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Sammanfattning 
Dominerande kroppsideal är föränderliga över tid och kopplas till samhällets normer, 

attityder och kultur. Det ideal som dominerats längst är det kvinnliga smalhetsidealet och 

det manliga muskulösa kroppsidealet. Idag sprids bilden av den ”perfekta” kroppen 

snabbare än någonsin tidigare och genom media nås allt fler. Ungdomar är en särskilt 

känslig målgrupp för exponeringen av kroppsideal. Det åtråvärda kroppsidealen är idag 

kopplade till en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar där symtomen är bland annat; 

depression, ångest och ätstörningar. Som ett resultat av en förändrad attityd i samhället 

har ett nytt fenomen blivit allt vanligare. Fenomenet är bilder som visar upp kroppar som 

varierar i storlek och utseende. Även några företag har börjat använda sig av denna nya 

företeelse, för att göra upp med ouppnåeliga kroppsideal. Syftet med studien har varit att 

undersöka gymnasieelevers åsikter om det nya fenomenet, för att undersöka om det 

möjligen kan användas som en hälsofrämjande insatts. En nätbaserad enkätstudie 

genomfördes där 28 gymnasieelever svarade. Resultatet visade att majoriteten av 

svarspersonerna hade en positiv attityd till bilder av ”vardagliga kroppar”. Studien visade 

slutligen att media kan användas som arena för att sända ut hälsofrämjande budskap. 

Resultatet visade även vikten av att avsändarna för budskapet kodar budskapet 

meningsfullt och presenterar det på ett sådant sätt så att målgruppen kan ta till sig 

budskapet. 

Ämnesord 

Normativa kroppsideal, ”alternativa kroppsideal”, ”vardagliga kroppar”, ungdomar, 

sociala medier, reklam. Social jämförelseteori, Halls representationsteori.   
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Abstract 
Dominating body ideal is changing over time and are related to community’s norms, 

attitudes and culture. The ideal that dominated longest for females is slenderness ideal 

and for the males, the muscular body ideal. Today spreads the image of the "perfect" body 

faster than ever before and through the media reaches out to more people. Young 

adolescents are a particularly vulnerable target group for the exposure of dominating body 

ideal. The normative body ideals is now linked to the increasing of mental illness among 

young people whose symptoms include; depression, anxiety and eating disorders. As a 

result of a change of attitude in society, a new phenomenon has become gradually 

common. The phenomenon is pictures that shows up bodies that varies in size and 

appearance. Although some companies have begun to make use of this new phenomenon, 

to make up with unattainable body ideals. The aim of the study was to explore high school 

students' opinions about the new phenomenon, to investigate whether it can possibly be 

used as a health-insert. A web-based questionnaire study was conducted in which 28 high 

school students responded. The results showed that the majority of the respondents had a 

positive attitude to images of "everyday bodies." The study last showed that the media 

can be used as an arena to send out health promotion messages. The result also showed 

the importance of the senders of the message encodes the message meaningful and 

presents it in a way so that the intended audience can understand the health message. 

Keywords 

Normative body ideal, “alternative body ideal”, “everyday bodies”, adolescents, social 

media and commercials. Social comparison theory, Halls representation theory.  
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Förord 
Mitt intresse för media, som arena för hälsofrämjande insatser, tog form under min 

utbildning till folkhälsopedagog, där jag blev fascinerad av medias inverkan på oss 

människor. Under processens gång har jag lärt mig mycket om både kroppsidealets 

förändlighet och medias stora inverkan av att sprida nya och ”gamla” ideal. Anledningen 

till min inriktning på just ”vardagliga kroppar” har varit då jag själv stött på denna form 

av bild på sociala medier och känt mig fascinerad över detta relativt nya fenomen. Jag 

har även lärt mig väldigt mycket om akademiskt skrivande och det olika metoder som 

finns för inhämtning av empiri. Denna process har slutligen varit väldigt lärorik och 

roligt och jag vill rikta ett särskilt stort tack till min handledare, Bo Nilsson. Du har 

stöttat mig när det har varit tufft och hjälpt mig på rätt riktning och bidragit med ett stort 

engagemang! Sen vill jag även ge ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat mig på 

denna resa! 

Slutligen så vill jag tacka de respondenter som tog sig tiden att svara på min enkät! Även 

ett stort tack till de rektorer som hjälpte mig med att få ut informationsbreven. 

