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Abstrakt 

Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors tankar och upplevelser av positiv 

kroppsuppfattning. En kvalitativ metod som bestod av öppna brev användes för att samla in 

data. Trettioåtta unga kvinnor delade med sig av sina tankar och upplevelser av positiv 

kroppsuppfattning genom att skriva öppna brev. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest och latent ansats. Analysen resulterade i följande två teman 

med vardera två subteman. Kärt öga ser inga brister med subteman Att uppskatta egna och 

andras kroppar och Att trivas i sin kropp samt Min kropp är mitt tempel med subteman Att 

träna för funktion och utseende och Att göra hälsosamma val.  Resultatet visar att positiv 

kroppsuppfattning definierades av deltagarna som ett godkännande av sin egen och andras 

kroppar. Detta innebar att acceptera utseendet, att uppskatta kroppens funktioner, att behandla 

sin kropp med respekt samt att känna sig nöjd och lycklig. De unga kvinnornas tankar och 

upplevelser av positiv kroppsuppfattning innehöll även vikten av att göra hälsosamma val för 

sitt eget välbefinnande i form av hälsosam kosthållning och träning. Studiens resultat 

diskuteras kopplat till rollen som hälsovägledare och övriga yrkeskategorier som arbetar 

hälsopromotivt med unga kvinnor.  

Nyckelord: kroppsuppfattning, positiv kroppsuppfattning, self-efficacy, empowerment, hälsa, 

hälsopromotion 
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Abstract 

The aim of this study was to examine young women’s thoughts and experiences of positive 

body image. A qualitative method was used and data was collected through open letters. The 

method used to anlyze data was qualitative manifest and latent content analyse. The result of 

the open letters resulted in two themes with two subthemes each. Loving eye sees no flaws 

with subthemes To appreciate your own and others' bodies and Being comfortable in your 

own body also My body is my temple with subthemes To be active for function and 

appearance and To make healthy choices. The result shows that positive body image was 

defined by participants as an endorsement of their own and others' bodies. This meant 

accepting the appearance of their own body, appreciating the body's functions, treating their 

own body with respect and feeling satisfied and happy. The young women’s thoughts and 

experiences of positive body image also included to make healthy choices of healthy diet and 

exercise for their own well-being. The results of the study are discussed with the role health 

counselors and other health professionals who work with young women in mind. 

Keywords: body image, positive body image, self-efficacy, empowerment, health, health 

promotion 
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Förord 

Det är betydelsefullt för oss, både privat och i vår yrkesroll, att främja unga kvinnors syn på 

kropp och själ för att hitta en balans i livet och uppleva ett starkt välbefinnande. Genom att 

studera till hälsovägledare har vi lärt oss vad välmående och hälsa innebär och att det inte 

bara handlar om yttre attribut. Vi hoppas att de unga kvinnornas berättelser kring vad som 

främjar deras positiva kroppsuppfattning ska bidra med inspiration och till nya sätt att tänka 

kring hälsopromotivt arbete för unga kvinnors hälsa och välmående. 

Vi vill tacka de unga kvinnorna som gjorde denna uppsats möjlig genom att dela med sig av 

sina tankar och upplevelser samt ett tack till lärarna på gymnasieskolan som visade intresse 

och möjliggjorde deras elevers medverkan i studien. 

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Catrine Kostenius som visat stort 

engagemang genom hela processen och stor entusiasm för vårt valda ämne. 

Cecilia & Malin 
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Introduktion 

Vår kroppsuppfattning är nära kopplad till vår hälsa och har en betydande roll för vårt 

välbefinnande (Gillen, 2015). Världshälsoorganisationens [WHO] definierade hälsa på 40-

talet som något mer än frånvaro av sjukdom, när en befinner sig i ett totalt fysiskt, psykiskt 

och socialt välbefinnande (WHO, 1948). Utvecklingen av begreppet hälsa skedde i Ottawa 

Charter som skrevs på 80-talet för att beskriva ”Health promotion”, på svenska översätts till 

hälsopromotion. Hälsopromotion handlar om att förbättra hälsan som en tillgång i vardagen 

samt att öka varje individs möjlighet att ta kontroll över den egna hälsan (WHO, 1986). Precis 

som utvecklingen av hälsobegreppet menar Liukko (1996) att uppfattningar om kroppsideal 

har varierat över tid. Dock har vikten av utseendet varit dominerande sedan 90-talet (ibid.). 

Spurr, Berry och Walker (2013) definierar kroppsuppfattning som den subjektiva bilden av 

människors fysiska skepnad vilken baseras på egna observationer och omvärldens uttalanden. 

Goswani, Sachdeva och Sachdeva (2012) anser att den mentala kroppsuppfattningen fastställs 

av sinnen, tankar och känslor. Tylka och Wood-Barcalow (2015) beskriver en positiv 

kroppsuppfattning som en flerdimensionell konstruktion vilket innebär mycket mer än att vara 

nöjd över kropp eller utseende. Författarna menar att kärlek, acceptans, uppfattning av sin 

egen skönhet, betydelse av kroppsvård, inre positivitet och informationsfilter är faktorer som 

bildar en flerdimensionell och holistisk kroppsuppfattning och är även det som definierar en 

positiv kroppsuppfattning. Kärlek och acceptans till den egna kroppen innebär att uttrycka sig 

kärleksfullt till sin kropp och känna sig bekväm med den (Tiggemann, 2015). Tylka och 

Wood-Barcalow (2015) menar att uppfattning av sin egen skönhet handlar om att uppskatta 

skönhet oavsett utseende, både det som är oföränderligt, exempelvis längd, och det som går 

att förändra, exempelvis hårfärg. Författarna fann att det är viktigt att investera i 

behandlingar/produkter för att framhäva sina personliga drag och den egna personligheten. 

