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Sammanfattning 

Då kroppsideal funnits sedan urminnes tider och kontinuerligt förändras är det viktigt att veta 

hur dagens ungdomar påverkas av det för att veta hur vi på bästa sätt jobbar med det i skolan. 

Syftet med studien är att undersöka tidigare elevers upplevelse av samhällets kroppsideal och 

hur de anser att idrottslärare bör framhålla ämnet i sin undervisning. Studien genomfördes 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på deltagarnas egna upplevelser, 

tankar och åsikter.  

 

Studien visade att deltagarna upplever kroppsidealet som orimligt för många och att ungdomar 

idag blir påverkade av det främst genom sociala medier. Eftersom bilder idag ofta är redigerade 

upplevdes det även att ungdomar kan få en snedvriden bild av hur de förväntas se ut, vilket kan 

resultera i psykisk ohälsa och ätstörningar om det målet inte nås. Deltagarna hade en gemensam 

bild av att kroppsideal inte tagits upp i idrottsundervisningen trots att det står i kursplanen för 

både högstadiet och gymnasiet. Med tanke på att ungdomar idag ständigt exponeras för 

kroppsideal håller deltagarna med om att det är av stor vikt att ämnet pratas om i skolan. De 

menar att man kan lyfta det som exempelvis ett helt eget ämne eller ha med det från början av 

grundskolan. Då även dopinganvändning kan vara ett resultat av ett ouppnåeligt kroppsideal 

anser individerna att detta delvis faller under idrottslärarens ansvar att undervisa om, vilket 

deltagarna haft en större erfarenhet av och menar att det ofta hjälper att sätta lite skräck i 

ungdomarna för ett minnesvärt resultat. Under studien framkom det även att 

omklädningsrummen upplevs vara en jobbig plats, speciellt för tjejerna och de större eleverna, 

vilket i diskussionen kan kopplas till ett lågt självförtroende i samband med puberteten.  

 

Nyckelord: Idrott och Hälsa, Kroppsideal, Undervisning 
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Abstract 

The ideal body has been a subject since forever and is continuosly changing which makes it 

important to know how todays teenagers are affected by it, so that we can figure out how to 

best bring it up in school. The purpose of this study aims to examine previous pupils 

experiences of society’s ideal body and how they think physical education teachers should work 

with the subject. The study was conducted using qualitative semistructured interviews focusing 

on the participants experiences, thoughts and opinions. The study showed that the participants 

experience the ideal body as something unrealistic for many people, and that teenagers today 

get affected by it mainly through social media. Since pictures today are often edited, the 

experience was that teenagers risk getting the wrong picture of how they are anticipated to look, 

which can result in mental illness and eating disorders if they can’t reach that ideal.  

 

The participants had a shared experience of the fact that body ideals had not been brought up 

in PE class even though it is part of the curriculum in both junior high and high school. 

Considering the fact that teenagers today are constantly exposed to the ideal body, the 

participants agreed that it is very important that the subject is being talked about in school. 

They mean that it could possibly be a subject of its own or to have it as a part of school 

beginning from elementary school. Even doping can be a result of an unachievable body ideal 

and this falls under the PE teachers responsibility to teach, which the participants have had 

bigger experiences with and mean that it could help to scare the pupils to make sure they 

remember it. The study also showed that the changing rooms are considered an unsafe area, 

especially for girls and the bigger pupils, which in the discussion can be linked to a low 

confidence in connection to puberty.  

 

Key words: Sports and health, Ideal body, Education  
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1 Inledning 

Att formulera ett skönhetsideal har i alla tider handlat om ordning och kontroll. Kläder, smink 

och kroppsspråk är ett sätt för människan att uttrycka sin identitet och samhällsposition. I 

dagens samhälle blir vi ständigt påminda om de rådande kroppsidealen genom tidningar, TV 

och sociala medier. Modeller som är pinnsmala är de som väljs ut att göra kampanjer och de 

som är vältränade och ser bra ut är de som lyckas på sociala medier. Kvinnor berättar att de 

använder modeller som en utgångspunkt när de jämför sig med sin egen kropp (Richins, 1991). 

Hela tiden ser vi upp till dem som är smala, vältränade och vackra och försöker efterlikna dem. 

Detta kan i vissa fall resultera i överflödiga plastikoperationer, livshotande ätstörningar och 

dåligt självförtroende, främst i de yngre åren. Badmin, Furnham och Sneade (2002) menar att 

de flesta ätstörningar börjar strax efter puberteten och lever kvar under gymnasieåren. 

 

Dessa kroppsideal har vi blivit utsatta för och påverkade av sen vi var små barn och lekte med 

olika typer av dockor. Våra kvinnliga Barbies och Bratz hade smala midjor med lite större 

höfter och bröst men ändå var de så tunna som man kan vara, samtidigt som de hade perfekta 

symmetriska ansikten och långt blankt hår. Männen i form av Barbies och Bratz, exempelvis 

Ken-dockor, hade magrutor, stora biceps och bröstmuskler, också de med symmetriska 

ansikten och ett bländande leende. Våra actionfigurer och superhjältar såg även de likadana ut 

med stora muskulösa kroppar som kunde rädda världen, vilket enligt Daniel och Bridges (2010) 

presenterar ett extremt, och högst ouppnåeligt muskulöst manligt kroppsideal.  

 

Detta ouppnåeliga kroppsideal leder även till att flera börjar med doping för att få önskade 

muskulösa resultat, och det är främst anabola steroider som används bland männen. Det har 

kommit rapporter om att det är så unga som 13-åringar som brukar dessa preparat. För de som 

brukar preparaten innebär det fysiska och psykiska bieffekter, men de psykiska effekterna 

påverkar även dem runt omkring. Missbruk av anabola steroider ökar risken för misshandel och 

till och med mord då preparaten riskerar att förändrar personligheten helt (Chreisti, 1993).  

 

Under mellan- och högstadietiden går de flesta ungdomar in i puberteten, kroppen växer och 

förändras väldigt mycket och det är en känslig tid för många. Koordinationen försämras, ben 

och armar kan ha svårt att hänga med i vissa moment och det kan tyckas pinsamt i olika 

situationer. Det är en svår period som ofta medför osäkerhetskänslor och ökad känslighet, men 

man kan också få behov av att hävda sig (Fagrell & Larsson, 2010).  

 

Det är särskilt under idrottslektionerna som våra kroppar blir jämförda, uttittade och dömda av 

varandra. Man ska springa, hoppa, dansa, skjuta bollar och simma samtidigt som någon ska stå 

och bedöma prestationen. Det är inte enbart av det andra könet man blir jämförd med ute i 
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idrottshallen, utan mycket sker bakom stängda dörrar i omklädningsrummen. Detta är en 

skolmiljö som skiljer sig från den vanliga dit idrottslärare och andra lärare inte alltid har 

tillträde (Wiker, 2017). Enligt Friends, en organisation som arbetar mot mobbning, och 

Friendsrapporten 2017 så upplever elever att de otryggaste platserna i skolan är toaletterna och 

omklädningsrummen (Friends, 2017). 

 

Intresset för ämnet väcktes efter den verksamhetsförlagda utbildningen där flertal elever som 

ligger på normalvikt och följer samtidens kroppsideal uttryckte missnöje över sin kropps 

utseende samt fysiska förmåga. Studien fyller ett viktigt syfte då ungdomar i dagens samhälle 

är mer och mer på sociala medier och exponeras för kroppar och ansikten som ofta är 

redigerade, vilket kan leda till en förvrängd bild av hur kropparna förväntas vara. En 

idrottslärares uppgift är att prata om kroppsideal, och genom intervjuer med individer av olika 

kroppsbakgrunder leder detta till en djupare förståelse för hur ungdomar i skolan bemöter 

kroppsideal och framför allt hur det bör arbetas med. 
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2 Litteraturgenomgång 

 

2.1 Kroppen genom tiderna 

Kroppsideal har funnits med oss sedan begynnelsernas tider, och har under årens lopp 

förändrats kontinuerligt. Under exempelvis antiken strävade man efter ”en sund själ i en sund 

kropp”, där själen var det viktigaste och besatt den största skönheten. Här såg man kroppen 

som ett konstverk (Fagrell & Larsson, 2010). Under renässansen bar männen i överklassen 

puffbyxor som skulle framhäva deras välformade slanka ben iklädda silkesstrumpor. Ben och 

vader skulle exponeras då det var ett tecken på manlig styrka. Kvinnorna skulle vara 

plattbystade med en långsmal kropp och en rund mage. Gemensamt för båda könen var strävan 

efter så ljus hy som möjligt. Under 1600-talet var kroppsidealet stort, runt och kraftigt för både 

kvinnor och män, övervikt och blek hy var en statusmarkör. Det var överklassens sätt att visa 

de andra ett materiellt överflöd genom att de hade råd att äta sig mätta. Adel, präster, borgare 

och bönder skulle urskiljas genom klädseln (Fagrell & Larsson, 2010). 

 

2.2 Kroppsidealen idag 

Kvinnors kroppsideal är oftast den smala slimmade midjan med större höfter och rumpa medan 

männen strävar efter den perfekta ”V-kroppen” med kraftiga bröstmuskler, axlar och biceps 

(Badmin, Furnham & Sneade, 2002). Även Skott (2013) beskriver det rådande idealet för 

kvinnor som smalt och vältränat, med ”lagom” mycket kvinnliga former. Hon menar att vi idag 

har lärt oss att koppla ihop kropp och hälsa på ett sätt som inte stämmer överens med 

verkligheten. Hon förklarar sammankopplingen som en extremt förenklad ekvation, där ”smal 

betyder hälsosam och frisk medan tjock betyder ohälsosam och sjuk.” (Skott, 2013, s. 17).  