 – Tack, tack och återigen tack till alla berörda! 
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1. Inledning 
Vilket kroppsideal som dominerar i ett samhälle förändras över tid och styrs av sin tids 

normer, attityder och av samhällets rådande kultur. Men de kroppsideal som har 

dominerats längst har för kvinnor varit en slank kropp och en smal midja (Frisén, 

Holmqvist Gattario & Lunde, 2014). För männen har det dominerande idealet speglats 

ända från antikens Grekland. Fokus för det manliga kroppsidealet har varit och är än idag 

en välvårdad och muskulös kropp (Svenska dagbladet, 2011; Frisén m.fl, 2014). I den 

föreliggande studien kommer dessa två ideal att benämnas som de normativa idealen. De 

normativa kroppsidealen har sitt ursprung från två olika tidpunkter under 1900-talet. Det 

kvinnliga smalhetsidealet började att dominera under 1920-talet då samhället stod inför 

nya förändringar, genom industrialiseringen. Den ökade tillgången av mat, bidrog till att 

det var upp till individen själv att styra över den egna kroppen genom att kontrollera 

intaget av lättillgänglig mat (Frisén m.fl, 2014). En annan faktor som bidrog till 

förändringen var den reklam som nu hade börjat rikta in sig på kvinnor. Eftersom att det 

var kvinnorna som i störst utsträckning skötte större delen av hushållets ekonomi (a.a.). 

Företagen ville öka vinsten genom att rikta in sig på just dessa kvinnor som hade ansvar 

för hushållsekonomin. Reklamens budskap var att genom att se ut som kroppsidealet i 

tidningarna så kunde det hjälpa kvinnan i sitt äktenskap, mannens karriär och deras 

politiska och sociala status i samhället (Frisén m.fl, 2014). Medias intresse av att 

publicera bilder av det manliga idealet för en kvinnlig publik började inte förrän i slutet 

av 1900- talet. Utseendefixeringen för män har sedan dess ökat kraftigt, vilket har 

inneburit en ökad produktkonsumtion av skönhetsprodukter som är riktade speciellt till 

män (a.a.). 

 

 

Med media innebär allt som sänds ut via ett medium så som; sociala medier, radio, tv:n, 

mobiltelefoner och surfplator (Dahlgren, 2002). I sociala medier och reklam från 

modeindustrin, matas vi konstant med bilder idag som illustrerar de normativa 

kroppsidealen. Därmed förmedlas ett budskap genom media om hur vi bör se ut för att 

bättre passa in i samhällets kultur (Sandberg, 2004). Kroppsidealet har under alla tider 

funnits med som en del av samhällets rådande kultur, men i dagens mediesamhälle så 

sprids bilden av den perfekta kroppen snabbare än någonsin tidigare. Samtidigt har 

glappet ökat mellan kroppsidealet och hur människan faktiskt ser ut (Frisén m.fl, 2014). 

Anledningen till det ökade glappet kan förklaras med den kraftiga ökningen av övervikt 

i Sverige och i världen (WHO, 2015).  

 

 

Ordet ideal definieras enligt SAOL (2014) som fulländat exempel (att eftersträva). En 

definition av kroppsideal går att tolkas som ”en kropp som anses vara perfekt och som 

människor vill efterlikna’’. Idag är flera av västvärldens stora samhälls- och hälsoproblem 

påverkade av just kroppsidealet där särskilt unga är en känslig målgrupp för exponering 

av kroppsideal (Frost, 2001). I ungdomsåren pågår nämligen en ständig 

identitetsutveckling, vilken påverkas av yttre faktorer från samhället och dess normer, 

som är skapade av samhällets kultur. Identitet skapas även av hur ungdomar ser på sitt 

eget inre värde, som inte minst påverkas av hur de själva och andra ser på dem (Lalander 

& Johansson, 2007). I studier som gjorts visar det att den psykiska ohälsan bland unga i 

skolåldern har ökat där några av symptomen var trötthet, nedstämdhet, oro och ångest 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Några av de vanliga hälsoproblem, som orsakas av 

kroppsideal, yttrar sig som bland annat psykisk ohälsa i form av depression och ångest 

över den egna kroppen. Andra sjukdomar som forskningen har kopplat till kroppsideal är 
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olika varianter av ätstörningar. Några exempel är anorexia nervosa, hetsätning samt den 

nya ”tränings sjukdomen” ortorexi vilket är sjukdomar som ökar bland just ungdomar 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  

För att öka folkhälsan bland befolkningen och underlätta folkhälsoarbetet i Sverige, så 

har elva politiskt sammansatta folkhälsomål skapats. Ett av de folkhälsopolitiska 

målområdena är målområde tre som berör just barn och ungas uppväxtvillkor 

(Folkhälsomyndigheten, 2015a). Målområde tre tar upp vikten av att skapa 

förutsättningar för hälsa under barndomen för att främja ett hälsosamt liv. Den psykiska 

ohälsan ökar i alla åldrar men genom att främja barns psykiska hälsa så går det att vända 

trenden (Statens folkhälsoinstitut, 2010). En orsak till den ökade psykiska ohälsan bland 

unga är ökade krav från samhället, genom bland annat ouppnåeligt kroppsideal 

(Folkhälsomyndigheten, 2015b). 