Avalos, Tylka och Wood-Barcalow (2005) och Tiggemann (2015) menar att det som 

kvalificerar en positiv kroppsuppfattning bland annat innefattar positiva yttranden/åsikter om 

sin kropp oavsett dess faktiska utseende, acceptans av sin kropp, sin vikt, sin kroppsform och 

sina brister, respekt för sin kropp genom att värna om sina behov och stärka hälsosamma 

beteenden. Människan har ett skyddande informationsfilter som gör att information som är 

förenlig och främjande för den positiva kroppsuppfattningen släpps igenom, samtidigt som 

den förkastar information som kan äventyra den positiva kroppsuppfattningen (Tylka & 

Wood-Barcalow, 2015). Positiv kroppsuppfattning associeras med ett flertal fördelaktiga 

hälsorelaterade indikatorer, så som minskad risk för depression, högre självkänsla, hälsosam 

kosthållning samt vikten av att ta hand om och värna om sin kropp (Gillen, 2015). 

Enligt Frost och McKalvie (2004) har män generellt högre självkänsla än kvinnor, vilket kan 

ses genom hela grundskolan, gymnasiet och universitetet. Flickor har i regel bättre självkänsla 

än pojkar innan 13 års ålder, men när de kommer upp i ungdomsåren har unga män bättre 

självkänsla än unga kvinnor (ibid.). I Sverige har unga kvinnor även en förmåga att överskatta 

sin kroppsstorlek (Bergström, Stenlund & Svedjehäll, 2000) och för många kvinnor i denna 

målgrupp är tonåren en period där många förändringar sker, både kroppslig och mentalt 

(Frisén et al., 2014).  
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Att eftersträva idealen genom att ändra på och manipulera kroppen så den liknar de aktuella 

idealen har alltid förekommit genom historien som en del av människans kultur (Frisén et al., 

2014). Egenskaper och kvinnliga attribut som eftertraktas och är önskvärda förändras under 

varje tidsperiod och är enligt Wolf (1992) endast symboler för det kvinnliga beteendet. 

Liukko (1996) menar att kvinnliga ideal aldrig har varit så likriktade världen över sedan 90-

talet, vilket Frisén et al. (2014) hävdar beror till stor del på internet och media. Media har 

även en betydande roll i påverkan av kroppsuppfattningen (Hayes & Tantleff-Dunn, 2010). 

Frisén et al. (2014) menar att unga kvinnor tidigt exponeras för rådande kroppsideal på grund 

av internet och media och de unga kvinnor som är negativa till sitt utseende har ofta en 

generellt negativ bild av sig själva, och även en negativ självkänsla. Den negativa 

kroppsuppfattningen har även en negativ påverkan på välbefinnandet (Tylka, & Wood-

Barcalow, 2015). Frisén et al. (2014) anser att ett samband finns mellan kroppsuppfattning 

och självkänsla vilket är vanligt bland unga kvinnor på grund av utseendets stora betydelse i 

perioden som unga vuxna. Idealbilder som framställs i media påverkar unga flickor gällande 

kroppsuppfattning (Anschutz, Engels & Van Strien, 2012). Att reflektera över och jämföra sin 

kropp utifrån hur kroppsideal framställs via sociala medier bidrar till att en därefter justerar 

tycket om sin egen kroppsuppfattning och hur en ser sig själv (Veerman, 2013).  Enligt 

Halliwell (2013) är unga kvinnor med positiv kroppsuppfattning generellt kritiska till 

orealistiska ideal gällande kropp och utseende som framställs i media, vilket bidrar till att de 

blir skyddade mot medias exponering. Vidare menar författaren att dessa unga kvinnor har 

också lättare för att minska betydelsen av utseende i förhållande till funktionella aspekter av 

deras kroppar. Tylka och Wood-Barcalow (2015) likställer detta skydd med ett filter, där de 

orealistiska och konstruerade bilderna från media sorteras bort och istället accepteras 

information som kopplas ihop med och främjar den positiva kroppsuppfattningen.  

I Kostenius och Lindqvist (2006) finns en referens till Loy-McGinnis (1992) där författaren 

anser att vår hälsa och prestationsförmåga delvis beror på hur vi ser på oss själva. Personer 

som har en god självbild tycks ha lättare att nå lycka och framgång. Alla bär på en bild av sig 

själva, det vill säga hur en ser på sig själv och hur en vill att andra ska uppfatta en (ibid.). 

Enligt Tylka och Wood-Barcalow (2015) finns mycket tidigare forskning och studier kring 

kroppsuppfattning, dock är den dominerad av fokus på ett patologiskt synsätt, det vill säga 

riktad till att förstå varför kvinnor upplever sig ha en negativ kroppsuppfattning. Detta har lett 

till att fokus att främja en positiv kroppsuppfattning har förbisetts (ibid.). 

Att undersöka vad som bidrar till en positiv kroppsuppfattning hos unga kvinnor kommer 

tillföra kunskapen om vad som kan användas som resurser för att optimera hälsa och 

välbefinnande (Webb, Wood-Barcalow & Tylka, 2015). Kvinnor tenderar att uppleva högre 

uppskattning av sina kroppar desto äldre de blir, det vill säga att äldre kvinnor uppskattar sin 

kropp mer än yngre kvinnor (Tiggemann, 2015). Kelly, Wall, Eisenberg, Story och Neumark-

Sztainer (2005) menar att genom att bidra till unga kvinnors positiva inställning till sina 

kroppar så kan det hjälpa dem att uppskatta och hylla sina kroppar i tidigare skede i livet. 

Även Tylka och Wood-Barcalow (2015) anser att arbete med unga kvinnors inställning till 

sina kroppar kan få dem att värdesätta sina kroppar redan i unga år. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka unga kvinnors tankar och upplevelser av positiv 

kroppsuppfattning. 

Metod 

Olsson och Sörensen (2011)menar att människan är huvudsakligen en berättande varelse då 

allt mänskligt beteende beskrivs i form av berättelser. Enligt Frost & McKalvie (2004) kan 

personliga upplevelser endast belysas genom den egna berättelsen. I denna studie användes 

därför öppna brev eftersom syftet med studien var att undersöka unga kvinnors upplevelser. I 

likhet med Kostenius (2008) utformades det öppna brevet (bilaga 2) med två meningar som 

deltagarna erbjöds fortsätta att skriva på. Första meningen var “Positiv kroppsuppfattning får 

mig att tänka på…” och syftade till att ge en bild av hur de unga kvinnorna själva definierar 

positiv kroppsuppfattning. Andra meningen “Nu ska jag berätta om en gång när jag själv 

upplevde en positiv kroppsuppfattning…” syftade till att belysa de unga kvinnornas egna 

upplevelser av en positiv kroppsuppfattning. Enligt Trost (2001) kan kvalitativa metoder 

undersöka hur människor tänker, vilket i denna studie har gett möjligheten att undersöka unga 

kvinnors sätt att tänka och resonera om sig själva. 