 

2.3 Massmedia och sociala medier 

Kvinnor upplever objektifiering ständigt genom media, vilket skickar budskapet till övriga i 

samhället att kvinnor ska värderas beroende av hur de ser ut, istället för vilka de är (Hargreaves 

& Strelan, 2005). Stice, Schupak-Neuberg, Shaw och Stein (1994) hänvisar till en studie gjord 

av Andersen och DiDomenico (1992) där de kom fram till att damtidningar innehåller 10.5 

gånger mer reklam och artiklar som förespråkar viktnedgång än herrtidningar. Samma 

författare (Stice et al., 1994) hänvisar även till ett experiment där kvinnor blev exponerade för 

bilder på smala modeller från damtidningar vilket resulterade i ökad depression, stress, skuld, 

skam, osäkerhet och missnöje med sin egen kropp. Ju missnöjdare kvinnor är med sina egna 

kroppar desto större är risken att de tar till drastiska metoder för att gå ner i vikt (Stice et al., 
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1994). Liknande studier har gjorts på män där resultaten visade att exponering för bilder på 

ideala manskroppar i media är direkt relaterade till mäns kroppsmissnöjdhet (Hargreaves & 

Strelan, 2005) och att män som läser fitness- och hälsotidningar är troligare att uttrycka 

missnöjdhet över sitt utseende samt drabbas av ätstörningar (Morry & Staska, 2001). Chreisti 

(1993) menar att film-branschen haft en avgörande roll när det gäller att skapa det nya 

mansidealet där manlighet avgörs genom muskler. Manskroppen sexualiseras i annonser på 

samma sätt som kvinnokroppen sen tidigare gjorts.  

 

Bergström (2012) menar att det idag räcker med att sätta på en TV eller öppna en tidning för 

att exponeras för dagens kroppsideal, och att detta faktum resulterar i att kroppsidealet idag får 

en större inverkan på människors liv än tidigare. Cohen och Schmidt (2014) menar att det inte 

går att undkomma kroppsidealet om man ens vill, då även den som undviker massmedier och 

sociala medier blir påverkad av individerna i sin omgivning.  

 

2.4 När idealen blir ouppnåeliga  

Att träna med målet att gå ner i vikt och att få en attraktiv kropp har visat sig vara relaterat till 

ätstörningar, medan träning med mål som fitness, hälsa och för nöjes skull har istället visat sig 

vara relaterat till ökat självförtroende och kroppsnöjdhet (Hargreaves & Strelan, 2005). För att 

snabbt gå ner i vikt är det många som tar till olika bantningsmetoder och dieter, det är svårt att 

undvika rubriker som ”med den här kuren tappar du 5 kg på en vecka” eller ”så här får du en 

platt mage på 30 dagar” i tidningar och på nätet. Många börjar med metoder som 5-2 metoden, 

LCHF, GI-metoden, medelhavsdieten etc, men för många går det längre än bara en 

bantningsmetod. I takt med att artiklar och reklam om smalhetsideal och bantningsmetoder har 

ökat, så har även ätstörningar gjort det (Stice et al, 1994). 

 

De vanligaste ätstörningarna är Anorexia nervosa (AN) och Bulimia nervosa (BN), men det 

finns även ätstörning utan närmare specifikation (UNS). De flesta som lider av AN är kvinnor 

och sjukdomen framkommer främst i puberteten när kroppen börjar förändras, vilket en del inte 

klarar av att acceptera. AN kännetecknas av kraftig viktnedgång, humörförändringar, 

menstruationsbortfall och en snedvriden kroppsuppfattning. De flesta som lider av AN skäms 

över det och låtsas som att inget är fel. Det är dock svårt att undgå om en nära anhörig eller vän 

är sjuk då de är väldigt tunna, bleka och går ofta runt med flera lager kläder på grund av den 

låga kroppstemperatur som uppstår när kroppen inte får energi från mat (Paterson, 2007). 

Många av de som lider av AN försöker även att träna så mycket som möjligt och springer hellre 

än att gå normalt.  
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Det är uppskattat att 90% av dem som lider av BN är kvinnor, varav en fjärdedel är i åldrarna 

18-40 år (Paterson, 2007). BN är dock svårt att upptäcka då de som lider av det oftast är 

”normalviktiga”. Till skillnad från AN, där man har en strikt kontroll av sitt matintag, finner 

bulimiker det svårare att begränsa mängden mat de äter. Hungerkänslor kan ofta bidra till 

hetsätning av stora mängder mat, som oftast är rika på socker och fett, såsom choklad, kakor 

och chips. En hetsätning kan pågå i två timmar, och på den tiden kan intaget vara så mycket 

som 30 000 kalorier vilket motsvarar 15 dagars vanligt matintag. Efter en hetsätning tar 

skuldkänslorna och rädsla för viktuppgång över och maten behöver komma ut på något sätt. 

Då används antingen framtvingad kräkning, alternativt laxeringsmedel eller urindrivande 

medel vilket är mycket farligt och kan i värsta fall innebära död (Paterson, 2007). 

 

Personer som inte fullt ut lider av AN eller BN men som har problem med mat eller är på väg 

mot en allvarligare ätstörning säger man lider av UNS. Det finns så kallad Binge Eating 

Disorder (BED), som innebär att personen hetsäter likt en bulimiker, men gör sig inte av med 

maten vilket kan leda till övervikt och i vissa fall diabetes. Det är främst BED som män lider 

av framför någon annan ätstörning (Paterson, 2007). 

 

Vanligast bland män är även Compulsive Exercising, direkt översatt kompulsiv träning. Det 

innebär att träningen blir ett missbruk och man har svårt att sluta även vid sjukdom eller skada. 

Många använder träningen som ett sätt att stänga ute känslor och tankar för en stund, och det 

blir därför ett ställe där man kan undvika sina problem. Lider man av detta har man oftast 

symptom liknande andra ätstörningar, såsom besatthet av vikt, kroppsform och matintag. Även 

laxeringsmedel och framtvingade kräkningar kan förekomma (Paterson, 2007). 

 

Något som är likt CE är ortorexi nervosa, ett uttryck som läkaren Steven Bratman myntade år 

1996 (Håman, 2016). Det anses inte vara en ätstörning men det är en ”ohälsosam fixering vid 

nyttiga livsmedel i kombination med tvångsmässig fysisk aktivitet och träning” 

(www.ortorexi.nu). När Bratman myntade uttrycket lade han vikten på den ohälsosamma 

fixeringen av just maten, det är i efterhand som uttrycket har utvecklats till att inkludera även 

träning (Håman, 2016).  

 

Uppnår man inte önskade resultat i träningen och kroppen väljer vissa att försöka hjälpa till på 

konstgjort sätt. Hoff (2013) menar att det vanligaste motivet till användning av doping utanför 

tävlingsidrotten är att förbättra utseendet. Bland männen är det missbruket av olika 

dopningspreparat, främst anabola steroider, som ökat markant (Chreisti, 1993). Även Hoff 

(2013) skriver att anmälningarna tredubblats sedan år 1993. Förr användes preparatet främst i 

idrottsvärlden för att fuska till sig bättre placeringar och av nazisternas läkare för att göra de 

http://www.ortorexi.nu)/
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tyska soldaterna mer aggressiva och stridsvilliga (Chreisti, 1993). Inledningsvis upplever 

många att preparatet bidrar till att kroppen orkar mer och svarar bättre vilket ger ökad stimulans 

i träningspassen. De anabola steroiderna ger även en ökning av den sexuella driften till en 

början, men potensen byts efterhand ut till impotens. Andra kroppsliga förändrar kan innebära 

håravfall, acne och så kallade ”bitch tits”. Det innebär att brösten kan växa ut som på en kvinna, 

och lär till och med kunna producera mjölk, som inte försvinner när man slutat med preparatet 

utan det är något som måste opereras bort. Det är även beroendeframkallande, där den som 

försöker sluta med det lätt blir deprimerad och riskerar att få självmordstankar. Det kan även 

ge drastiska personlighetsförändringar som ökad aggressivitet, irritation samt psykotiska och 

paranoida effekter hos dem som dopat sig en längre tid (Chreisti, 1993; Hoff, 2013). Den största 

faran är dock de medicinska effekterna. Hjärtat, levern, njurarna, huvudet, tungan, magen, 

urinblåsan, prostatan, testiklarna, potensen, penisen, benstommen, senorna, fötterna och 

musklerna är alla något som påverkas negativt (Chreisti, 1993).  

 

2.5 Kroppen i skolan 

Flera undersökningar visar att barn är benägna att välja bort överviktiga kompisar. Att bli 

negativt uppmärksammad av skolkamraterna antas påverka hela skolsituationen. I Liukkos 

(1996) avhandling Mat, Kropp och Social Identitet berättar Berit och Agnes om hur 

skolgymnastiken var det värsta av allt när man var överviktig. Berit sprang iväg till skogen och 

gömde sig varje lektion medan Agnes åtminstone försökte klara av att bl a hoppa bock men 

blev bara utskrattad, vilket resulterade i att även hon avstod från gymnastiken. Berit fick stryk 

av läraren för att hon skolkade och Agnes fick byta skola.  