 

Genom sociala medier och reklam sprids bilden av den perfekta kroppen snabbt och 

enkelt, vilket bidrar till den ökade psykiska ohälsan bland unga idag 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Men medier idag användas även för att sprida bilden av 

ett annat budskap som representerar den vardagliga människan, som finns i olika 

kroppsstorlekar och kroppsutseende. Denna form av fenomen kommer att benämnas som 

alternativa kroppsideal i den föreliggande studien.  Fenomenet med bilder på vardagliga 

kroppar har sin start på just sociala medier, där individer som tröttnat på de stereotypiska 

kroppsidealen, istället började lägga upp bilder på sig själv för att sprida budskapet om 

att vi alla ser olika ut och att vi alla är lika vackra (Wallentin & Glädt, 2014). Trenden att 

använda sig utav bilder på ”vardagliga kroppar” har ökat och idag använder även vissa 

företag sig utav just alternativa kroppsideal som marknadsföring för att bidra till en 

attitydförändring gällande de normativa kroppsidealen. Exempel på företag som använt 

sig av ”alternativa kroppsideal” är Dressmann, kalsongkampanjen (2015), Doves 

kampanj ”The Dove Campaign for Real Beauty, 2004”, Åhléns kalsongkampanj ”folkets 

filling 2016” och Lindex underklädeskampanj för kvinnor, 2016. Gemensamt för dessa 

företag är att de angett att de, genom sina kampanjer med modeller som representerar 

”vardagliga kroppar”, vill bidra med att skildra det osunda normativa kroppsidealen som 

dominerar modevärlden och sociala medier (Dressmann, 2015). 

 

Medierna har idag en stor och viktig roll i att kommunicera ut folkhälsofrämjande insatser 

för att främja den psykiska hälsan bland unga (Jarlbro, 2010). Mediernas stora roll i 

folkhälsoarbetet grundar sig på att unga idag spenderar stora delar av dagen på olika 

medier som har internetuppkoppling, där de blir exponerade för bland annat 

hälsofrämjande utbud. Frågan är dock hur ungdomar blir påverkade av medieutbudet som 

syftar till att främja deras hälsa (Jarlbro, 2010). I denna rapport kommer jag att rikta in 

mig på ungdomars attityder till det normativa kroppsidealet och till de ”alternativa 

kroppsidealet”, i syfte att undersöka om denna typ av hälsofrämjande kampanjer kan 

bidra med en ökad psykisk hälsa bland unga. 
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1.1 Begreppsförklaring 
I den föreliggande studien används begreppen alternativt kroppsideal och vardagliga 

kroppar för att på ett enklare sätt beskriva det fenomen som idag har börjat bli allt 

vanligare i sociala medier och reklam.  Fenomenet, som även nämnts ovan i inledningen, 

är att publicera bilder där individen och modellen representerar olika kroppsstorlekar och 

kroppsutseende som inte ser ut som de rådande normativa kroppsidealen. Begreppet 

alternativa kroppsideal syftar på ett alternativt ideal till det rådande kroppsidealet, 

eftersom att fenomenet har fått en större spridning så kan det tolkas som ett alternativt 

kroppsideal. Ett liknande begrepp, varierat ideal, har används i en tidigare studie (c-

uppsats) där idén till alternativt ideal kom ifrån (Andersson & Stokvold, 2012).  

Begreppet vardagliga kroppar som även används i den föreliggande studien är ett svår 

definierat begrepp, vad är en vardaglig kropp? I studien så valdes detta begrepp framför 

exempelvis; den vanliga kroppen, den normala kroppen och heterogena kroppar. Tanken 

med begreppet är att på bästa sätt beskriva syftet med de nya fenomenet, som är till för 

att visa på att alla kroppar, oberoende av storlek eller utseende är vackra. Därmed anser 

författaren att begreppet vardagliga kroppar är det bästa sättet för att enkelt beskriva detta 

i den föreliggande studien.   
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2. Litteraturgenomgång 
Under litteraturgenomgången presenteras relevant forskning som knyter an till media, 

kroppsideal, kroppsuppfattning bland unga och ”alternativa kroppsideal”. Studiens 

målgrupp är ungdomar som befinner sig i adolescensen, det vill säga en övergångsperiod 

från barndom till vuxen ålder (Lalander & Johansson, 2012). Adolescensen är indelad i 

fem faser som motsvarar tonårstidens faser: Preadolescens (10-12 år), tidig adolescens 

(12-14 år), högadolescens (14-16 år), senadolescens (16-20 år) och postadolescens (20-

25 år). I den föreliggande studien så kommer fokusen att speciellt ligga på 

senadolescensen (16-20). Under senadolescensen pågår en frigörande process från 

familjen där individen vill skapa en egen identitet för att passa in i ett socialt sammanhang 

(Lalander & Johansson, 2012). Under denna period i livet får även kroppen och dess 

utseende ett allt större fokus, som även medför en större sårbarhet för exempelvis 

jämförelsen med ouppnåeliga kroppsideal (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

2.1 Mediesamhället 
I dagens mediesamhälle är det svårt att föreställa sig ett liv utan all den teknologi som 

finns lättillgängligt idag. Utvecklingen av medieteknik och internet har det senaste 

decenniet varit revolutionerande (Dahlgren, 2012). Idag är tillgången att vara uppkopplat 

dygnet runt en självklarhet och sociala medier är lätta att kolla var man än är genom en 

smart telefon eller en surfplatta (Dahlgren, 2012). Enligt en undersökning gjord av statens 

medieråd (2015) visade att 64 procent av ungdomar på gymnasiet spenderade minst tre 

timmar uppkopplade på sociala medier om dagen. Som en avgränsning i den föreliggande 

studien kommer begreppet media att specifikt syfta på sociala medier och reklam. 