Urval 

Urvalet var begränsat till unga kvinnor som studerar tredje året på gymnasiet (18-20 år gamla) 

i en kommun i övre Norrland. Totalt deltog 38 unga kvinnor. 

Datainsamling 

För att samla in data och för att uppnå en tillfredsställande svarsfrekvens, besöktes två 

gymnasieklasser i årskurs tre. Skolsköterskor på gymnasieskolor i en kommun i övre Norrland 

kontaktades i förväg, genom dem upprättades en kontakt med lärare inom 

samhällsprogrammet årskurs tre. Information om studien och de öppna breven skickades ut i 

förväg till de ansvariga lärarna på samhällsprogrammet, därefter genomfördes 

datainsamlingen på plats under besök i gymnasieklasserna. Genom att besöka klassen och 

utföra datainsamlingen på plats med öppna brev så ökade chanserna för innehållsrika svar 

eftersom deltagarna själva valde vad de vill dela med sig av (Olsson & Sörensen, 2013). 

Första klassen som besöktes bestod av 20 unga kvinnor, varav 18 stycken valde att delta i 

studien. De unga kvinnorna informerades om studien (se vidare under rubriken etik) och 

inbjöds att delta genom att skriva ett öppet brev (bilaga 2). Genom läraren som ansvarade för 

den första klassen skapades ytterligare en kontakt med en annan lärare som har en 

parallellklass. Genom detta genererades ett så kallat snöbollsurval där personer som redan 

deltagit rekommenderar andra att delta (Tong, Sainsbury & Craig, 2007). Den andra klassen 

bestod av 20 stycken unga kvinnor och alla deltog i studien. Totalt samlades 38 öppna brev in. 
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Etik 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) finns de fyra principer som är grundläggande i alla 

relationer mellan människor, dessa är autonomprincipen, godhetsprincipen, principen att inte 

skada och rättviseprincipen. De grundläggande principerna sammanfattas i Vetenskapsrådets 

(2011) fyra huvudkrav för allmän forskning och beaktades i utformandet av 

informationsbrevet (bilaga 1) och i mötet med deltagarna. Huvudkraven handlar om 

information, nyttjande, samtycke och konfidentialitet. Informationskravet och nyttjandekravet 

säkerhetsställdes genom att deltagarna informerades om studiens syfte, att endast de studenter 

som genomförde studien och deras handledare hade tillgång till de öppna breven som 

användes som underlag för kandidatuppsatsen. Deltagarna informerades också om att de 

insamlade öppna breven endast skulle komma att användas till studiens ändamål samt att 

kandidatuppsatsen slutligen publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida för att vara 

tillgänglig för allmänheten. Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna i studien hade 

rätten att själva bestämma över sin medverkan. Även om de sagt ja till att delta kunde de 

ändra sig utan konsekvenser och de var informerade om att i och med att de lämnade in det 

öppna brevet godkände de också sin medverkan i studien. Eftersom varken namn eller andra 

personuppgifter antecknades och gymnasieskolorna där studien genomfördes inte nämns vid 

namn i rapporten, kunde deltagarna garanteras konfidentialitet. Citat som återges i 

resultattexten är inte kopplade till någon person vilket ytterligare säkerställde 

konfidentialitetskravet i studien.  

Dataanalys 

Dataanalysen i denna studie utgår från metoden kvalitativ innehållsanalys, vilket är en metod 

för att analysera skrivna berättelser (Elo & Kyngäs, 2007). Den kvalitativa innehållsanalysen 

innehåller en manifest och en latent ansats, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) 

innebär att först läsa de skrivna texterna upprepade gånger för att få en förståelse för helheten, 

för att sedan plocka ut koder, vilket är ord som har samma grundläggande mening. Slutligen 

kan teman formuleras utifrån de mest frekventa förekommande synonymerna där det latenta 

innehållet, det vill säga det underliggande budskapet i de skrivna texterna, framgår (ibid.). 

Olika teman utgör det slutliga resultatet av analysen, vilket skapar en bred förståelse för 

studiens syfte (Elo & Kyngäs, 2007) som avser unga kvinnors tankar och upplevelser om 

positiv kroppsuppfattning samt vad det är som bidrar till en positiv kroppsuppfattning. Genom 

att använda kvalitativ innehållsanalys som metodanalys tas det mest betydelsefulla och 

huvudsakliga innehållet fram (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Figur 1 

nedan visar hur datamaterialet analyserats med start i meningsenheterna som är ordagrant 

återgivna från de öppna breven. Dessa tolkades textnära och slutligen formulerades teman 

som visar det latenta innehållet i de steg som beskrivits ovan enligt Graneheim och Lundman 

(2004). 
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Meningsenhet Kod Subtema Tema 

”…en lättnad av att 

vara ”i ro” med sig 

själv och hur man ser 

ut”. 
Att acceptera sin 

kropp och andras 

kroppar 

Att uppskatta egna 

och andras kroppar 

Kärt öga ser inga 

brister 

”Att kunna se på sig 

själv och acceptera 

hur man ser ut, 

acceptera att alla är 

olika.” 

”Att man mår bra 

med sin kropp och att 

man helt enkelt trivs 

med den”. 

Att känna 

välbefinnande i sin 

kropp & att tycka om 

sin kropp 

Att trivas i sin kropp 

”WOW, hur coolt är 

det inte egentligen att 

min kropp är såhär 

stark och kan 

ständigt utvecklas 

och bli starkare, mer 

flexibel, vig osv”. 

Träningens positiva 

effekter 

Att träna för funktion 

och utseende 

Min kropp är mitt 

tempel 

”Att man höjer och 

vördar om sin kropp 

och dess 

förmågor…”. 

