fl 

2012).  

 

En av respondenterna skrev:  

"När man kollar på andras bilder på fejjan eller instagram kan man ju bli lite avundsjuk"- Tjej 

nr 23. 
Några mer slutsatser kunde inte dras, mer än att vissa jämfört sig med bilder på andra och 

tog detta antingen positivt/negativt. Däremot tenderade det till att gruppen av 

respondenter verkade uppleva att de påverkats mycket av det som händer på Internet och 

att många fått sina kroppsideal därifrån. Detta visade även forskningen på.  

  
 
Veckotidningar och media 

Tabell 18: Faktafrågan om tonårsflickorna läser veckotidningar kombinerades här med 

påståendet om hur mycket tanken om kroppsform och vikt skulle upplevas påverka genom 

att de tittade på bilder av andra kvinnor i exempelvis Veckorevyn 

 

Hur mycket skulle din tanke om kroppform och vikt upplevas 

påverka om du tittar på bilder av andra kvinnor och jämför dig med dem? 

  Mycket Ganska 

mycket 

Lite  Inte alls Totalt 

Läser du 

veckotidingar? 

Ja 

 

3 1 6 5 15 

 Nej 4 11 11 17 43 

Totalt  7 12 17 22 58 

 
Av de få som läste veckotidingar svarade majoriteten att upplevelsen av deras tanke om 

kroppsform och vikt skulle påverkats "lite" om de tittade på bilder av andra kvinnor och 

jämför sig med dem. Ett antagande som har gjorts när det gällde frågan om de upplevt att de 
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påverkats av att titta på andra kvinnor och jämföra sig med dem i jämförelse med de som 

inte läste veckotidningar, antog författaren att respondenterna då tänkte på något annat än 

veckotidningar. Frågan handlade som sagt inte om något specifikt och i efterhand hade det 

nog varit bättre att antingen ha specifierat frågan ytterligare eller gjort den friare utan 

exempel. Tabell 18 visade även att de allra flesta av tonårsflickorna inte alls skulle uppleva 

att de påverkats om de tittade på bilder av andra kvinnor och jämförde sig med dem.  

 

Tabell 19: Kombination av frågan om kroppsform och vikt upplevdes påverka om de såg på 

bilder och jämförde sig samt frågan om de fått sina kroppsideal från media 

 

Får du dina kroppsideal från media?  

  Ja Nej Totalt 

Hur mycket 

skulle din tanke 

om kroppform 

och vikt 

upplevas 

påverka om du 

tittar på bilder 

av andra 

kvinnor och 

jämför dig med 

dem? 

Väldigt mycket 0 0 0 

Mycket 5 2 7 

Ganska mycket 9 3 12 

Lite 9 7 16 

Inte alls 10 11 21 

    

Totalt 33 23 56 

 

Denna tabell visade att veckotidningar eller jämförelse med andra kvinnor i andra medier 

upplevdes påverka tonårsflickorna en del, men inte jättemycket och att de respondenter 

som inte läste veckotidningarändå upplevde att de påverkats av andra medier samt att 

kroppsideal ofta har utgått från media. Detta var det även en respondent som hade skrivit 

om i de öppna svarsalternativen: 

"Man ser ju alltid smala snygga kvinnor. Sen så ser man på sig själv och man är inte riktigt 

nöjd"- Tjej nr 32 
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Mycket i tidigare forskning tog upp denna upplevelse av påverkan som media tycktes ha. 

Ålgars(2011) visade på ett tydligt samband mellan att vara kvinna och medias roll i samhället 

där media speglade kvinnors kroppsideal och gjorde detta till normer. Parkinson m fl (1998) 

samt Pine (2001) pekade på vilket kroppsideal tjejer strävade emot, så tidigt som i 5 års ålder 

"vet" tjejer och killar vilken kroppsform som en kvinna bör ha. Luevorasirikul m fl 

(2012)visade på att kvinnorna upplevde att de påverkats mer av det ideal media visade än 

män, och Bengs (2000) menade att de yttre faktorerna som människor oftast upplevde sig 

påverkade av var bland annat massmedia. Hon menade att massmedia var viktig för att den 

kritiserade de ideal som finns, men samtidigt är den även med och skapar de ideal som finns. 