 

2.2 Medias roll i spridningen av kroppsideal 
Sociala medier och reklam har under de senaste decenniet fått en allt större roll i samhället 

i att förmedla normer och attityder. Medier har även fått en större roll i ungdomars 

identitetsskapande processer (Lalander & Johansson, 2012). Genom ett beständigt och 

ofrånkomligt flöde på sociala medier och reklam, där bilder representerar snygga, slanka, 

muskulösa och attraktiva kroppar, ökar pressen hos unga att uppnå dessa åtråvärda 

kroppsideal (Johansson, Lindgren & Hellman, 2013). Genom den dagliga exponeringen 

av bilder som representerar det åtråvärda kroppsidealen påminns vi ständigt om vikten av 

utseendet i samhället. Bilderna på vackra och ”perfekta” kroppar sprids och når allt fler 

genom sociala medier och reklam vilket öppnar upp för jämförelser där individen kan 

jämföra sig med idealen, på så vis blir vi ständigt påminda om hur vi ser ut och hur vi 

skulle kunna se ut genom ansträngning, för att bättre passa in i mängden (Featherstone, 

1994). Tillgången till all information om hur individen bör se ut och hur hen kan uppnå 

det ”rätta” utseendet ökar känslan av görbarhet, även hos unga som redan är känsliga 

under adolescensen (Ziehe, 1986). Ziehe (1986) menar på att vi lever i ett nymodernt 

samhälle där ungdomen blivit allt mer reflexiva (själv-reflekterande) över sig själv som 

person och jämför sig med andra. Tidigare forskning tar upp att medias representation av 

kroppsidealet verkar ha en starkare inverkan än exempelvis familj och vänner även om 

dessa med har en stor roll i att förmedla kroppsideal (Stice, Schupak-Neuberg, Shaw & 

Stein, 1994). 
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2.3 Ungas kroppsuppfattning och kroppsideal 
Ungdomstiden är i sig en turbulent tid där det är mycket som händer i kropp och själ. 

Kroppen utvecklas samtidigt som individen försöker passa in i ett socialt sammanhang 

och utveckla en egen identitet (Lalander & Johansson, 2013).  Samtidigt under denna 

turbulenta ungdomstid blir kroppens utseende allt viktigare och därför ökar även risken 

för att utveckla ett kroppsmissnöje under ungdomen (Folkhälsomyndigheten, 2014). En 

studie gjord av folkhälsomyndigheten (2014) visade ett samband mellan att ha ett 

kroppsmissnöje under ungdomsåren och att utveckla ohälsosamma beteende som 

exempelvis bantning och hetsätning. Studien visade även att ett kroppsmissnöje ökar 

risken för att drabbas av ett för högt BMI senare i livet och att drabbas av psykisk ohälsa. 

Symptomen för psykisk ohälsa som Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver är 

sömnsvårigheter, nedstämdhet, oro och ångestkänslor. Även ungdomsstyrelsen (2013) 

menar på att kroppsmissnöjet har ökat bland ungdomar och den grupp som 

kroppsmissnöjet ökat mest i är åldern 16 – 29.  

 

Folkhälsomyndigheten (2014) presenterade resultat från en undersökning gjord över 

skolelevers kroppsuppfattning. I åldrarna 11, 13 och 15 år gjordes undersökningen bland 

pojkar och flickor i Sverige där det blev tillfrågade om vad de ansåg om sin egen kropp. 

Resultatet visade att antalet pojkar som ansåg att de var för smala ökade med åldern och 

antalet pojkar som ansåg sig normalstora minskade med åldern. Tvärtom visade resultatet 

bland de flickor som deltog i undersökningen. resultatet visade att antalet flickor som 

upplevde att det var för tjocka ökade med åldern och antalet flickor som upplevde att de 

var normalviktiga minskade med åldern (Folkhälsomyndigheten, 2014). Resultatet visar 

på att den negativa effekten som uppkommer av de åtråvärda kroppsidealen även kryper 

längre ner i åldrarna. Fler studier visade även på samband mellan åtråvärda kroppsideal 

som framställs i media och ätstörningar som ökar bland unga idag (Groezs, Levine & 

Murnen, 2002). 

 

Genom medier så uppmuntras ungdomar att jämföra sig med de dominerande 

kroppsidealen och även att efterlikna dem för att bättre passa in i samhället (Bengs, 2000). 