Att behandla sin 

kropp med respekt 

och sätta sitt 

välmående i första 

hand 

Att göra hälsosamma 

val 

Figur 1: Meningsenheter, meningsbärande enheter, subteman samt teman om unga kvinnors 

tankar och upplevelser av positiv kroppsuppfattning. 
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Resultat 

Intervjumaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys och följande två teman med 

vardera två subteman formades; Kärt öga ser inga brister med subteman Att uppskatta egna 

och andras kroppar och Att trivas i sin kropp samt Min kropp är mitt tempel med subteman 

Att träna för funktion och utseende och Att göra hälsosamma val (figur 2). 

Tema Subtema 

Kärt öga ser inga brister 

Att uppskatta egna och andras kroppar 

Att trivas i sin kropp 

Min kropp är mitt tempel 

Att träna för funktion och utseende 

Att göra hälsosamma val 

Figur 2: Teman och subteman om unga kvinnors tankar och upplevelser av positiv 

kroppsuppfattning. 

Kärt öga ser inga brister 

Temat Kärt öga ser inga brister beskriver ett uppskattande förhållningssätt som de unga 

kvinnorna ansåg vara viktigt för tankar och upplevelser av positiv kroppsuppfattning. Detta 

sätt att se på sin och andras kroppar beskrivs mer i detalj i två subteman Att uppskatta egna 

och andras kroppar och Att trivas i sin kropp. 

Att uppskatta egna och andras kroppar De unga kvinnorna berättade om värdet av att 

acceptera sin kropp och ha en god uppfattning om hur kroppen ser ut. Att kunna acceptera 

andras kroppar och dess utseenden är också betydelsefullt, utan att påverkas av det upplevda 

kvinnliga idealet, var också något de lyfte upp som viktigt för en positiv kroppsuppfattning. 

En av de unga kvinnorna beskrev acceptans för sin egen kropp och även för andras kroppar; 

Att hälsosamt se på sitt utseende och kunna avstå från att döma sig själv för att en inte kan 

förhålla sig till de ´aningen` omänskliga kroppsidealen. Att kunna se på sig själv och acceptera 

hur man ser ut, acceptera att alla är olika. Också att sträva till att vara hälsosam och inte att se 

ut på ett visst sätt. 

Trots att de unga kvinnorna upplevde att det finns ett kroppsideal som kan vara hindrande så 

beskrev de möjligheter till att ha ett sunt förhållande till sin kropp. En ung kvinna lyfte fram 

att en positiv kroppsuppfattning kan främjas från flera håll med hjälp av yttre faktorer, 

exempelvis från en själv, andra grupper som vänner eller från samhällets sida. 
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I de unga kvinnornas tankar och upplevelser av positiv kroppsuppfattning lades inte fokus på 

kroppens former, utan fokus låg på kroppens funktion och förmågor. De unga kvinnorna 

beskrev vikten av att acceptera hur kroppen ser ut och uppskatta kroppens funktioner. Att det 

inte bör handlar om några speciella former eller kroppstyper utan bara om att acceptera hur en 

ser ut. En ung kvinna skrev”… en positiv kroppsuppfattning är en ´normal` kropp där alla 

organ fungerar och man mår psykiskt bra. Hur storleken sedan ser ut tycker inte jag spelar 

någon roll. Så länge kroppen fungerar som den ska och mår bra är jag nöjd”. 

De unga kvinnorna ansåg att känna lycka och vara hälsosam går hand i hand. Att må bra på 

in- och utsidan och vara nöjd med sig själv samt känna sig hälsosam och frisk var vad de unga 

kvinnorna beskrev som en positiv kroppsuppfattning. Det som även framkom i de unga 

kvinnornas berättelser var att positiv kroppsuppfattning associeras med ett förbättrat 

självförtroende och en förbättrad självkänsla. Det ligger ett större fokus på hur de unga 

kvinnorna känner i och för kroppen än dess faktiska utseende, de unga kvinnorna skrev om att 

tycka om sig själv och sin kropp, vara nöjd över hur kroppen ser ut samt älska den. De unga 

kvinnorna delgav tankar om att alla är olika till utseende och kroppsbyggnad samt vikten av 

att accepteras av både sig själv och andra för hur en ser ut. Att acceptera sig själv uttrycks 

bland annat genom att de unga kvinnorna skrev ”… jag känner inte att jag behöver dölja den 

eller skämmas för den” och ”det får mig att tänka på en lättnad av att vara ´i ro` med sig själv 

och hur man ser ut”. När de unga kvinnorna accepterar sin egen kropp upplever de att det 

även är lättare att acceptera andras kroppar och se de positiva hos andra. 

De unga kvinnorna tyckte att bekräftelse var betydande för positiv kroppsuppfattning, bland 

annat i form av komplimanger från omgivningen. Ibland behöver inte komplimanger och 

bekräftelse uttryckas i ord, även känslan av att någon uppskattar en för den en är kan ge en 

positiv effekt på kroppsuppfattningen. Komplimanger som de unga kvinnorna upplevde kunde 

ge en positiv kroppsuppfattning var både utseendebaserade men även prestationsgrundande. 

Komplimangers effekt på positiv kroppsuppfattning gällande prestation och fysisk aktivitet.  

Att trivas i sin kropp De unga kvinnorna nämnde vikten av att känna sig trygg, bekväm och 

att trivas i sin kropp. En av de unga kvinnorna definierade positiv kroppsuppfattning på detta 

sätt; ”Att man mår bra med sin kropp och att man helt enkelt trivs med den”. Utmärkande 

meningar som de unga kvinnorna skrivit exemplifierar vikten av att trivas i sin kropp är 

exempelvis ”att man inte känner ´pressen` att se ut på ett visst sätt, att man är trygg i sig själv 

& sin kropp”.  En annan kvinna skrev ”positiv kroppsuppfattning för mig är att kunna känna 

sig bekväm i den kropp man har”. 