Bengs (a.a) menade liksom Trost & Levin (2010) att det var viktigt att se kroppen som 

ständigt föränderlig på grund av den påverkan den får utifrån samt de sociala relationer den 

interagerar med. I hennes studie hade hon lagt märke till att tjejer över lag ville ha en slank 

och smal kropp, det var de som ville förändra den och det var även viktigt hur andra såg på 

den.  

 

När det gällde veckotidningar som en massmedia visade Bengs (2010) på att dessa även var 

en viktig del i hur unga kvinnor uppfattade sin kropp och hur de såg på den. Även Groezs m fl 

(2002) menade detta.  

 

Teoretiskt sett handlade dessa resultat om att alla som upplevde media på något sätt, hade 

sin egen tolkning av situationen. Om någon definierar situationen som äkta, blir det äkta för 

denne oavsett om någon säger något annat. Det handlar om symboler där media blir något 

som alla vet vad det betyder men som sagt något som alla agerar olika utifrån(Trost & Levin 

2010). Allt detta sker kontinuerligt och hela tiden, vi agerar alltjämt, vi lär i en social process 

(a a), och framförallt förändras samhället (Giddens 1991). Det handlade även om den 

generaliserande andra som media är, genom att de skapade kroppsidealen i t.ex. reklam 

(Trost & Levin 2010). Det handlade om reflexivitet där människan alltid måste förhålla sig till 

något. En av tonårsflickorna skrev exempelvis:  

"Media skriver varje dag om hur man på lättaste sätt kan gå ner i vikt "- Tjej nr 20 

Giddens (1991) menade att mycket handlar om kroppen, och det är kroppen som visas utåt 

och på så vis blir viktig för tonårsflickornas identitet. Johanssons tolkade tankar om Giddens 
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(1995) pekade även på detta, hur människan uppfattar sin kropp förändras hela tiden i 

interaktionen med andra genom socialisationsprocessen.  

10. Avslutande diskussion 
I kandidatuppsatsen hade frågan angående vad tonårsflickor upplevde påverka deras 

kroppsideal idag. Genom en enkätundersökning hade information samlats in som lagts som 

underlag till slutsatsen. Genom tidigare forskning hittade författaren en del skrämmande 

resultat från tidigare studier exempelvis att redan 5-åriga flickor "visste" hur den perfekta 

kvinnokroppen ska se ut (Pine 2001) och genom de valda teorierna hade resultaten försökt 

att tolkats och lästs.   

 

Kritik mot uppsatsen 

Något som kan ses som en bristande länk i studien var det faktum att enkätfrågorna inte 

formulerades på ett förståeligt sätt och på grund av detta blev det ett antal bortfall. Istället 

kunde redan beprövade och etablerade enkäter använts. En annan sak som upptäcktes 

under analysen av resultaten var att författaren borde ha tänkt på hur hon skulle ha arbetat 

med svaren på de öppna frågorna. På grund av tidsbrist samt brist på tanke om detta, blev 

det som det blev men analysen hade kunnat göras annorlunda med exempelvis en 

innehållsanalys.  

När det handlade om avsaknaden på genus, hade författaren insett att hon borde haft med 

det genomgående i hela texten och till och med som ett perspektiv. Det hade varit enklare 

att förklara vissa saker med detta perspektiv samt lättare att göra en analys på det 

insamlade materialet. Vidare trodde inte författaren att det gav några speciella 

konsekvenser då könsaspekten använts genomgripande. Däremot skulle hon absolut ha ett 

genusperspektiv på uppsatsen om den någon skulle göras om.  