Samtidigt så har glappet ökat mellan kroppsidealen och hur majoriteten av befolkningen 

faktiskt ser ut. Glappet blir således problematiskt då den psykiska ohälsan ökar hos unga 

samtidigt som det även kryper längre ner i åldrarna. Vidare går det att konstatera att ämnet 

är ett viktigt och relevant forskningsområde, inte minst sagt ur ett folkhälsoperspektiv 

(Bengs, 2000). I en riksdagsmotion (Motion 2013/14:So664) presenterade kostnaden för 

den psykiska ohälsan i Sverige, som visade sig kosta upp mot 70 miljarder kronor om 

året. Den psykiska ohälsan orsakas av bland annat ouppnåeliga kroppsideal är således inte 

endast kostsamt för individen, utan även för hela samhället. Ur ett folkhälsoperspektiv så 

är en öppen och positiv attityd mot den egna kroppen sett som en friskfaktor då individen 

känner sig tillfreds med sig själv (Donaghue, 2009). Medan en negativ attityd till det egna 

utseendet således blir en riskfaktor för diverse ätstörningar och psykisk ohälsa (Neumark-

Sztainer, Paxton, Haines & Story, 2006).  
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2.4 Den vardagliga kroppen som ett ”alternativt kroppsideal” 
I den här studien har begreppet ”alternativa kroppsideal” valts för att beskriva det 

fenomen som blivit allt vanligare idag genom sociala medier.  Bildernas underliggande 

budskap är således att skildra de osunda normativa idealen och bidra med en 

attitydförändring i samhället, där ”vardagliga kroppar” ska ses som lika vackra (Parker, 

King, Watson, Mohan, Chirico, Bagg & Foronda, 2015). De ”alternativa kroppsidealen” 

är ett relativt nytt fenomen och är även ett aktuellt och omdebatterat ämne inom den öppna 

samhällsdebatten (Bissell & Rask, 2010, Swami & Smith, 2012). Men så ser läget inte ut 

inom forskningsområdet där representationen av den vardagliga kroppen fortfarande är 

ett relativt outforskat forskningsområde. Forskningsområdet utgörs i större del av 

forsning om de normaliserade kroppsidealen och dess påverkan på unga individers 

självkänsla och psykiska ohälsa (Bissell & Rask, 2010, Swami & Smith, 2012). Även 

forskningsområdet om unga mäns upplevelse av kroppsidealens påverkan är relativt smalt 

område och därför viktigt att även inkludera dem i den föreliggande studien (Bottamini 

& Ste-Marie, 2006). 

 

2.5 Mediers roll i spridningen av ”alternativa kroppsideal” 
I en studie gjord på 69 kvinnliga psykologistudenter i Storbritannien, i åldrarna 18 till 27, 

undersöktes medias roll i spridningen av bilder på olika kroppsideal. Syftet var att 

undersöka om bilder hade effekten att kunna förändra individens inställning till 

kroppsstorlekar (Boothroyd, Tove´e & Pollet, 2012). I studien fick kvinnorna titta på 

sammanlagt 80 bilder som var indelade i fyra kategorier: smala åtråvärda kvinnor 

(hälsosamt smala, dyra kläder, modellutseende), smala icke åtråvärda kvinnor 

(ohälsosamt smala, gråa trikåer), större åtråvärda kvinnor (hälsosamt utseende, dyra 

kläder, modellutseende), större icke åtråvärda kvinnor (ohälsosamt överviktiga, gråa 

trikåer). Kvinnornas självuppskattning för den egna kroppen testades både före, under 

och efter att bilderna hade visats. Studien visade på att oberoende av bildernas kategori 

så hade de en effekt på individernas egen kroppsuppfattning och inställning till 

kroppsstorlekar. Resultatet pekade på att oavsett om en bild på en smal kropp, oberoende 

av om den var åtråvärda eller icke åtråvärda, så hade det en signifikant påverkan på 

testpersonernas preferenser till den egna kroppen. Tvärt om gällde för bilderna på större 

kvinnor, resultatet visade att genom positiva bilder av större kvinnokroppar så kunde det 

öka testpersonernas positiva preferenser för en större kropp (Boothroyd, Tove´e & Pollet, 

2012). Resultatet är väldigt intressant och det visar på hur stor roll media faktiskt har när 

det kommer till spridning av olika kroppsideal. Studien visar även på hur lätt det är för 

unga individer att genom bilder skapa sig en negativ och ohälsosam självbild, då den blir 

utsatt för de normativa kroppsidealen. Oberoende om bilden framställs som åtråvärd eller 

inte. Men på samma sätt har även bilder på åtråvärda större kroppar en positiv inverkan 

på den egna kroppsuppfattningen och preferensen för olika kroppar ökar genom den typen 

av bilder. Dock så är det även intressant att bilderna på de ohälsosamt överviktiga 

kropparna i gråa trikåer inte påverkade testpersonernas preferenser om den egna kroppen. 

 

Det har idag blivit allt vanligare att stöta på ”alternativa kroppsideal” genom olika medier, 

men sociala medier är fortfarande den största arenan där privatpersoner, offentliga 

personer. Även företag använder sig nu utav sociala medier för att öka acceptansen för 

den variationen av kroppar som finns i dagens samhälle och samtidigt utmana de rådande 

normativa kroppsidealen (Bissell & Rask, 2010). Fenomenet ”alternativa kroppsideal”, 
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har som nämnts tidigare, fått stort genomslag i samhällsdebatten genom sociala medier. 