Att må bra i sin kropp och att trivas med den blir viktigare för de unga kvinnorna när de 

upplever att det finns påtryckning från samhället att se ut på ett visst sätt. De unga kvinnorna 

belyste detta i följande skrift; ”Att man trots samhällets press och samhällets ideal kan stå 

emot och tycka om sig själv. Helt enkelt att man kan vara nöjd med sitt utseende för den man 

är”. De unga kvinnorna tog upp exempel på vad som kan ha en negativ inverkan på 

kroppsuppfattning, bland annat ideal som säger att kvinnor ska se ut på ett visst sätt. En ung 

kvinna beskrev ett ideal; 
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… bara för att ta ett exempel som har med det kvinnliga könets ideal att göra – en platt mage. 

Jag har ingen platt mage, det är fladdrigt och mer fett än idealet. Det är synd att så många hatar 

sig pga en sådan sak och inte kan se t.ex. som mig det goda i det. En ´mullig` mage är mysig, 

kramgo och fettet behövs t.ex. om man ska ha barn senare i livet. 

De unga kvinnorna upplevde att det finns en press från samhället att se ut på ett visst sätt och 

att idealet har blivit extremt, att en ska sträva efter den perfekta kroppen. De unga kvinnorna 

tycker då att det är än viktigare att, trots samhällets press, kunna stå upp för sig själv, stå emot 

idealen/pressen och tycka om sig själv. En ung kvinna beskrev hur hon lyckats vända på sin 

negativa kroppsuppfattning och inte påverkas av dagens uppfattning om kvinnokroppen; 

Jag minns en händelse väldigt tydligt och det var när jag fyllt 17 år. Tidigare hade jag haft 

stora problem med min kropp och uppfattningen om hur en kvinnas kropp ´ska` se ut. Den 

bilden jag hade i huvudet var inte den jag såg i spegeln. Jag var alldeles för smal. Men så en 

dag minns jag bara att jag tänkte (sorry för ordvalet) ´FUCK IT! Jag orkar inte längre må 

dåligt över mig själv. Jag är fan bra precis som jag är och det ska ingen få ta ifrån mig` och 

även om jag har dåliga dagar så har jag inte sen den dagen tappat den tanken. Jag är fan bra 

ändå. 

Min kropp är mitt tempel 

Temat Min kropp är mitt tempel beskriver vad som främjar du unga kvinnornas positiva 

kroppsuppfattning. De bidragande faktorerna till den positiva kroppsuppfattningen beskrivs i 

mer detalj i två subteman Att träna för funktion och utseende och Att göra hälsosamma val. 

Att träna för funktion och utseende De unga kvinnornas upplevelser pekade på att träning 

var den största och viktigaste bidragande faktor till att de upplevde positiv kroppsuppfattning. 

Träningen gav de unga kvinnorna ett bättre fysiskt och mentalt mående, positiv energi, en 

fysiskt starkare kropp samt estetiska resultat som upplevdes positiva. Genom träning kunde de 

unga kvinnorna också känna sig nöjda och mådde bra av känsla att vara hälsosam. En kvinna 

uttryckte fascination över sin kropps förmågor; ”WOW, hur coolt är det inte egentligen att 

min kropp är så här stark och kan ständigt utveckla och bli starkare, mer flexibel, vig osv”. De 

unga kvinnor uttryckte positiv kroppsuppfattning i samband med synliga resultat av sin 

träning så som tydligare muskler vad de ansåg vara en vältränad kropp. Några av kvinnorna 

ansåg att träningen var en stark bidragande faktor till att uppleva en positiv 

kroppsuppfattning. En kvinna uppgav att hon stärktes genom sin träning; ”Det var när jag 

hade tränat styrketräning i ca 4 månader. Då kände jag att jag trivdes i min kropp då jag fått 

tydligare muskler”. Positiv kroppsuppfattning associerade de unga kvinnorna med 

självförtroende och självkänsla, de upplevde att träning bidrog till ökat självförtroendet och 

självkänsla. En ung kvinna skrev; ”Alltid när jag tränar, mår bra både fysiskt och mentalt och 

har en bra bild av mig själv. Vilket jag alltid gjort sen jag var liten”. En annan ung kvinna 

lyfte även fram gemensam träning och att den typen av träning bidrar till positiv 

kroppsuppfattning. 

Att göra hälsosamma val De unga kvinnorna beskrev kostens betydelse för en hälsosam 

livsstil. De upplevde att kroppen får det den behöver, och att samtidigt kunna njuta av 
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hälsosam mat. Val som de unga kvinnorna gjort för välmående inkluderade bland annat att äta 

god och hälsosam mat, träna och få tillräckligt med sömn. ”När jag sov bra, åt bra och 

motionerade varje dag (regelbundet). När kroppen får det den vill ha, då mår man som bäst” 

var vad en av de unga kvinnorna uppgav bidrog till att hon upplevde positiv 

kroppsuppfattning. Många av de unga kvinnorna uppgav att de kände ett ökat självförtroende 

och en ökad självkänsla genom att göra dessa val. De unga kvinnorna uppgav att träning var 

en del av deras vardag och att äta rätt var en självklarhet för dem. En av de unga kvinnorna 

beskrev ”En hälsosam balans mellan kost och träning” som en viktig del av att känna positiv 

kroppsuppfattning. Goda middagar och roliga träningspass var hälsosamma val som de unga 

kvinnorna valt för att främja en positiv kroppsuppfattning. 

Ett hälsosamt val var även att sätta sitt välmående i första hand. Enligt de unga kvinnorna var 

det betydelsefullt för välbefinnandet att välja att tänka om sin kropp på ett positivt sätt. En 

ung kvinna framhöll betydelsen av att värdera sin kropp: 

Människor som kommit till insikt att vi alla är olika byggda och älskar sin kropp för vad den 

är och ser ut. Att man höjer och vördar om sin kropp och dess förmågor istället för att se ner 

på den (och därmed sig själv) och fokuserar på vad den inte kan och jämför på ett negativt sätt 

gentemot dagens ideal. 
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Diskussion 

Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion, därefter följer en resultatdiskussion och 

avslutas med framtida forskning och slutsatser. 