 

Det är dock inte bara de överviktiga som lider i skolan. Att vara för ”mager” och att väga ”för 

lite” resulterar också i en negativ social kategorisering. Skillnaden av att uppfattas som för ”fet” 

och för ”mager” bland flickorna är att de magra inte blev mobbade av skolkamrater som de feta 

blev, utan upplevelsen av att vara annorlunda uppstår främst ur egna nedvärderande 

jämförelser. En av flickorna i Liukkos avhandling (1996, sid 144) berättar att ”jag såg ju på 

mina kompisar att de fyllde upp kläderna på ett mycket snyggare sätt än vad jag gjorde”.  

 

För killarna var det däremot tvärtom, kroppsvikten kunde avgöra statusen i kamratgruppen. Det 

var manligt att vara stor och stark, och man kunde misstänkas vara mycket sjuk om man var 

liten och smal. Att vara mager kunde betyda sjukdom och fattigdom (Liukko, 1996). 

 

Det framkommer att de ”normalviktiga” inte börjat reflektera över sin kropp eller vikt förrän 

de gått in i puberteten och kroppen började förändras. Den fysiska utvecklingen under 

puberteten innebär en snabb längdökning vilket leder till att kroppens proportioner förändras. 
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En man berättar i Liukkos avhandling (1996, sid 156) att han växte två decimeter över en 

sommar och kom tillbaka till skolan när hans ben var jättelånga och han kände sig som en kalv. 

Han blev på grund av detta retad av kamraterna vilket resulterade i att han försökte hävda sig 

genom styrketräning.  

 

2.6 Kroppen i läroplanen 

Genom åren har läroplanerna förändrats och så även synen på kroppen och hur den ska arbetas 

med. I Lgr 62 ska undervisningen i vissa moment, såsom gymnastik och dans, anpassas till det 

faktum att flickor och pojkar är naturligt biologiskt olika genom att flickkroppen ska fostras till 

en kvinnlig estetisk kropp medan pojkkroppen ska tränas hårdare för att klara yrkeslivets 

fysiska krav. I Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 finns ändringar i läroplanstexterna som signalerar ett 

nytt förhållningssätt till kroppen. Begrepp som jämställdhet och könsrollsfrågor är något som 

dyker upp i Lgr 69 som inte funnits med tidigare. Fagrell och Larsson (2010) menar att kroppen 

inte längre är ett objekt utan kroppen börjar ses som ett subjekt – en levd kropp. I Lgr 80 är 

samundervisning den rekommenderade undervisningsformen och orden flickkroppar och 

pojkkroppar yttras inte längre. I Lpo 94 ändrar man idrott till namnet idrott och hälsa, och 

uppdelningen mellan kropp och själ är borta.  

 

I Lgr 11 framkommer det att undervisningen i idrott och hälsa ska bidra till att eleverna 

utvecklar en god kroppsuppfattning, alltså en mental bild av den fysiska förmågan (Fagrell & 

Larsson, 2010). En god kroppsuppfattning kan också stärka självkänslan, vilket gör att eleverna 

kan förhålla sig till kroppsideal de möter på ett bättre sätt. Punkten kroppsideal inom idrotten 

och i samhället öppnar upp för diskussioner om olika budskap som elever möter i exempelvis 

medier, och eleverna ska kunna ta ställning i dessa frågor. Även olika definitioner av hälsa tas 

upp för att eleverna ska få en förståelse för att begreppet hälsa ser olika ut för olika individer, 

såsom effekterna av olika livsstilar (Fagrell & Larsson, 2010). Undervisningen ska även ta upp 

hur droger kan påverka hälsan, där elever ska utveckla kunskaper om hur olika preparat kan få 

fysiska och mentala konsekvenser (Skolverket, 2011).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för detta arbete är Burghardt Du Bois’ (1996) teori om det 

dubbla medvetandet och Goffman’s (2009) teori om dramaturgiskt perspektiv, som bildas av 

att människor konstant spelar föreställningar för varandra. Dessa teorier fungerar tillsammans 

i denna studie då de handlar om hur individer förhåller sig till de förväntningar som finns.  

 

3.1 Det dubbla medvetandet 

Burghardt Du Bois (1996) myntade uttrycket ”det dubbla medvetandet” 1904 som handlar om 

att vara svart i ett rasistiskt samhälle. Han liknade det vid ett liv bakom en slöja, där ett dubbelt 

medvetande utvecklades genom att alltid betrakta sig själv genom andras blickar, att mäta sin 

själ med ett måttband från en omvärld som ser på med förnöjt förakt och medlidande. Ernest 

Allen, Jr har tolkat det dubbla medvetandet som att de svarta ständigt försöker uppfylla de 

existerande normerna och idealen för att vara amerikan samtidigt som för att vara svart. Han 

menar att det uppstår en konflikt mellan de två idealen och därför skapas det två medvetande 

(Allen, 1996).  

 

3.2 Dramaturgiskt perspektiv 

Goffman’s dramaturgiska perspektiv handlar om de metoder vi människor använder för att 

försöka kontrollera hur vi blir sedda och bedömda av andra. I sin bok The representation of the 

self in everyday life, som är skriven år 1959, introducerar Goffman själv-representation som en 

del av en social interaktion som uppstår när två eller fler individer möts. Han byggde teorin på 

idén att när en sådan interaktion uppstår så strävas det efter att ha kontroll över hur man 

uppfattas av andra och vilket intryck man lämnar (Goffman, 2009).  

 

Goffman nämner orden teamet, regionen och skiljeväggen när han beskriver dessa 

interaktioner. Regionen är de platser där föreställningar i vår vardag utspelar sig. Precis som 

på en teater finns det en scen, där föreställningen pågår, vilket Goffman hänvisar till som vår 

”främre region”. Det finns även en ”bakre region”, där planeringen inför föreställningen sker. 

Vi spelar en roll i vår främre region för att lämna det intryck vi vill för vår publik, medan vi 

spelar en annan roll i vår bakre region (Goffman, 2009). När det är flera individer tillsammans, 

som exempelvis en skolklass, menar Goffman att det bildas ett team. Teamets gemensamma 

uppdrag är att styra de intryck de vill att publiken ska få av situationen. När de går till den bakre 

regionen, exempelvis hem från skolan, kan individerna dock vara fria igen. Skiljeväggen är det 

som finns mellan regionerna, och det är där som genomgången sker (Goffman, 2009). På en 

Idrott- och Hälsa lektion skulle teamet kunna vara klassen som gemensamt försöker styra 
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intrycket de vill lämna hos läraren, eller en mindre grupp inom klassen som vill styra intrycket 

de lämnar hos resten av klassen.  

 

Resultaten av denna studie kommer att tolkas utifrån dessa två teorier. Genom att undgå ifrån 

kroppsidealet i vår samtid så riskerar man likt det dubbla medvetandet att alltid betrakta sig 

själv genom andras blickar. Goffman’s perspektiv kan man tillämpa i denna studie då skolan 

agerar som regionen, eleverna agerar som skådespelare och de är i sina främre regioner vid 

interaktion med varandra. Teamet skulle kunna vara en grupp, klass, personalen eller hela 

skolan i olika situationer. Elevernas främre regioner kan även visas upp utanför skolan genom 

sina sociala medier, där de kan manipulera publiken till de intryck de vill ge. 

 

4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka tidigare elevers upplevelse av samhällets kroppsideal 

och hur de anser att en idrottslärare bör framhålla ämnet i deras undervisning.   

 

1. Hur upplever deltagarna att de påverkas av kroppsideal? 

2. På vilket sätt anser deltagarna att idrottslärare bör arbeta med kroppsideal? 
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5. Metod 

 

5.1 Design 

När en studie görs finns det två alternativa metoder, antingen kvantitativ eller kvalitativ. I 

kvantitativa studier är syftet att få en överblick av vad som är gemensamt och representerar en 

större grupp (Hassmén & Hassmén, 2008). Kvalitativa undersökningar däremot syftar till att få 

en djupare kunskap än vad som fås vid kvantitativa undersökningar (Patel & Davidsson, 2011). 

En förståelse för upplevelser, känslor och erfarenheter är något som eftersträvas vid en 

kvalitativ undersökning (Hassmén & Hassmén, 2008). En kvalitativ metod passar därför bättre 

i den här studien eftersom den ska utgå ifrån tidigare elevers upplevelser kring ämnet. 

 

Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuerna går att styra utifrån en intervjuguide men att det ges utrymme 

för svaren att vara öppna och mer djupgående (Denscombe, 2009).  

 

5.2 Urval 

I studien deltog sex personer, fyra kvinnor och två män i åldrarna 21–24 år. Det gjordes ett 

handplockat urval då de valdes ut genom sin koppling till studiens syfte och frågeställningar. 

Deltagarna i studien är så kallade intensiva fall, alltså deltagare som anses kunna ge speciellt 

fyllig och rik information (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

Den första deltagaren är en kvinna på 21 år som alltid följt samtidens kroppsideal genom att 

vara smal och vältränad. Individen har dock inte alltid sett sig själv med de ögonen utan kämpat 

med självförtroende och självkänsla gällande sin kropp. Individen kommer härefter att refereras 

till som K1. 