Idag har det även blivit allt vanligare att företag bedriver kampanjer med modeller som 

ska representera ”vardagliga kroppar”. Detta i syfte att locka fler kunder samtidigt som 

de vill bidra med att skingra osunda kroppsideal som dominerar modevärlden och sociala 

medier (Dressmann, 2015). Några exempel på kampanjer som förts av företag respektive 

offentliga personer: Doves (2004) Campaign for real beauty, Vecko-Revyns (2012, 2013) 

kampanj Size Hero, Molly Sandéns hashtag-kampanj (Aftonbladet, 2014),  

#Överminstoltakropp Facebooksidan (u.å.) En helt vanlig tjejkropp, och hemsidorna A 

beautyful body project (2010) samt Buzzfeed personal (2015) som testade Victoria secret 

baddräkter. Dessa är några uppmärksammade kampanjer och gemensamt för dem är att 

alla riktar in sig på just den kvinnliga kroppen. På den svenska marknaden finns idag två 

företag som drivit kampanjer som istället riktat sig till den manliga kroppen: Åhléns 

kalsongkampanj ”folkets filling 2016 och Dressmann, kalsongkampanjen (2015). Dessa 

två kampanjer är unika just eftersom att det idag finns väldigt få kampanjer för den 

”vanliga” manliga kroppen. I den föreliggande studien kommer en bild från Dressmanns 

kalsongkampanj (2015) att användas samt en bild från BuzzFeed personal (2015) som 

testat Victoria Secret baddräkter. 

 

2.5.1 För- och nackdelar med ”alternativa kroppsideal” 

Forskningen visar således på att media har en stor roll i att upprätthålla det normativa 

idealen som ur ett folkhälsoperspektiv har en negativ inverkan bland den yngre 

generationen (Folkhälsomyndigheten, 2014). Forskningen visar att media även kan 

användas för att kommunicera ut folkhälsofrämjande kampanjer, genom bilder av 

vardagliga kroppar, för att främja den psykiska hälsan bland unga (Jarlbro, 2010). Men 

det finns även en annan sida av forskningen som pekar på att de ”alternativa 

kroppsidealen” kan ha en omvänd och istället negativ inverkan hos unga (Fredrickson & 

Robertson, 1997). Deras resonemang går ut på att genom ytterligare objektifiering av 

kroppen så kan det tvärtom orsaka negativa känslor där individen istället lägger fokusen 

på utseendet och självobjektifiering (Fredrickson & Robertson, 1997). I boken Projekt 

perfekt, skriven av Frisén, Holmqvist Gattario & Lunde (2014) så problematiseras även 

här fenomenet där de liksom ovanstående forskare, menar på att benämningarna så som 

mullig, Plus Size och överviktig. Som ofta förekommer i samband med ”alternativa 

kroppsideal”, kan verka som motsats då orden är associerade med egenskaper som ses 

som negativa och mindre åtråvärda (Frisén m.fl, 2014). Studien som nämndes i början av 

kapitlet styrker även dessa resonemang då deras resultat även tydde på att bilderna på 

oattraktiva överviktiga kroppar i gråa trikåer påverkade inte testpersonernas positiva 

preferenser till den egna kroppen (Boothroyd, Tove´e & Pollet, 2012).  
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3. Problemformulering 
I vårt västerländska samhälle är en smal kropp för kvinnor, respektive en muskulös kropp 

för män de normativa kroppsidealen (Frisén m.fl, 2014). Ett ständigt informativt flöde av 

information sprids genom media och når ut till allt fler där bilder illustrerar den åtråvärda 

kroppen. Vilket ger utrymme för jämförelse och reflektion över det egna utseendet 

(Featherstone, 1994). Unga som redan börjar bli mer uppmärksammade över den egna 

kroppen är särskilt känsliga för exponeringen av åtråvärda kroppsideal där glappet mellan 

idealen och ungdomarnas ”verkliga” utseende blir för stort (Lalander & Johansson, 2012). 

Unga idag upplever en särskild press att uppnå rådande kroppsideal för att passa in i 

samhället (Frost, 2001). Detta kan bero på att de ser sig själva som reflexiva projekt som 

ständigt kan förbättras (Ziehe, 1986). Denna press bland unga har visat sig leda till en rad 

hälsoproblem, så som nedstämdhet, trötthet, depression och utveckling av ätstörningar 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 

Ett nytt fenomen har tagit plats i samhällsdebatten med en ny form av kroppsideal som 

sprids med hjälp av sociala medier och reklam. Privatpersoner, offentliga personer och 

företag har börjat att sprida budskapet om den vackra ”vardagliga kroppen”. Syftet är för 

att öka acceptansen till olika kroppsstorlekar och kroppsutseende samtidigt som de 

normativa kroppsidealen ifrågasätts (Dressmann, 2015). Dessa ”alternativa kroppsideal” 

speglar den verklighet vi lever i, genom att inte försöka försköna eller förändra kroppen 

utan visa en stolthet över att vara den man är. Denna nya våg via sociala medier har bland 

annat företagen Dressmann (2015) och Åhléns (2015) fångat upp och har nu gjort reklam 

som använder sig just av modeller som ska representera den ”vardagliga” människan. 