Metoddiskussion 

Trusthworthiness handlar om hur trovärdig en studie är (Granheim & Lundman, 2004). För 

att tillämpa trovärdighet (credibility) så analyserades insamlad data och materialet tolkades 

sanningsenligt utifrån olika vinklar (Cope, 2014).  I resultatet användes citat från de öppna 

breven, på det sättet stärktes trovärdigheten då det visar att det är deltagarnas åsikter (Tong, 

Sainsbury & Craig, 2007). Formbarhet (conformability) användes i studien genom att det som 

delgav i resultatet representerade vad deltagarna hade skrivit i de öppna breven (Granheim & 

Lundman, 2004). Originalmaterialet som användes för att tolka och sammanställa är sparat för 

att kunna granskas om så önskas. Tillsammans med handledaren diskuterades studiens alla 

faser vilket gjorde att pålitligheten (dependability) för resultatet stärktes (Granheim & 

Lundman, 2004). Studien kommer inte att generalisera på andra grupper men det kommer att 

finnas förslag kring hur studien går att överföras på andra grupper. Texten är detaljerad inom 

alla delar i studien för att underlätta överförbarheten (transferability) och därefter är det 

läsaren som bestämmer om studien kan överföras till en annan grupp (ibid.). 

En nackdel med att gå ut i en klass är att de som sitter vid samma bord kan påverka varandras 

skrivande, vilket stämmer överens med Rich och Ginsburg (1999) som menar att kvalitativ 

forskning inte är objektiv då det finns en påverkan på resultatet. I de öppna breven upptäcktes 

det att vissa deltagare var mer kortfattade än andra, vilket utgjorde ytterligare en nackdel med 

öppna brev som metod eftersom det inte fanns någon möjlighet att följa upp korta svar med 

följdfrågor. Detta instämmer med Kostenius och Öhrling (2008) som finner att öppna brev 

kan vara till nackdel just därför att det går att ställa följdfrågor. Författarna menar att 

intervjuer har till fördel att kunna följa upp deltagarnas svar med följdfrågor och tydliggöra 

eventuella oklarheter, vilket i denna studie hade varit en fördel då några unga kvinnor hade 

svårigheter med att besvara meningen ”nu ska jag berätta om en gång när jag själv upplevde 

en positiv kroppsuppfattning”. Några unga kvinnor skrev att de inte förstod frågan medan 

några andra unga kvinnor kunde ge sin syn på positiv kroppsuppfattning men kunde inte 

återge ett tillfälle då de upplevt en positiv kroppsuppfattning. En intervjumetod hade kunnat 

fylla de informations luckor hos de unga kvinnorna som inte förstod frågan samt kunnat hålla 

en dialog kring ämnet. För de unga kvinnorna som uppgav att de ej upplevt en positiv 

kroppsuppfattning hade följdfrågor kunnat vara till hjälp i datainsamlingsprocessen. Att 

använda intervjuer som metod för datainsamling har många fördelar, men Olsson och 

Sörensen (2013) anser att intervjuer kan styra informationen från deltagare då de inte kan 

delge sina upplevelser och tankar anonymt. Av denna anledning valdes därför metoden öppna 

brev. 

Fördelen med att använda öppna brev som metod är möjligheten att kunna undersöka hur 

deltagarna i studien tänker och resonerar kring det valda ämnet (Trost, 2001) samt att kunna 

få ett djupare material (Olsson & Sörensen, 2007) och ett bredare upplevelseperspektiv (Kvale 

& Brinkmann, 2014). De öppna breven bestod av två meningar, en som behandlade de unga 
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kvinnornas tankar kring positiv kroppsuppfattning och en som behandlade upplevelser av 

positiv kroppsuppfattning, viket gjorde att materialet blev mer innehållsrikt då öppna frågor 

ger en möjlighet till egen tolkning och friare svar (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka unga kvinnors tankar och upplevelser av positiv 

kroppsuppfattning. Analysen resulterade i två teman med vardera två subteman; Kärt öga ser 

inga brister med subteman Att uppskatta egna och andras kroppar och Att trivas i sin kropp 

samt Min kropp är mitt tempel med subteman Att träna för funktion och utseende och Att göra 

hälsosamma val. 

Resultatet visar att positiv kroppsuppfattning definierades av deltagarna som ett godkännande 

av sin egen och andras kroppar. Detta innebar för de unga kvinnor som deltog i studien att 

acceptera utseendet, att uppskatta kroppens funktioner samt att känna sig nöjd och lycklig. De 

unga kvinnornas tolkning av positiv kroppsuppfattning är i linje med Tylka och Wood-

Barcalow (2015), som beskriver en positiv kroppsuppfattning som en flerdimensionell 

konstruktion. Enligt dessa författare består den flerdimensionella konstruktionen av kärlek, 

acceptans, uppfattning av sin egen skönhet, betydelse av kroppsvård, inre positivitet och 

informationsfilter. De unga kvinnor som var deltagare i denna studie beskrev sina tankar och 

upplevelser av positiv kroppsuppfattning som stämmer överens med den ovan beskrivna 

flerdimensionella konstruktionen. De beskrev om än med andra ord; att acceptera och ej 

skämmas över sin kropp, att tycka om sig själv, att älska sin kropp och behandla sin kropp 

med respekt. 

Avalos, Tylka och Wood-Barcalow (2005) menar att en positiv kroppsuppfattning innefattar 

positiva yttranden/åsikter om sin kropp, sin vikt, sin kroppsform, respekt för sin kropp genom 

att värna om sina behov och stärka hälsosamma beteenden, vilket även stöds av Tiggemann 

(2015). Detta är i linje med denna studie vars resultat visar att de unga kvinnorna inte lägger 

någon större värdering vid formen på kroppen, de uppskattar istället dess funktion och 

förmågor. Under subtema Att göra hälsosamma val handlar de unga kvinnornas tankar och 

upplevelser av positiv kroppsuppfattning om att göra hälsosamma val för sitt eget 

välbefinnande i form av hälsosam kosthållning och träning.  Enligt resultatet av denna studie 

är träning är en viktig del av de unga kvinnornas liv, vilket även framkom under subtemat Att 

träna för funktion och utseende. De unga kvinnorna upplevde en positiv koppling mellan 

positiv kroppsuppfattning och träning. De positiva känslor de beskrev uppkom både under och 

efter ett träningspass. Detta kan kopplas till Abbott och Barber (2011) som menar att unga 

kvinnor som utövar fysisk aktivitet har en högre förmåga att uppleva en positiv 

kroppsuppfattning, jämfört med unga kvinnor som inte utövar någon fysisk aktivitet. 