 

Även den andra deltagaren är en kvinna på 21 år, som varit större en stor del av sitt liv. 

Individen är medveten om att hon inte följer samtidens kroppsideal men har en hög självkänsla 

och ett stort självförtroende. Individen kommer härefter att refereras till som K2. 

 

Den tredje deltagaren är en man på 24 år som skiftat mycket i vikt under sin ungdom. Som barn 

och under sina tidiga ungdomsår var han smal och idrottade mycket, men under sina senare 

ungdomsår fram till 22 år var han överviktig och mådde dåligt. De två senaste åren har 
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individen börjat träna igen, gått ner mycket i vikt och anses nu följa kroppsidealet. Individen 

kommer härefter att refereras till som M1. 

 

Den fjärde deltagaren är en kvinna på 21 år som under sina ungdomsår lidit av sjukdomen 

Anorexia Nervosa, vilket är något hon fortfarande kämpar med. Idag är individen en stor 

inspirationskälla för många och är öppen om sin sjukdom. Individen kommer härefter att 

refereras till som K3. 

 

Den femte deltagaren är en man på 21 år som alltid varit vältränad då han spelat hockey sen 

ung ålder och nu har det som karriär. Individen kommer härefter att refereras till som M2. 

 

Den sjätte deltagaren är en kvinna på 21 år som under sina barndomsår var något kilo tyngre 

än de andra. Under sina tonår var hon väldigt aktiv i fotboll och innebandy och växte till sig, 

idag anses hon följa kroppsidealet som smal. Individen kommer härefter att refereras till som 

K4. 

 

5.3 Mätinstrument/Intervjuguide 

En intervjuguide hjälper till att strukturera intervjun och inte frångå ämnet som ska diskuteras. 

Den är av stor vikt för att intervjuaren ska kunna hålla sig till den uppgjorda planen och ställa 

frågor i den följdordning som var planerad. Den hjälper även till med att förhindra att intervjun 

skiftar fokus, vilket kan riskera att missa något viktigt för studien (Hassmén & Hassmén, 2008).  

 

I början av intervjun berättades syftet med studien, tidsåtgång, vem som har tillgång till 

intervjumaterialet, frivillighet att delta osv. Hassmén och Hassmén (2008) påpekar att det är 

viktigt att börja en intervju med bakgrundsfrågor så som ålder och kön, utan att ställa frågor 

som kan vara för påträngande eller personliga. Efter bakgrundsfrågorna togs de väsentliga 

frågorna (se bilaga) upp vars syfte var att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

5.4 Genomförande 

Samtliga deltagare kontaktades med förfrågan om att delta i studien genom intervjuer. När 

deltagarna konfirmerat ett deltagande i studien bestämdes en tid och plats för de olika 

intervjuerna. Då vissa intervjuer var tvungna att göras över Facetime fick dessa göras hemifrån 

för att undvika störande bakgrundsljud som kunde påverka intervjun. En fördel med att 

genomföra intervjuerna över telefon är att det inte krävs så mycket resurser eller tid, vilket gör 

arbetet lite smidigare. Det kan dock riskera att det förekommer tekniska problem med 

exempelvis ljud som istället kan försvåra arbetet. De andra intervjuerna gjordes på en plats där 

den intervjuade kände sig bekväm, vilket antingen var hemma hos dem eller hos mig. Vid 
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intervjun togs studiens syfte upp, att intervjun spelas in men sedan kommer att 

förstöras/raderas, deltagarnas konfidentialitet, att deltagandet är frivilligt samt hur lång tid 

intervjun kommer att ta.  

 

5.5 Databearbetning 

Data analyserades genom en innehållsanalys, vilket innebär en ”detaljerad och systematisk 

metod som används för att vetenskapligt analysera och tolka innehållet i ett material med syftet 

att identifiera teman, mönster och mening” (Hassmén & Hassmén, 2008, sid 322). 

Innehållsanalys görs på någon form av text med kommunikationsinnehåll - alltså skriven, 

visuell eller audiell. Ett utgångsläge för en innehållsanalys är den problemdrivana, vilken 

innebär att början tas ur en specifik forskningsfråga med förhållningssättet att en 

innehållsanalys kan ge svar på denna forskningsfråga. Vare sig det är en kvalitativ eller 

kvantitativ innehållsanalys så handlar tekniken om att koda och tolka data. I denna studie 

användes en kvalitativ innehållsanalys genom de stegen som Hassmén och Hassmén beskriver 

(2008), där det första steget börjar med att det sker en identifiering av den text som ska 

analyseras. Relevant text väljs därefter utifrån forskningsfrågan. Det andra steget innebär att 

identifiera vilka data som ska användas ifall det finns en större mängd än vad som är möjligt 

att analysera, för att sedan i tredje steget identifiera de koder som ska användas för att 

organisera data. I det fjärde steget letas det efter relevanta och framträdande delar för att sedan 

koda det. Data grupperas för att finna kategorier och teman (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Kategorierna som framkom under innehållsanalysen var; Medias påverkan, Skolan som en 

plats för bedömning, Kroppsideal i skolan samt Förslag för framtiden.  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar i stor utsträckning om upprepbarhet medan validitet handlar om giltigheten 

i det som ska observeras. Inom den kvalitativa forskningen använder man snarare begrepp som 

tillförlitlighet, pålitlighet och upprepbarhet än reliabilitet då orden reliabilitet och validitet 

främst används av kvantitativa forskare. Även om inga mätningar förekommer i en intervju så 

finns det uttalanden, gester och rörelser som det är möjligt att kvalitativt bedöma och jämföra 

forskare sinsemellan. Är överensstämmelsen god kan därför reliabiliteten anses vara hög 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Patel och Davidsson (2011) menar att reliabiliteten vid 

strukturerade intervjuer är kopplad till intervjuarens eller observatörens förmåga i att göra 

bedömningar i svar och rörelser. Intervjuerna blev inspelade i form av ljud med både mobil och 

dator för att försäkra att det fortfarande spelades in ifall en av dem skulle sluta spela in av någon 

anledning. Inspelningarna hjälpte till att tolka svaren då det gick att lyssna om igen. 

Intervjuguiden konstruerades med hjälp av Hassmén och Hassmén (2008) som påpekar att det 

är viktigt att inte frångå ämnet eller glömma att lyfta frågor man vill diskutera eller ha svar på.  
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Validitet kan översättas till sanning, trohet, giltighet och styrka. Det handlar om hur väl man 

mäter det som avses att mätas. Eftersom forskare inom kvalitativ forskning kan ses som ett 

instrument i sig, är det en förutsättning att de är trovärdiga. Det kan även vara önskvärt att, 

även om tolkningen skulle vara riktig från ett forskarperspektiv, fråga den intervjuade om denne 

håller med om tolkningen. Det finns forskare som även menar att begreppet validitet bör 

inkludera de konsekvenser som forskningen har för individen och samhället. För individen kan 

det ha betydelse att han eller hon kategoriseras som sjuk eller frisk, underviktig eller överviktig. 

Informationen kan ha betydelse för hur individen senare betraktas och behandlas av sin 

närmaste omgivning och i denna studie (Hassmén & Hassmén, 2008). Genom intervjuguiden 

kunde validiteten stärkas då det endast var relevanta frågor som ställdes till deltagarna. Innan 

de riktiga intervjuerna genomfördes så gjordes en pilotintervju för att säkerställa att svaren blev 

relevanta för studien. 

 

5.7 Etiskt förhållningssätt 

Vetenskapsrådet har sammanställt fyra grundläggande etikregler i form av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidsson, 2011). 

Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna blivit informerade av studiens syfte samt 

att materialet enbart kommer att användas i syfte till studien och inget annat. Samtyckeskravet 

innebär att deltagarna ger sitt godkännande till medverkan i studien, vore deltagarna under 15 

år hade godkännande av vårdnadshavare behövts. Konfidentialitetskravet innebär att inga 

personuppgifter som kan röja en deltagares identitet använts. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifterna som framkommit under studien endast använts i forskningssyfte (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Intervjuerna i denna studie gjordes helt konfidentiellt, vilket innebär att deltagarnas identiteter 

är skyddade genom exempelvis pseudonymer. I resultaten refereras individerna till som K1, 

K2, K3, K4, M1 samt M2. Till skillnad från en enkät kan individerna inte vara helt anonyma, 

eftersom intervjuaren ser individen. Intervjuerna spelas in och transkriberas, det är därför 

viktigt att framföra till deltagarna att ingen annan kommer att få lyssna på inspelningarna eller 

läsa transkriberingen, samt att materialet kommer att förstöras efteråt.   
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5. Resultat 

Nedan kommer resultaten av intervjuerna att presenteras. Från intervjuerna namngavs fyra olika 

kategorier med egna subkategorier vilka är följande. 