Styrkor 

Styrkorna i studien var att den bland annat bekräftade tidigare forskning. Den var väl 

genomförd med tabeller som förklarade varje steg i processen samt den var gjord på ett sätt 

så att den enkelt kunde göras om och få samma resultat, den hade en hög reliabilitet. Den 

var väl kopplad till de valda teorierna och studien presenterades på ett enkelt och klart sätt.  
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Den historiska bakgrunden var väl beskriven på ett bra och överskådligt sätt, även teorierna 

var väl uttänkta och passade på ett bra sätt till studien.  

Valda teorier 

Teorierna som funnits i studien hade använts för att kunna analysera resultaten på 

enkäterna men även hjälpt författaren att förstå problemet i fråga. Giddens (1991)  hade 

hjälpt författaren att förstå att mycket handlade om kroppen och att kroppsuppfattningen 

hela tiden förändrades i takt med den socialisationsprocess som Trost och Levin (2010) skrev 

om. Genom att tänka på Ziehe(1989) i förhållande till studien, sågs det i studien mycket till 

det här med att hela tiden vara reflexiv och att ungdomarna främst lyssnade på de 

signifikanta andra, som även kallades för den primära gruppen. Dock fanns i denna 

reflexiviteten alltid den generaliserande andra som gav tonårsflickorna bilder av verkligheten 

såsom exempelvis normer och kroppsideal. Genom socialisationsprocessen skapade de sig 

en egen identitet med grund i den primära gruppen och denna identitet hjälpte dem genom 

livet och dess svårigheter.  

Frågeställningar 

Frågeställningarna hade således varit:   

*Vilka faktorer är det som ”ger” tonårsflickor sina kroppsideal idag  

*Vad är det som upplevs påverka tonårsflickor idag, när det gäller hur de ser på sin kropp? 

 

Kroppsideal 

Studien kom fram till att det som gett tonårsflickor deras kroppsideal idag var främst 

Internet men detta var ofta kombinerat med exempelvis vänner och media.  Enligt tolkning 

handlade detta om att respondenterna hade tolkat frågan som att det handlade om vad som 

helst på Internet, vilket det också gjorde. Internet är stort, därför var det inte konstigt att det 

var den största källan till kroppsideal i denna grupp. Media var den största källan därefter 

och detta förvånade författaren lite då hon trodde att media skulle vara den absolut största 

källan. Syskon, partner och föräldrar var de som låg längst ner på listan över vart 

tonårsflickorna fått sina kroppsideal ifrån i denna grupp som undersökts.  
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Upplevelsen av påverkan 

När det gällde vad respondenterna upplevde påverka hur de såg på sin kropp, var det främst 

partner, familj och vänners kommentarer som tonårsflickorna lyssnade på. Resultaten 

tenderade dock mot att partner upplevdes påverka mer än syskon och att mamman 

upplevdes påverka mer än pappan, detta visade även tidigare forskning. Många i studien 

hade uppgett att sportaktivitet kunde upplevts påverka uppfattningen mycket, liksom media 

och Internet. Sedan berodde det på om det handlade om hur de såg på sin kroppsform eller 

sin vikt. När det gällde upplevelsen av hur de påverkas av kommentarer eller jämförelse av 

bilder var det framförallt media och vänner som tonårsflickorna upplevde påverka.  

Slutsats knuten till socialpedagogik, socialt arbete samt forskning 

Dessa resultat bekräftade det som tidigare forskning sa och genom denna uppsats hade det 

visats att tonårsflickor i dagens samhälle kanske behövde uppmärksammas mer i det sociala 

arbetet. De blir sexualiserade och objektifierade hela tiden genom exempelvis media. De 

upplevde att de blir påverkade av en massa saker, speciellt vänner, Internet och media. När 

de olika kommentarerna respondenterna hade gett på de öppna frågorna lästs igenom samt 

sett till förförståelsen kändes det som att de flesta av dessa tonårsflickor tyckte att det var 

jobbigt att hela tiden hålla på att vara reflexiv till dagens samhälle och att det var alltför 

mycket ny information som t.ex. media framställde, vilket tonårsflickorna alltjämt måste ta 

ställning till. Det måste finnas minst en vuxen som dessa kan prata med och diskutera med. 