De unga kvinnor som utövar fysisk aktivitet i grupp, exempelvis lagsport, har en högre grad 

av positiv kroppsuppfattning än de unga kvinnor som utövar fysisk aktivitet på egen hand, 

exempelvis styrketräning i gym (Abbott & Barber, 2011). De förklarar att unga kvinnor 

upplever att bekräftelse och komplimanger stärker deras kroppsuppfattning och att en högre 

grad av positiv kroppsuppfattning infinner sig hos unga kvinnor som deltar i lagsporter. Även 
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resultatet i denna studie visar att få bekräftelse och beröm av sina lagkamrater under och efter 

träning var viktigt för positiv kroppsuppfattning vilket framkommer under subtemat Att 

uppskatta egna och andras kroppar. Rees-Miller (2011) menar att komplimanger mellan 

kvinnor är ett slags småprat som kan etablera och upprätthålla sociala relationer, detta genom 

att öka känslan av sammanhållning. Författaren problematiserar även effekten av en 

komplimang då en sådan kan uppfattas som att en blir dömd, hur mottagaren tolkar 

komplimangen kan antingen ses som att en är självgod eller att komplimangen inte 

uppskattas. Resultatet i denna studie kan jämföras med Halliwells (2015) arbete om sociala 

relationer som visar att när unga kvinnor ofta samtalar och berömmer varandra för 

prestationer leder det till ett mer positivt synsätt gentemot kroppens funktion och prestation. 

Genom att skapa förutsättningar för samtal i grupp menar Melander-Wikman (2007) att 

empowerment kan utvecklas och därmed uppmuntras egenmakt. Empowerment handlar om 

att främja hälsa genom att egenmakt är en process där människor får en ökad kontroll över de 

åtgärder och beslut som påverkar deras hälsa (ibid.). Halliwell (2015) finner att uppleva 

sociala interaktioner varje dag med andra människor bibehåller en positiv kroppsuppfattning. 

Om samtalet däremot är fokuserat på de rådande kroppliga idealen, kan samtalen bidra med 

det motsatta, negativ kroppsuppfattning (ibid.).  

Upplevelser av positiv kroppsuppfattning hos de unga kvinnorna som deltog i denna studie 

var kopplat till nära relationer som beskrivs i temat Kärt öga ser ingen brist. De unga 

kvinnorna upplevde att de inte passade in i vad de ansåg vara ideal, och tack vare nära 

relationer stärktes den positiva kroppsuppfattningen. Nära relationer kan enligt Halliwell 

(2015) skapa ett skydd mot kroppsideal som förekommer hos unga kvinnor och skapa en 

uppskattning för att skönhet är mångsidig. De unga kvinnorna som deltog i denna studie 

nämner att dagens kroppsideal för kvinnor är extrema och omänskliga, vilket även Frisén et 

al. (2014) menar och tillägger att dessa är ouppnåeliga för en kvinna. Resultatet av denna 

studie visar att trots de upplevda idealen vägrade de unga kvinnorna att bli påverkade, de 

valde istället att acceptera sin kropp och uppskatta den oavsett hur den ser ut. Subtemat Att 

trivas i sin kropp belyser de unga kvinnornas upplevelser av vikten av att stå upp för sig 

själva. Valet att inte låta sig påverkas av rådande kroppsideal likställs med det filter som 

Tylka och Wood-Barcalow (2015) anser hjälper unga kvinnor att fokusera på information som 

främjar den positiva kroppsuppfattningen. Även Halliwell (2013) argumenterar för att unga 

kvinnor som har en positiv kroppsuppfattning generellt är mer kritiska mot de orealistiska 

kroppsidealen som finns idag. Resultatet som framkom i denna studie, att de unga kvinnorna 

står upp för sig själva och väljer att inte påverkas av rådande kroppsideal, kan liknaställas 

med begreppet self-efficacy. Kinsaul, Curtin, Bazzini och Martz (2014) definierar self-

efficacy, som tilliten till sig själv och sitt beteende samt lyckas med en specifik situation. Self-

efficacy associeras även med förmågan att hantera olika utmaningar kring kroppsuppfattning 

och kan skydda unga kvinnor mot en negativ kroppsuppfattning (ibid.).  

Resultatet i denna studie kan även tolkas som att det fanns en variation inom de deltagande 

unga kvinnorna. I temat Att uppskatta egna och andras kroppar delger de unga kvinnorna 

tankar om att inte påverkas av de rådande kroppsidealen utan uppskatta sin kropp för vad den 

är. Att de unga kvinnorna väljer att acceptera rådande kroppideal kan bidra till en negativ 
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effekt på kroppsuppfattningen men det kan även tona ned betydelsen av upplevda komplex 

angående utseendet (Halliwell, 2013). Samtidigt som de unga kvinnorna skrev om att 

uppskatta sin kropp och inte påverkas av ideal förekommer även kopplingar mellan positiv 

kroppsuppfattning och stunder där de unga kvinnorna upplever sig smala. Det kan funderas 

kring om det finns något samband mellan de unga kvinnorna som uppskattar sin kropp och 

stunder där de upplever sig smala.  Kan media haft någon påverkan i deras kroppsuppfattning 

och hur de ser sig själva? Veerman (2013) nämner att reflektioner runt den egna kroppen 

kopplat till idealbilder i media kan ha påverkan hur en ser på och uppfattar sin kropp. Utifrån 

media menar författaren att tycket om sin kropp kan justeras. Resultatet från denna studie kan 

skapa fortsatta diskussioner över om de unga kvinnorna kopplar ihop positiv 

kroppsuppfattning med att känna sig smal och vilka konsekvenser detta kan ge på framtida 

kroppsuppfattning då kroppen förändras med stigande ålder. 