1. Medias påverkan – Sociala medier – TV, tidningar, reklam 

2. Skolan som en plats för bedömning – När kroppen exponeras – Könens omklädningsrum – Den 

psykisk och fysiska påverkan 

3. Kroppsideal i skolan – Bortprioriterad fråga – Doping 

4. Förslag för framtiden 

 

6.1 Medias påverkan 

 

6.1.1 Sociala medier  

Vid frågan av medias påverkan på kroppsidealet var samtliga deltagare överens om att olika 

former av media är den största drivande faktorn till dagens kroppsideal och varför det är sån 

hets över att nå upp till de idealen. Sociala medier innebär appar så som Instagram, Facebook, 

Snapchat och VSCO där man ofta lägger ut förskönade bilder av sin vardag. Deltagarna 

upplever att alla ungdomar idag har och använder sig av sina sociala medier dagligen och att 

det är främst där de stöter på kroppsidealen. En av deltagarna, K3, påpekar att man kan se på 

andra på ett helt annat sätt än i verkligheten då man gärna stannar upp vid en bild och kan 

zooma in och inspektera allt i bilden, vilket hon ibland kan göra hur länge som helst. Det finns 

även så kallade ”influencers” som styr sociala medier idag, som alltid visar upp sina smala, 

brunbrända, vältränade kroppar i sina kanaler:  

 

[…] Hade jag sett nå’n på stan så tänker jag ju inte ens på hur den ser ut men när jag scrollar på Instagram 

så då kan jag ju sitta i en halvtimme och kolla på samma bild liksom. (K3)  

 

Man lägger ju inte upp en ful bild på instagram utan man vill ju visa upp sin bästa sida […] Man får bara 

se dom häftiga och fina bilderna, inte dom mörka liksom. Och då blir det lite konstigt, det blir lite fel. 

(M2) 

 

Det fanns en bild hos deltagarna av att bilderna som läggs ut på sociala medier ofta är 

förskönade och redigerade, vilket inte representerar verkligheten och kan då ge en snedvriden 

bild. De menar att de aldrig skulle lägga upp en ful bild på sig själv utan man vill visa upp sin 

bästa sida för andra. Trots att deltagarna är medvetna om att bilderna är redigerade så får vissa 

ändå känslan av att de själva måste se ut på samma sätt vilket gör att de kan ta till drastiska 

metoder för att uppnå idealen. K3 exempelvis berättar att hon då kan träna väldigt mycket vissa 
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perioder, äta väldigt lite eller stå i spegeln i flera timmar och bedöma sig själv medan M2 menar 

att det blir fel. 

 

6.1.2 TV, tidningar, reklam 

Ser man till media som TV, tidningar och reklam så var deltagarna överens att man påverkades 

stort av dessa också. Det fanns en bild av att media gärna förstorar upp händelser och lägger 

stort fokus på kvinnors utseende. Det är inte sällan man får se i media att en kvinnlig offentlig 

person gått upp i vikt eller rasat i vikt, vilket man aldrig fått läsa om en manlig offentlig person. 

Tidningarna upplevs heller inte vara dåliga på att ge tips om hur man snabbast går ner i vikt 

eller tipsar om nya bantningsmetoder. K3 upplever att media och samhället i övrigt bedömer 

kvinnor utifrån deras utseende medan männen bedöms utifrån sina prestationer. K2 upplever 

att eftersom ungdomar idag ständigt har tillgång till medier så kan de lätt bli påverkade av att 

komma i kontakt med kroppsideal så ofta:  

 

Dom kollar på Paradise hotel, det är ju också en väldigt stark mediakanal om hur man ska se ut och hur 

man ska va, tjejerna ska va mindre och inte ha så mycket att säga till om och till sist så sätter det ju sig 

liksom. (K2) 

 

Det fanns även en bild av att varje gång du ser en tjock person på film eller i en TV-serie så 

spelar den personen en roll av någon som antingen ska vara rolig eller korkad. 

 

Ser du till film så är det ju dom stora tjejerna och stora killarna som får roller där dom ska vara stora, och 

det är liksom, du baseras ju på en storlek oftast. Det finns ju några undantag, framförallt tjejer, som inte 

är med i filmer för att dom är stora utan dom är bra. Men är en tjock kille med i en film så är det att han 

ska vara tjock och rolig. (M1) 

 

Ovanstående citat visar deltagaren M1 som upplever tjocka personer i filmer framställas sämre. 

Han drar även en parallell till filmen ”Baksmällan” och dess uppföljare, där en av 

huvudkaraktärerna är större och väldigt udda. Karaktären möter även sin kärlek i livet som även 

hon är stor och bryter mot samhällets normer om den ideala kroppen. 

 

6.2 Skolan som en plats för bedömning 

 

6.2.1 När kroppen exponeras 

På idrotten och tiden innan och efter idrotten, alltså i omklädningsrummen, verkar vara de 

ställen där kroppsidealen framkommer tydligast. Det är även där deltagarna upplever att de 

dömer andra och sig själv mest. De kvinnliga deltagarna minns omklädningsrummet som ett 
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ställe där man riskerade att få höra kommentarer om antingen sig själv eller andra som klagade 

över deras eget utseende:  

 

Jag vet ju att när man skulle duscha så gick liksom alla och gömde sig och ville ha den duschen som hade 

draperi, alla ville ju det liksom för ingen ville visa sig och man bedömde ju varandra. (K3) 

 

Speciellt i högstadiet när många kom in i puberteten och kroppar förändrades så var det många 

som började reflektera över sitt eget utseende och man ville inte vara sist med att utvecklas. En 

av de manliga deltagarna minns att tjejerna ibland inte ville vara med på idrotten och han kunde 

inte förstå varför:  

 

Det var ju många av tjejerna i min klass som inte ville vara med på lektionerna. Varför vet jag inte men 

många som sa att dom var sjuka eller inte hade kläder med, och det kan jag ju helt klart köpa men några 

gånger så ville dom inte bara, för på idrotten skulle man ju svettas och det var ju shorts och t-shirt och det 

var väl några som inte var bekväma att gå i det och visa sig i det liksom. (M2) 

 

Han påpekar här att han upplevde att tjejerna ibland inte ville vara med helt enkelt på grund av 

att de inte var bekväma i att visa sig på idrotten. 

 

6.2.2 Könens omklädningsrum 

Utifrån det som framkom i de olika intervjuerna var upplevelsen att tjejernas omklädningsrum 

har en råare miljö än killarnas. Blickar som ständigt jämför och dömer andra. Kommentarer 

kan yttras, både rakt ut och bakom ryggen på varandra. En av deltagarna, K3, minns att hon 

kunde säga att någon var tjock rakt ut framför alla. Det upplevs främst vara de större tjejerna 

som har det jobbigast då det är de som blir mest dömda av andra samtidigt som dom dömer sig 

själva. En av deltagarna minns även att hon såg på sin egen kropp som större än vad den var 

när dom smala tjejerna uttryckte att dom tyckte att dom själva var tjocka: 

 

Sen så är det någon som säger ’gud vad jag är tjock’ och så är den jättesmal, och då står man där som en 

större person och tycker att ’oj, jag är ett monster då jag då’ fast man kanske egentligen inte är så stor. 

(K2) 

 

Gemensamt för tjejerna var dock att alla tyckte det var pinsamt under mensen. Då smög man 

helst in på en toalett med tampongen invirad i handduken så att ingen skulle se den. Man 

skämdes för att man hade utvecklats och vissa andra inte hade det, medan de som inte hade 

gjort det skämdes just för att de tyckte att de låg efter i utvecklingen:  

 



21  

[…] När man hade mens så kunde det vara jobbigt och det märktes när andra hade det också. Man liksom 

smög in till toaletten innan man gick in i duschen med en tampong i handen för man tyckte det var lite 

jobbigt. (K4) 

 

Folk ville kanske inte duscha eller visa sig efteråt, och innan kanske det var någon som inte ville byta om 

och kanske gick in på toaletten istället., Dom kanske inte ville visa sig inför en större grupp, för alla tjejer, 

för dom kanske hade mens eller något sånt. (K1) 

 

I killarnas omklädningsrum däremot var det en mer avslappnad stämning och det skojades mest. 

Upplevelsen var att det inte var någon som brydde sig om hur de andra såg ut. De kunde skoja 

genom att kleta vax i varandras kalsonger eller gömma kläderna för varandra. M2 minns det 

som att alla var delaktiga i skojet och pratet i omklädningsrummet, alla var trevliga och sköna 

mot varandra:  

 

Vi bråkade med varandra och det var ingen som brydde sig hur någon såg ut utan vi bara kletade vax i 

kalsongerna på varandra och gömde kläder och så. (M1) 

 

Jag kanske inte uppfattade allting men alltså den klassen jag gick i så var vi väldigt sköna mot varandra 

och väldigt trevliga mot varandra och även fast alla inte var, jag gick i en hockeyklass men alla var inte 

hockeyspelare utan det var några som inte idrottade överhuvudtaget och var liksom lite större och så men 

jag tyckte det var ganska bra faktiskt. Man kom överens ändå liksom. (M2) 

 

Det ska dock påpekas att det var personer från en av de manliga deltagarnas klass som inte 

bytte om med resten av klassen: 

 

Dom bytte alltid om där från början egentligen, så det var inte så att vi retade dom dit utan dom var från 

början i egna omklädningsrum av olika anledningar, varför vet jag inte men… Det var väl säkert deras 

egna syn på sig själva som gjorde att dom inte ville duscha med oss, eller om det var religion det vet jag 

inte. (M1) 

 

Det fanns alltså ett specialomklädningsrum på skolan som vissa valde att utnyttja på grund av 

olika men oklara anledningar. Deltagaren påpekar att de valde själva från första början att byta 

om där, det var inget som killarna i klassen drivit dem till att göra. Den andra manliga 

deltagaren, M2, har minnen av att deras idrottslärare var med i omklädningsrummen ibland, 

vilket han upplevde gjorde stämningen bättre då ingen vågade säga något elakt eller busa. 