 

Eftersom att antal unga, som har en negativ kroppsuppfattning, ökar så gör det de till ett 

aktuellt folkhälsoproblem som inte endast blir kostsamt för individen utan för hela 

samhället (Motion 2013/14:So664). Utifrån tidigare forskning blir det tydligt att medias 

spridning av kroppsideal har en stor inverkan på ungas kroppsuppfattning (Bengs, 2000). 

Forskningen visar även att ”alternativa kroppsidealbilder” har en signifikant påverkan på 

individens positiva preferenser om den egna kroppen (Boothroyd, Tove´e & Pollet 2012). 

Forskningen tyder på en osäkerhet i hur ”alternativa kroppsideal” kan användas för att 

uppnå en positiv hälsoeffekt där unga får en positiv kroppsuppfattning. Då forskning 

inom området fortfarande är bristfälligt så är det av stor vikt att forska vidare och 

undersöka bilden av ”alternativa ideal” och deras effekt på ungdomars kroppsuppfattning 

och den psykiska hälsan. 
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3.1 Syfte 
Syftet med den föreliggande studien är att undersöka gymnasieelevers åsikter om dagens 

normativa kroppsideal och bilder av ”vardagliga kroppar”, som idag sprids genom sociala 

medier och reklam. Ett andra syfte med studien är även att undersöka hur respondenterna 

tolkar mediebudskapen i bilder av ”vardagliga kroppar” 

3.2 Frågeställning 
Utifrån studiens syfte så är frågeställningarna följande: 

Vilken uppfattning har respondenterna om bilder i sociala medier och reklam som visar 

de olika kroppsidealen ”vardagliga kroppar” respektive de ”normativa kroppsidealen”?  

Vilken uppfattning har respondenterna om de ”normativa idealen”? Vilket är 

ungdomarnas eget önskeideal? 

Hur tolkar respondenterna mediebudskapet i bilder av ”vardagliga kroppar”?  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
Människan har under en lång tid setts som en passiv mottagare för medias budskap som 

direkt påverkar attityder och beteenden. Ny forskning har kunnat visa motsatsen att 

individen istället är aktiv i sitt mottagande av medias budskap. Vilket innebär att medias 

budskap kan tolkas olika beroende på individen och dennes tidigare erfarenheter och 

kunskaper om kroppsideal (Hall, 1979). Nedan kommer två teorier att tas upp; social 

jämförelseteorin och representationsteorin. Teoriernas syfte i den föreliggande studien är 

att förklara hur unga påverkas av medias budskap och hur medias budskap istället kan 

användas för att främja folkhälsan genom att bidra till attitydförändringar gällande synen 

på den ”vardagliga kroppen”.  

 

4.1 Social jämförelseteori 
Social jämförelseteori (Social comparison theory på engelska) utvecklades av Leon 

Festinger år 1954. Teorins syfte enligt Festinger är att ge en bättre förståelse för hur 

människor lär sig mer om sig själva och utvecklas genom jämförelse med andra. Två 

nyckelbegrepp som förekommer i hans teori är upward and downward comparisons, på 

svenska blir det uppåtriktad och nedåtriktad social jämförelse. Festinger menar på att alla 

individer jämför sig med andra för att utveckla sig själv och för att tycka bättre om sig 

själv. Begreppet uppåtriktad social jämförelse belyser den process som sker när individen 

jämför sig med någon som mer ser ut som individens ideal-jag, detta för att förbättra sig 

själv och för att få en mer positiv självbild (Festinger, 1954). Men senare forskning visar 

även på att uppåtriktad social jämförelse även kan resultera i en mer negativ självkänsla 

när ideal-jaget skiljer sig för mycket från individens riktiga jag (Hesse-Biber, Leavy, 

Quinn, Zoino, 2006). Den andra processen, nedåtriktad social jämförelse används för att 

jämföra sig själv med någon som individen anser sig se bättre ut, för att öka den egna 

självkänslan (Festinger, 1954). Vi utsätts ständigt för bilder av kroppsideal, genom media, 

som talar om hur vi bör se ut för att passa in i samhället. Som enligt forskningen leder till 

en ökad negativ kroppsuppfattning bland unga (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den social 

jämförelse teorin används inom tidigare forskning för att förklara det som händer när 

ungdomar utsätts för bilder på åtråvärda kroppar genom media (Hesse-Biber, Leavy, 

Quinn, Zoino, 2006). Även handelsmarknaden använder sig av Festinger teori där idén är 

att få kunderna att jämföra sig med modellerna för att få dem till att köpa mer av deras 

varor eller tjänster (Hesse-Biber, Leavy, Quinn, Zoino, 2006). 