Framtida forskning 

Eftersom de unga kvinnorna i denna studie beskriver utmaningar med att utveckla en positiv 

kroppsuppfattning är det av vikt att fånga upp de unga kvinnorna i en tidig ålder. Skolan anses 

som en huvudarena för hälsopromotion och det mest kraftfulla redskapet att utveckla och 

forma ungdomar (Basch, 2011) samt är en plats där de unga kvinnorna spenderar största delen 

av sin vakna tid (Naylor & McKay, 2009). Utifrån studiens resultat kan skolan därför med 

fördel användas som plattform för hälsopromotivt arbete med fokus att öka positiv 

kroppsuppfattning och self-efficay hos unga kvinnor.  

I läroplanen för gymnasieskolan (skolverket, 2011) är målet att eleverna ska utveckla 

hälsomedvetenhet och en förståelse för hur olika livsstilsfaktorer påverkar en människas 

hälsa. Enligt Socialstyrelsen (2004) är hälsa ett prioriterat område, vilket de menar kräver ett 

sammarbete med aktörer inom och utanför skolan. I subtemat Att träna för utseende och 

funktion beskrivs att träning, hälsosam kost och hälsosamma val var vad de unga kvinnorna 

uppgav var viktiga faktorer som bidrog till deras positiva kroppsuppfattning. Genom att 

använda empowerment i hälsopromotivt arbete i skolan, det vill säga att göra eleverna 

delaktiga i aktiviteter som planeras och genomförs, är en viktig del av skolans uppdrag 

(Bergmark & Kostenius, 2011). Enligt Kostenius (2013) kan empowerment användas genom 

att eleverna utmanas i sin kreativitet och använder sina upplevelser av hälsa och 

välbefinnande, vilket är en viktig aspekt i att främja kunskapen om hälsa. 

I läroplanen för gymnasieskolan (skolverket, 2011) står det att undervisningen i skolan ska 

medvetendegöra och motverka stereotypa föreställningar om olika kroppsideal. Halliwell 

(2015) menar att fokusera på de positiva, vad unga kvinnor gillar och uppskattar med sin 

kropp och även hur de kan ta hand om sina kroppar på bästa sätt är av stor vikt. Det är 

betydelsefullt att de unga kvinnorna får prata och diskutera om hur de känner för sina kroppar, 

dess funktion och dess utseende utifrån ett positivt synsätt (ibid.). Hälsovägledaryrket arbetar 

med fokus på det promotiva och salutogena perspektivet vilket innebär att arbeta med det som 

är friskt och med det som främjar och bibehåller hälsan hos alla individer (Kostenius & 

Lindqvist, 2006). Hälsovägledare har verktyg och kompetens att arbeta med det som 

innefattas av WHO:s definition (se under rubriken introduktion) är en god förutsättning för 
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arbetsmöjligheter. Enligt Kostenius och Lindqvist (2006) ska en hälsovägledare ha förståelse 

för hur kropp och själ påverkar välmående, samt kunna vägleda till ett holistiskt perspektiv för 

hälsa hos alla individer. Detta framgår även i utbildningsplanen (Luleå tekniska universitet, 

2015) för hälsovägledare där ”huvudområdet hälsopromotion grundar sig i en helhetssyn på 

människors hälsa kopplat till fysiskt, psykiskt, emotionellt, socialt och existentiellt 

välbefinnande” (s.2). Då positiv kroppsuppfattning är ett område som är underrepresenterat i 

forskning kan fler studier med yngre flickor (än i denna studie) bidra till att hälsopromotivt 

arbete i skolan kan startas redan i unga åldrar för att främja upp en positiv kroppsuppfattning 

hos alla flickor. 

Slutsats 

De unga kvinnorna definierade positiv kroppsuppfattning som ett godkännande av sin egen 

och andras kroppar. Detta innebar att acceptera utseendet, att uppsatta kroppens funktioner, att 

behandla sin kropp med respekt samt att känna sig nöjd och lycklig. Träning och kost var de 

främsta faktorerna till vad som bidrog till de unga kvinnornas positiva kroppsuppfattning. 

Eftersom de unga kvinnorna i denna studie upplevde att positiv kroppsuppfattning är 

någonting som påverkar deras hälsa och välbefinnande så anser vi i enighet med Andrew, 

Tiggemann och Clark, (2016) att det är betydelsefullt att jobba med utveckling av den positiva 

kroppsuppfattningen. Detta styrker vår argumentation för att jobba hälsopromotivt med att 

stärka unga kvinnors kroppsuppfattning då det behövs någon som kan lyssna på de unga 

kvinnorna och stötta deras process mot att uppleva en positiv kroppsuppfattning. 

Here is to strong women 

may we know them 

may we be them 

may we raise them 

-okänd 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Malin Andersson och Cecilia Berlin och studerar på hälsovägledarprogrammet vid 

Luleå tekniska universitet. Under våren kommer vi att skriva vår kandidatuppsats med fokus 

på kvinnors tankar och upplevelser av hälsopromotiv kroppsuppfattning. Detta är en inbjudan 

till dig att delta i undersökningen och innehåller även information om studien samt vad den 

innebär för dig som deltagare. 

Studien vilar på etiska grundprinciper som gäller; information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande av resultat. Det innebär att deltagandet är frivilligt och du kan därför välja att inte 

delta, helt utan motivering. Som deltagare får du ett öppet brev, det vill säga ett papper med 

två meningar som vi önskar att du fortsätter fylla på med text. Materielat som samlas in 

kommer endast att läsas av oss och vår handledare på Luleå tekniska universitet för att 

sammanställa de skrivna texterna och analysera det som skrivits. Det kan komma att 

förekomma citat i det publicerade materialet, men dessa kommer inte gå att härleda till någon 

person. Resultatet kommer att publiceras i vår kandidatuppsats på Luleå tekniska universitets 

hemsida och vara tillgängligt för allmänheten. 

Om du vill delta lämnar du in ditt öppna brev till oss och genom att du lämnat in ditt öppna brev (utan 

namn) har du godkänt de ovanstående villkoren för deltagande. 
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Bilaga 2 – Öppet brev 

Positiv kroppsuppfattning får mig att tänka på... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu ska jag berätta om en gång jag när jag själv upplevde en positiv kroppsuppfattning... 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