 

6.2.3 Den psykiska och fysiska påverkan 

För de flesta av deltagarna upplevdes högstadiet och gymnasiet som en tid då självkänslan inte 

låg på topp, vilket bidrog till att de påverkades mycket av pressen av att se ut på ett visst sätt. 

En av deltagarna, K2, fick ibland nedvärderande kommentarer om sitt utseende då hon var 
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större än de andra men försökte vara stark och säga emot, men påpekar att det inte alltid är lätt 

när det är flera personer som hackar på en och samma individ. Hon minns att hon dock aldrig 

visade sig ledsen för de andra utan det kom senare när hon var själv:  

 

Jag påverkades ju mycket eftersom jag fortfarande har varit i större modell, och att man får dom här 

nedvärderande kommentarerna men man ska vara stark för sig själv och säga emot, och det är ju inte 

heller lätt när det är flera personer som hackar på dig. Till sist så orkar man ju inte. Jag har ju varit ledsen 

många gånger och mått dåligt många gånger, men inte där och då utan det har ju kommit sen. (K2) 

 

En av de manliga deltagarna, M2, minns istället att han tyckte det var jobbigt att vara så smal 

som han var. Han hade väldigt svårt att gå upp i vikt trots att han åt mycket, men fann det ändå 

rimligt med tanke på hur mycket han tränade hockey och gjorde därför av med mycket mat. 

Just hockeyn var dock en av anledningarna till varför det blev jobbigare att vara smal då man 

inom hockeyn gärna ska väga mycket:  

 

Det var lite jobbigt för då var jag ofta, då hade jag svårt att gå upp i vikt. Jag gick inte ner i vikt men jag 

gick inte upp i vikt heller, jag försökte äta så mycket som möjligt men det var såhär, jag går inte upp i 

vikt! (M2) 

 

För en av deltagarna, K3, började hennes ätstörning under högstadiet, hon tänkte mycket på att 

hennes kropp inte dög som den var. Under gymnasiet blev hon inlagd på en klinik och hon 

minns då hur hon kunde jämföra sig själv med andra sjuka personer som var inlagda där om 

vem som var smalast. Deltagaren upplever att hennes ätstörning började bli bättre när hon 

lämnade skolan och slutade jämföra sig själv med alla andra där, och hon tänker att det även 

kan ha att göra med att hon mognat under åren. Det verkar vara en gemensam åsikt bland 

deltagarna att med åren så kom en mognad och en högre självkänsla vilket bidrog till en bättre 

kroppsbild:  

 

Skulle det vara så att jag blev satt i den här situationen med samma personer så tror jag att det hade varit 

en annan sak för nu är jag äldre också så nu kan man stå upp mer för sig själv. (K2) 

 

För nu, alltså visst att man kan ju fortfarande titta på nån’s bild och tänka att såhär skulle jag vilja se ut 

men sen bara ”nej, det vill jag ju inte”. Så jag tror man växer nog ifrån det på något sätt för man blir 

smartare och tänker att det är inte så det ska vara och man behöver inte se ut som alla andra. (K3) 

 

K2 och K3 resonerar att de är äldre och smartare vilket gör att de skulle kunna hantera elaka 

kommentarer på ett annat sätt än de skulle gjort som tonåringar. 
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6.3 Kroppsideal i skolan  

 

6.3.1 Bortprioriterad fråga 

Samtliga deltagare hade inget minne av att någonsin jobbat med kroppsideal i ämnet idrott och 

hälsa, trots att det finns med i läroplanen för både högstadiet och gymnasiet. Ämnet verkar vara 

något som idrottslärare gärna undviker eller inte lägger så mycket vikt vid. Vissa av deltagarna 

visste inte ens att det står med i läroplanerna. En deltagare, K2, minns att hon jobbat med 

kroppsideal i skolan, dock inte under någon idrottslektion utan i en annan kurs under gymnasiet. 

Hon minns att de under högstadiet pratat om att vara hälsosam men ämnet kroppsideal hade 

inte kommit på tal ändå. En annan deltagare, K4, berättar att de pratade om vad för slags mat 

som var protein och kolhydrater, och att det var det närmaste de kom att prata om kroppen. 

 

6.3.2 Doping 

Doping och beroendeframkallande medel däremot är något som nästan samtliga pratat om i 

skolan, speciellt de som gått i idrottsklass. Det har dock bara pratats om i den mån att det är 

något som idrottande personer tar för att bli bättre inom sin idrott. Att det är något som kan 

användas på gymmet är inget som tas upp, förutom vid ett tillfälle under gymnasiet då K3:s 

klasskamrat åkte fast för att ha dopat sig utanför skolan. Hon minns då att klasskamraterna 

pratade om det på en lektion och en lärare hörde konversationen och tog då en snabb diskussion 

med klassen. Det verkar främst vara under gymnasiet som diskussionen om doping tas upp, 

innan dess är det mest prat om cigaretter, snus och alkohol: 

Ja, minns inte exakt vad men dom pratade ju om prestationshöjande medel, snus och cigaretter pratade vi 

om, alkohol, sen vet jag inte hur mycket det var just doping. Men doping som ett prestationshöjande 

medel var det väl inte först förrän gymnasiet. Då var det väl vad som fanns och hur det påverkade kroppen 

åt det ena och det andra hållet tror jag. (M1) 

Ja alltså jag minns ju i alla fall under gymnasietiden så hade vi någon eller några föreläsningar om doping 

och det tyckte jag var jättebra och då hade dom det inför hela klassen liksom, och då fick man en annan 

bild på det. Jag minns inte om vi hade det under högstadiet, men jag skulle ändå rekommendera att ha det 

tidigare också. (K1) 

Deltagaren M2, som spelade hockey på en hög nivå, berättar att det mest var inom föreningen 

de pratade om det snarare än skolan:  

Jag har inte så mycket minne av det men jag tror att vi tog upp det några gånger och att vi pratade om det 

men sen var det ju självklart för oss som idrottade att det var inget man höll på med. Men absolut, han 

hade upp det med oss. Det var liksom inte okej. (M2) 

M2 upplevde att de inom föreningen redan visste att som seriösa idrottsmän var det inget man 

höll på med. 
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6.4 Förslag för framtiden 

Under intervjuerna kom det fram flera olika förslag på hur ämnet kroppsideal bör tas upp och 

arbetas med. Vissa menade att man borde ha en teoretisk föreläsning om det så att elever förstår 

och lär sig om vad kroppsideal är, och att folk utvecklas olika. En deltagare, K4, tycker att det 

ska vara ett helt ämne som även innefattar bland annat självkänsla och självförtroende: 

 

Jag hade väl velat att en lärare i alla fall minst två gånger per termin hade pratat noggrant om kroppsideal. 

Alltså vad det är, vad konsekvenserna kan vara om man skulle se för hårt på kroppsidealet eller sträva 

efter den ”perfekta kroppen”, typ självskadebeteende. Sen hur man ska bli mer självsäker i sig själv och 

bygga upp sitt självförtroende, att man ska älska sig själv precis som man är och att man duger som man 

är. (K4) 

 

En annan deltagare, M1, är inne på att undvika att lyfta det som just kroppsideal vid specifika 

tillfällen utan att arbeta in det i andra ämnen och tillfällen som ska vara med ända från början 

av skolan. Samma deltagare menar även att det är orimligt att det ska komma in så sent som i 

högstadiet, utan det är något som borde vara med eleverna ända från en låg ålder som något 

vardagligt. Han påpekar att man exempelvis kan ta upp det lite extra vid tillfällen som 

sexualkunskap, som kommer så tidigt som i mellanstadiet: 

 

Man tar ju upp sexualkunskap i mellanstadiet och högstadiet, då kan man ju lika gärna ta upp det i 

samband med det. Sen i högstadiet när man får en ny klass och kroppar förändras så borde man fortsätta 

prata om det då, och alltid hålla dig uppdaterad. Det borde vara en del av utbildningen, om det är 

bollsporter och simning och så har du kroppsideal som också är en del eller något sånt. (M1) 

 

Han tänker även tillbaka på sig själv som en hormonstinn tonåring som aldrig skulle tagit in 

snacket om kroppsideal om det introducerades först i högstadiet, då han och hans kompisar 

bara ville skjuta iväg bollar överallt. Tjejerna däremot menar han skulle kunna ta in det i den 

åldern eftersom de mognar tidigare än killarna och de skulle förmodligen lyssna mer eftersom 

det är de som tänker mer på det. Även en annan deltagare, K2, är inne på samma spår, men 

tycker att man istället borde prata om det som att ta hand om det inre snarare än det yttre på 

kroppen:  

 

Jag tänker att det måste vara svårt att omvandla det till en bra undervisning just för att det är så lätt att 

trampa någon på tårna även om man bara vill lyfta ett samhälleligt problem. Det man skulle kunna göra 

är att man mer peppar folk till att vara hälsosamma, alltså bara ”gud vad du är duktig som sprang ett varv 

här nu, det är ju jättebra för din hälsa”, alltså att man lyfter det som får människan att må bra istället för 

att lägga vikt på hur man ska se ut. (K2) 
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Hur deltagarna skulle vilja att det arbetas med doping i skolan är främst genom någon slags 

visuell undervisning, som exempelvis film eller bilder. Att ha en levande individ som 

skräckexempel för doping eller beroendeframkallande medel som kommer och föreläser är 

något som visade sig ha fastnat hos vissa av deltagarna:  