Detta skulle en socialpedagog i skolan kunna hjälpa till med, att visa på skillnader mellan 

killar och tjejer på t.ex. en lektion samt diskutera detta ämne så mycket som tonårsflickorna 

vill. Socialpedagogik handlar ju faktiskt om att låta "brukarna" hitta sina egna verktyg för att 

kunna ta itu med olika problem.  

Drömmen hade varit om socialpedagoger i exempelvis skolan hade uppmärksammat just 

tjejer och varit en samtalspartner när det är svårt. Det finns många som mår dåligt av just 

detta. Det hade varit bra om tonårsflickorna då i de svåra stunderna när de kanske jämför sig 

med andra och ser negativt på sig själva och tillvaron, kunde få ett annat perspektiv på det 

genom att prata med någon professsionell som verkligen tog sig tid. Inom socialt arbete 

samt forskning kunde dessa resultat användas till att göra fortsatta studier, då nu frågan 

väckts ännu en gång om det verkligen ska vara såhär i samhället. Ett indirekt syfte med 
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uppsatsen hade varit att väcka frågor i samhället och bland socialpedagoger. Vad ska vi göra 

åt ett sådant här stort problem? Kan vi bryta normerna och på sätt byta ut kroppsidealen på 

något sätt, till något mer hälsosammare och snyggare? Eller ska vi låta gamla kroppsideal 

förstöra ännu en generation och fortsätta låta modellagenturer leta modeller utanför 

anorexiakliniker, vad blir isåfall nästa steg i den negativa utvecklingen? Författaren trodde 

att botten var nådd för länge sedan men artiklar likt den angående anorexiakliniker fick 

henne att bli mörkrädd. Vart är världen på väg?  

Avslutningsvis kopplas allt tillbaka till titeln på uppsatsen: 

 "Alla ska få se ut som de vill och bli älskade ändå" - Tjej nr 13 

Detta är det rätta sättet att tänka, men när ska resten av världen förstå det?! 

 

 

Områden att gå vidare med:  

Något som hade vore intressant att gå vidare med är att varför tonårsflickor upplever att de 

påverkas så som de gör av kroppsideal? Upplever killarna liknande saker när det gäller 

kroppsideal, och hur upplever killarna att dessa kroppsideal påverkar dem? Hur skulle det bli 

om någon gjorde en större och mer omfattande studie med en jämförelse mellan killar och 

tjejer och deras syn på kroppsideal i samhället?  
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12. BILAGOR 
 

Bilaga 1- Informationsbrev till elev 

 

Hej!  

Mitt namn är Caroline Sohlberg och jag läser min sista termin på Socialpedagogiska 

programmet på Högskolan Väst. Jag håller just nu på med min kandidatuppsats där jag vill ta 

reda på vad som påverkar unga kvinnors/tjejers kroppsideal.  

Dina svar är viktiga för mitt arbete och jag hoppas att du tar dig tid till att svara på enkäten 

men ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Jag garanterar att du förblir anonym och dina svar kommer endast användas i min 

kommande kandidatuppsats och sedan kommer de att arkiveras.  

Läs igenom enkäten noggrant och markera det svar som passar bäst in på dig. Finns det 

frågor som du inte förstår, fråga mig. 

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig i databasen DiVA, för de som är 

intresserade av att läsa resultatet.  

Tack på förhand! 

Mvh  

Caroline Sohlberg, student vid Högskolan Väst.  

Telefon: 0705317150.  

E-post: sohlberg.c@hotmail.com 

Anna Johansson, handledare, Lektor i sociologi på  Högskolan Väst.  