Jag tror ju att om man blir rädd för det så vill man ju absolut inte använda det liksom. Om man bara såhär 

”åh doping, då blir man stor och stark”, ah det låter ju skitbra! (K3) 

Jag minns att under en föreläsning så var det en kille som hade varit där liksom och dopat sig och det här, 

och då fick man en annan inlevelse eftersom han hade varit med om det så berättade han massa om det 

och det tyckte jag var väldigt intressant så det skulle jag rekommendera. (K1) 

Jag tror skarpt på att man tar in ett levande praktexempel som själv suttit i skiten, för det ger en mer 

ögonöppnande känsla. Det väcker folk mycket mer än att det ska stå samma idrottslärare som man har 

varje gång två dagar i veckan och föreläsa om en sån sak. Då blir det liksom bara som ytterligare en grej 

som man ska kunna. (K2) 

K2 menar att det väcker eleverna mer än om samma idrottslärare de har varje gång två gånger 

i veckan skulle stå och föreläsa om samma sak. Det skulle mer kännas som ännu än grej man 

måste kunna menar hon. En annan deltagare, M2, tycker även att statistik och konkretisering 

av hur musklerna bryts ner av doping skulle hjälpa:  

Men visa nån bild, eller visa hur musklerna bryts ner och alltså, visa lite statistik typ hade ju varit bra. 

Kanske inte så barnen hade fått testa på det själv, men alltså att visa på ett tydligare sätt. Det går ju in där 

och så men så går det ut sen direkt, det är inte så mycket som fastnar så. (M2) 

M2 menar att om det är en traditionell föreläsning om det så kanske inte eleverna minns det, 

men om man som lärare visar bilder och statistik så kanske det fastnar bättre: 

6.5 Sammanfattning av resultat 

Samtliga deltagare pratar mycket om medier och dess stora påverkan på dagens ungdomar 

gällande kroppsideal. Det påpekas att det framförallt är där ungdomar exponeras för 

kroppsideal först och att eftersom bilder ofta är redigerade kan det ge dem en felvriden bild av 

hur man förväntas se ut. Resultatet av detta kan bli kränkande behandling, ätstörningar och 

väldigt låg självkänsla. Det är framförallt bland tjejerna som den kränkande behandlingen är 

påtaglig genom blickar och kommentarer, främst i omklädningsrummen där ingen vuxen ser 

eller hör.  

Det pratas överlag ingenting om kroppsideal på idrottslektionerna eller i skolan 

överhuvudtaget. Deltagarna ser det som något otroligt viktigt att faktiskt prata om då de själva 

minns hur påverkade de blev under skoltiden, och kommer med många bra förslag om hur man 

skulle kunna gå tillväga som idrottslärare. Trots att doping tyvärr är ett vanligt förekommande 
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bland dagens ungdomar är detta inte heller något det läggs särskild stor vikt vid, med undantag 

för de som gått på idrottsgymnasium som jobbat med det betydligt mer.  
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7. Diskussion 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Att vi människor påverkas av kroppsideal i dagens samhälle går inte att undgå. Graden av 

påverkan och sättet det tar form på verkar dock skilja sig åt en del från individ till individ. En 

av deltagarna, K3, i studien upplever att hon och andra kvinnor blir bedömda utifrån utseendet 

snarare än prestationer, vilket stödjer Hargreaves och Strelan’s (2005) arbete om just detta. 

Samma individ föll offer för Anorexia Nervosa under högstadiet då hon ständigt tänkte på hur 

hon såg ut och tankar om att hon inte dög som hon var uppkom. Att det skedde i samband med 

högstadiet kan kopplas till Liukko (1996) och Paterson (2007) som i deras böcker menar att det 

är vid den tiden som kvinnor går in i puberteten och kroppen ändras, vilket vissa kan ha svårt 

att acceptera. Individen började dock tänka på sin figur så tidigt som i sexan, då hon genom 

damtidningar sett att man blir smal genom att sluta äta, vilket stärker Stice et al (1994) och 

deras studie om att ätstörningar ökar i takt med reklam för bantning i damtidningar. Något som 

i huvudsak var gemensamt för deltagarna var att de upplevde en bättre självkänsla och ett högre 

självförtroende ju högre upp i åren de kom. 

 

Genom intervjuerna med deltagarna framkom det även att det upplevs vara de större personerna 

som har det jobbigast i omklädningsrummen innan och efter idrottslektionerna. Likt det dubbla 

medvetandet (Du Bois, 1996) kunde en av individerna, K2, ibland se på sin kropp baserat på 

hur andra tjejer i omklädningsrummet pratade om sina egna kroppar. Det var då smala tjejer 

som stod framför spegeln och pratade om att dom var tjocka eller klagade över sina kroppar. 

Detta kan även kopplas till Liukko (1996) som menar att det är vid denna tid tjejer går in i 

puberteten, och som ”normalviktig” är det inte förrän vid denna tid man börjar reflektera över 

sin kropp som nu är i full fart med att förändras. K2 upplevde det dock som att de var osäkra 

och ville hävda sig, vilket skulle kunna stödjas av Fagrell och Larssons teori (2010). Jag skulle 

vilja hävda att även de smala tjejerna kunde se sig själva genom det dubbla medvetandet vid 

dessa tillfällen då även de uppmärksammade blickarna de fick. Med detta menar jag att 

eftersom känslan hos deltagarna var att alla fick blickar oberoende av kroppstyp och alla dömde 

alla, så kunde de smala tjejerna lika gärna se på sig själva på ett annat sätt på grund av blickarna. 

 

Det framkom även att det på en skola fanns specialomklädningsrum för de som var i behov av 

det, och att tre killar använde sig av det då de inte var bekväma att byta om med resten av 

klassen. En av de manliga deltagarna, M2, berättade om att han haft en manlig idrottslärare 

som var närvarande i deras omklädningsrum, vilket fick en helt annan inverkan då han kunde 

hålla koll på vad som gjordes och sades. För att koppla till Goffmans (2009) dramaturgiska 
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perspektiv så kunde teamet, i detta fall killarna i klassen, jobba tillsammans för att ge det intryck 

de ville att läraren skulle se. 

 

Det var en gemensam känsla av en tryckt stämning i tjejernas omklädningsrum. Om man hade 

mens var det helst inget man pratade om utan det skulle då istället smygas med och man bytte 

hellre om på toan ibland. Elaka kommentarer var något som kunde yttras om andras kroppar. 

En av deltagarna, K3, berättade att hon var medveten om att hon var jätteelak mot andra i 

omklädningsrummen. En av deltagarna, K2, som ibland fick elaka kommentarer om sitt 

utseende satte ofta upp en sköld av försvar genom att spela väldigt kaxig och självsäker. För 

att referera till det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 2009) så spelade hon alltså en roll i 

sin främre region för sina klasskamrater, tills hon kom hem och kunde vara sig själv i sin bakre 

region där hon var sårad av kommentarerna. Det verkar tyvärr inte som att det är annorlunda i 

omklädningsrummen idag med tanke på att just omklädningsrummet röstats fram av elever som 

ett av de mest otrygga ställena på skolan enligt Friends (2017). I killarnas omklädningsrum 

verkade det mest vara skoj. De kletade vax i vandras kalsonger och gömde varandras kläder. 

De verkade ha en skön inställning till varandra och reflekterade inte så mycket över hur de 

andra killarna såg ut. Den här främre regionen (Goffman, 2009), omklädningsrummet, var med 

andra ord ett ställe där killarna i hög grad verkade kunna vara sig själva. 

 

En annan viktig främre region där många visar upp sig är på sina sociala medier, så som 

Instagram och Facebook. Där kan man lägga ut redigerade bilder på sig själv för att förmedla 

en annan verklighetsbild än den egentliga. Deltagarna var överens om att dagens sociala medier 

är en stor, kanske till och med den största anledningen till varför många känner en kroppshets. 

Det är en plats där man ständigt exponeras för bilder av andras vältränade och slimmade 

kroppar vilket gör det till ett ideal att eftersträva. För vissa individer, som K3, blev det en 

psykisk plåga då hon ibland slutade äta under vissa perioder eller stod i timmar framför spegeln 

och grät. Hennes behov av att jämföra sin kropp mot modeller och andra på sociala medier 

stärks av Richins (1991) och hans studie där han kom fram till att många tjejer jämför sig själva 

med modeller.  

 

Annan media som TV, tidningar och reklam är även det något som deltagarna upplever som en 

stor påverkan till kroppsidealen, men även en ojämlikhet för hur könen framställs. Tjejerna som 

figurerar är smala, slimmade och snygga med en lystrande hy och glänsande leende. Männen 

är muskulösa och ”manliga”. Som K2 påpekar är det många ungdomar idag som tittar på TV-

program som Paradise Hotel och liknande, där tjejerna nästan ständigt går runt i bikini och visar 

upp sina smala kroppar. De behöver inte vara vältränade så länge de har en smal midja och 
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smala lår. Kroppstyperna som figurerar i program som Paradise Hotel och liknande är samma 

som Badmin, Furnham och Sneade (2002) i sin studie kom fram till att vara de vi strävar efter.  