E-post: anna.johansson@hv.se 
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Bilaga 2- Enkät 

 

Enkät om påverkan 

 

Jag går sista terminen på Socialpedagogiska programmet i Trollhättan och skriver min c-

uppsats om vad som påverkar mest när det gäller unga tjejers kroppsideal. Med kroppsideal 

menar jag den syn du har på din kroppsform samt vikt.  

_________________________________ 

Hur gammal är du? ______ år                 

Har du en partner? Ja □   Nej □   

Har du syskon? Ja □   Nej □   

Har du Facebook? Ja □   Nej □   

Läser du veckotidningar tex Veckorevyn? Ja □   Nej □  

_____________________________________ 
 
 

Här kommer ett antal påståenden som jag vill att du ska svara på. Kryssa i det påstående som 
stämmer bäst in på dig.  

 

Hur mycket skulle du lyssna och ta åt dig om följande hände? 

 
 

Att din partner säger att du borde vara nöjd med din kropp.  
Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 
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Att din partner säger att du borde gå ner i vikt. 

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 

___________________________________________________________________________ 

Hur mycket skulle du lyssna och ta åt dig om följande hände? 

 

Att dina vänner säger att du borde vara nöjd med din kropp.  

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 

Att dina vänner säger att du borde gå ner i vikt 

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

    □      □      □         □         □ 
 

Hur mycket skulle din tanke om din kroppsform och vikt påverkas om följande hände? 

 

Att du jämför dig med bilder av tex vänner eller vänners vänner på Facebook/Instagram. 

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 

 

Att du tittar på bilder av andra kvinnor i tex Veckorevyn och jämför dig med dem.   

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 

___________________________________ 
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Hur mycket skulle du lyssna och ta åt dig om följande hände? 

Att någon i familjen säger att du borde vara nöjd med din kropp.  

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 

Att någon i familjen säger att du borde gå ner i vikt.  

Väldigt mycket     Mycket     Ganska mycket           Lite             Inte alls 

     □      □      □         □         □ 

_________________________________ 

Har du någon gång under den senaste månaden känt att din tanke om kroppsform 

påverkats extra mycket av någon av nedanstående kategorier? Kryssa gärna i fler än ett 
alternativ och förklara gärna med egna ord.  

Föräldrar□       

Syskon □ 

Vänner □ 

Partner □ 

Media □ 

Något som hände inom skolan □ 

Något som hände på fritiden □ 

Något som hände inom en sportaktivitet □ 

 

Beskriv gärna med egna ord (nästa sida):   
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________ 

________________________________ 

Har du någon gång under den senaste månaden känt att din tanke om vikt påverkats extra 

mycket av någon av nedanstående kategorier? Kryssa gärna i fler än ett alternativ och 
förklara gärna med egna ord.  

Föräldrar□       

Syskon □ 

Vänner □ 

Partner □ 

Media □ 

Något som hände inom skolan □     

Något som hände på fritiden □ 

Något som hände inom en sportaktivitet □ 

 

Beskriv gärna med egna ord:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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Vart känner du att du får dina kroppsideal ifrån? Vilka av nedanstående alternativ anser du 
vara det som påverkar dig mest om hur du ser på dig själv? Kryssa gärna i fler än ett 
alternativ.  

Föräldrar  □ 

Syskon □ 

Media □ 

Vänner □ 

Partner □ 

Internet □ 

Annat, nämligen__________________ □ 

__________________________________ 

Är det något mer som du vill berätta och som du tycker är viktigt, skriver du det här nedan: 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Tack för dina svar!  

 

//Caroline Sohlberg
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Bilaga 3-Individuellt bidrag 
 

Jag har skrivit min kandidatuppsats utan uppsatskamrat, men jag har fått hjälp av två olika 

handledare. Jag har haft 3*60 min med en handledare Anna Johansson. Sedan har jag fått 

hjälp med enkäten, analysen samt SPSS av Anna Henrikssen, ca 90 min uppdelat på tre 

tillfällen.  Sedan har jag även tagit hjälp av en släkting när det gäller att översätta 

sammanfattningen till engelska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