 

En oroväckande sak som framkom under intervjuerna är att ingen av deltagarna minns att de 

pratat om kroppsideal på idrottslektionerna eller i skolan överhuvudtaget, trots att det står med 

i kursplanen för både högstadiet och gymnasiet (Skolverket, 2011). Några lärare pratade lite 

om kost och eleverna fick föra matdagbok och några lärare har pratat om hur kroppen bryter 

ner mat men inget om kroppsideal i samhället eller inom idrotten. Detta kan vara ett resultat av 

de få undervisningstimmar som Idrott och Hälsa har tilldelats, vilket kan ha bidragit till att 

idrottslärarna prioriterade den fysiska aktiviteten (Wiker, 2017). Som en av deltagarna, K2, 

nämnde kan det även vara ett väldigt känsligt ämne då man riskerar att trampa någon på tårna 

och eleverna kan ta illa vid sig, vilket kan vara en annan faktor till varför idrottslärarna helt 

enkelt översett detta ämne. Det kan även vara så att man som idrottslärare själv är väldigt 

outbildad inom ämnet och anser sig inte ha tillräckliga kunskaper för att svara på frågor, men 

det är ju absolut inget som inte går att få sig en kunskap om. Som idrottslärare är det väldigt 

viktigt att ha kunskap och vara insatt i ämnet då det främst är ämnet Idrott och Hälsa som rör 

kroppsideal, och det är här många frågor om kroppen kan komma upp.  

 

Det är viktigt att man som idrottslärare pratar med eleverna om att kroppsideal är olika för olika 

individer, alla har olika kroppsformer och för vissa är det helt enkelt omöjligt att se ut som en 

barbiedocka utan att de skadar sig själva. Att snarare trycka på vikten av att träna för att kroppen 

ska må bra istället för hur den ska se ut, alltså det inre snarare än det yttre som K2 uttryckte 

det, skulle kunna vara ett smart tillvägagångssätt för att underlätta ämnet i undervisningen. 

Speciellt i högstadiet när de flesta går in i puberteten och kropparna förändras så är det minst 

lika viktigt för idrottslärarna att tänka på de som inte går in i puberteten utan är lite senare i sin 

utveckling, som istället för att vara rädda för förändring är rädda för att de inte förändras alls. 

De som känner sig outvecklade, mindre och smalare än alla andra behöver få veta att även de 

är helt ”normala”.  

 

Att prata om doping var däremot något som var vanligare bland deltagarna i min studie. Några 

hade fått en föreläsning av någon som missbrukat doping och det var något de tyckte man ska 

fortsätta med, då de tog in det bättre och lyssnade mer på denna person. En av deltagarna, K3, 

hade till och med en klasskamrat som åkt fast för doping på gymmet under gymnasietiden, och 

läraren i detta fall tog då upp det när hen hörde eleverna diskutera om det. Det är otroligt viktigt 

som idrottslärare att ta upp det faktum att det inte bara är olagligt utan att det kan ge helt 

förödande konsekvenser för den egna kroppen och för personliga relationer som Chreisti (1993) 

beskriver. Med tanke på att denna klasskamrat åkte fast när han gick på gymnasiet borde han 
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ha varit mellan 15–19 år när detta skedde vilket är väldigt ungt. Det öppnar upp ögonen för att 

det är viktigt att prata om dessa saker redan på högstadiet.  

 

 

7.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur tidigare elever påverkas av kroppsidealet och hur de 

anser att idrottslärare bör framhålla ämnet i sin undervisning. Tanken var från början att 

intervjua nuvarande elever i högstadiet, men av olika anledningar blev så inte fallet. Min 

uppfattning är att studien uppnått sitt syfte ändå, och kan även ha mer tanke bakom svaren då 

intervjuade individer haft några år att tänka på sin skolgång.  

 

Undersökningen genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer vilket möjliggjorde 

utvecklade svar från deltagarna samtidigt som jag kunde styra vilka frågor som skulle besvaras 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Något som är viktigt att ha i åtanke under intervjuer, när det 

kommer till egna upplevelser, är minnesbias. Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se) 

förklarar det som ”en snedvridning av resultaten som beror på att individer minns händelser 

fel”. De menar även att upplevelser som skett nyligen är mer korrekta än upplevelser från flera 

år tillbaka. Eftersom det var några år sedan samtliga av deltagarna i denna studie gick i skolan 

går det alltså inte att säga att det var exakt så som de minns det.  

 

Det var sex stycken individer som deltog i intervjuerna, fyra kvinnor och två män. Anledningen 

till varför det blev just dessa var för att de hade en varierande kroppskonstitution vilket var av 

betydelse för studien för att få en så bred bild så möjligt. I efterhand hade jag velat göra minst 

en till intervju med en manlig deltagare för att få ett bredare perspektiv från männens håll.  

 

Att vissa av intervjuerna gjordes över Facetime har både fördelar och nackdelar. Då jag som 

intervjuare inte på samma sätt kan uppfatta alla små gester och rörelser som görs av deltagarna 

så var vissa intervjuer nödvändiga att göras över telefon då deltagaren inte var i samma stad. 

Jag upplever ändå att eftersom vi kunde se varandra genom kameran och att samtalet spelades 

in så hade det liknande resultat och effekt som de som gjordes ansikte mot ansikte. De som väl 

gjordes ansikte mot ansikte var på ett ställe där deltagaren kände sig bekväm, exempelvis 

hemma hos dem eller hos mig, vilket också kan diskuteras. Jag upplever att intervjun kan 

kännas seriösare om den görs exempelvis på Karlstads Universitet, men jag uppfattade att 

deltagarna kände sig bekväma så som vi gjorde det. 

 

http://www.socialstyrelsen.se)/
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7.3 Fortsatt forskning 

Som fortsatt forskning inom ämnet hade det varit väldigt intressant att utgå ifrån ett 

idrottslärarperspektiv snarare än ett elevperspektiv med liknande förutsättningar och metoder. 

Hur ser de på ämnet kroppsideal och hur jobbar de med det i sin undervisning? Hur tolkar de 

och förhåller sig till kroppsideal i kursplanen? Har de någon önskan om en förändring i 

kursplanen?  
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Larsson, H., & Fagrell, L. (2010). Föreställningar om kroppen- kropp och kroppslighet i pedagogisk 

praktik och teori. Stockholm: Liber AB.  

Liukko, A. (1996). Mat, kropp och social identitet. Stockholm: Stockholms universitet, Pedagogiska 

institutionen.  

Morry, M. M., & Staska, S. L. (2001). Magazine exposure: Internalization, self-objectification, eating 

attitudes, and body satisfaction in male and female university students. Canadian Journal of 

Behavioural Science / Revue canadienne des sciences du comportement, 33(4), 269-279. 

Patel, R., & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide elev 

Presentera studiens syfte, att intervjun kommer att spelas in men efter transkribering raderas 

helt, att deras identiteter inte är anonyma men konfidentiella vilket innebär att ingen kommer 

att få reda på vilka de är. Försäkra dig om att de förstår att deltagandet är frivilligt och att de 

när som helst under intervjun får avbryta deltagandet och behöver inte svara på frågor de känner 

sig obekväma att svara på. Berätta även hur lång tid intervjun kommer att ta. Låt deltagarna 

presentera sig med namn och ålder.  

 

Tema 1: 

- Vad anser du om dagens rådande kroppsideal?  

- Hur påverkas du personligen av kroppsidealet? 

- Vad tycker du att det sänder för budskap till ungdomar? 

- Tror du att det är någon skillnad i synen på kvinnor och mäns ideal?  

 

Tema 2: 

- Hur ser du på medias roll när det gäller kroppsideal? 

- Tycker du att media målar upp kvinnor och män på ett jämlikt sätt? 

 

Tema 3: 

- Hur såg kroppsidealet ut bland dig och dina vänner under din skolgång? Tänk högstadiet-

gymnasiet 

- Hur påverkades du av det? 

- När började du reflektera över din egen kropp? 

 

Tema 4:  

- Märktes kroppsidealen av tydligare vid något specifikt tillfälle i skolan? 

- I så fall, varför tror du dem gjorde det vid just dessa tillfällen?  

- Hur var stämningen i omklädningsrummet innan och efter idrottslektionerna? 

- Var det någon/några du upplevde hade det jobbigare i omklädningsrummet än andra? I så 

fall vilka?  

- Vad det någon skillnad i omklädningsrummet mellan högstadiet och gymnasiet? 

 

Tema 5: 

- Läroplanen för högstadiet och gymnasiet tar upp kroppsideal, men inte hur läraren ska jobba 

med det. Hur jobbade din lärare i idrott och hälsa med kroppsideal? 
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- Hur hade du önskat att din lärare jobbat med kroppsideal? 

- Anser du att det lades ner rimligt mycket tid på frågan? Hade du önskat att det pratades mer 

eller mindre om? 

- Läroplanen tar även upp doping och sambandet mellan ohälsa och beroendeframkallande 

medel, var detta något som din idrottslärare jobbade med? I så fall, på vilket sätt? 

- Hur viktigt tror du det är att ungdomar får lära sig om doping och beroendeframkallande 

medel i den här åldern? 

- Hur skulle du vilja att en idrottslärare jobbar med dessa frågor?  

 

Avslutning:  

- Är det något du skulle vilja tillägga som du känner att du inte fått säga om ämnet?  

- Är det något annat du undrar över angående studien?  
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