 

4.2 Stuart Halls representationsteori 
Stuart Hall (1997) är en känd kulturteoretiker och sociolog inom kulturforskning där han 

har bidragit med forskning om bland annat hur kommunikation genom media kodas och 

hur mottagaren avkodar budskapet. Representationsteorin bygger på hur media används 

för att kommunicera ut budskap som är en representation av samhällets kultur. Teorin 

bygger på hur budskapet kodas (encoding) av avsändaren och hur mottagaren avkodar 

(decoding) budskapet. Hall (1997) menar att mottagaren är en del av 

kommunikationsprocessen, då medieutbudet baseras på den kultur och de normer som 

redan finns i samhället och representerar detta genom ett mediebudskap (Hall, 2006). I 

relation till den föreliggande studiens inriktning på kroppsideal, så kan samhällets normer 

och kultur ses som en grund till det kroppsideal som syns genom media idag. Hall (2006) 

menar även att individer som delar samma kultur förstår välden på ungefär samma sätt 
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och tolkar därefter kommunicerade budskap på ungefär samma sätt. Men Hall (2006) 

menar även att det finns tolkningsutrymme inom samma kultur där individer kan tolka ett 

och samma meddelande på olika sätt baserat på individens tidigare erfarenheter. Hur 

mediebudskapet kodas och presenteras är även av stor vikt för hur det sedan kommer att 

tolkas och avkodas av mottagaren. Hall poängterar vikten i att meddelandet kodas med 

ett meningsfullt innehåll så att även mottagaren kan avläsa vikten av budskapet. Om 

mottagaren inte ser en meningsfullhet i budskapet sker inte heller ett utbyte av innehållet 

(Hall, 1997). Teorin belyser alltså vikten av att koda budskapet på ett meningsfullt sätt, 

för att nå ut till mottagaren och att individen vidare ska avkoda och tolka budskapet så 

som det från början var kodat (a.a.). För de företag som nu vill framföra det viktiga 

budskapet om skönheten i ”vardagliga kroppar”, så belyser teorin vikten av att koda 

budskapet på rätt sätt för att nå ut till den tänkta målgruppen.  

I Halls (2006) representationsteori så används tre begrepp för att beskriva den process 

som sker när ett meddelande kodas och avkodas; Dominant- hegemonisk, förhandlande 

och oppositionell. Begreppet Dominant- hegemonisk innebär att mottagaren har tolkat 

avsändarens innehåll och budskap på samma sätt som det från början var kodat. Med 

begreppet förhandlande, så menar Hall (2006) att mottagaren för meddelandet har ett mer 

neutralt tolkningssätt, där individen avkodar meddelandet med en blandning av en 

anpassande och motsättande förhållningsätt. Begreppet oppositionell syftar på att 

mottagaren förstår det kodade budskapet men ifrågasätter budskapets betydelse eller 

förkastar det genom att tolka budskapet som felaktigt (Hall, 2006). 
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5. Metod 
Studiens syfte har varit att undersöka gymnasieelevers åsikter om kroppsideal som idag 

sprids genom sociala medier och reklam. Ett andra syfte med studien har varit att 

undersöka om och hur fenomenet med bilder på vardagliga kroppar, genom media, kan 

fungera hälsofrämjande. I att öka ungdomars positiva preferenser om den egna kroppen 

och därmed bidra med en bättre psykisk hälsa. Utifrån studiens syften så valdes en 

tvärsnittsstudie att genomföras, genom en nätbaserad enkätundersökning. Majoriteten av 

frågorna blev av kvantitativ karaktär, men en fråga fick ett kvalitativt närmande för att 

respondenterna skulle få möjligheten att uttrycka sina tankar fritt kring de bilder som 

frågan gällde (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av att ha använt två ansatser gjordes för 

att bäst matcha syftet (Ejlertsson, 2005). Att välja metod utifrån studiens syfte styrks av 

Backman (2008), som skriver att det är just forskningsfrågan som bestämmer 

undersökningens karaktär. Ingen pilotstudie genomfördes på grund av tidsbrist och en för 

låg svarsfrekvens (Ejlertsson, 2005). För enkäten i sin fulla helhet med informationsblad; 

se bilaga 1 & 2. 

 

5.1 Enkätens distributionsform och innehåll 
Google Drives program Google Docs (2015) används för att konstruera enkätformuläret 

på nätet. Genom att använda Google Drives enkätformulärmall fick undersökaren en länk 

till enkäten som enkelt kunde delas ut. Även Ejlertsson (2005) instämmer att nätbaserade 

enkäter är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att få ut enkätformulär på. Genom att 

använda Google Drive så samlades även de insamlade resultatet automatiskt i ett Excell 

Documenta (variation 2013), som undersökaren fick tillgång till att övervaka under hela 

datainsamlingen. Enkätformuläret innehöll sjutton egenkonstruerade frågor varav sexton 

var av kvantitativ karaktär. Fjorton av frågorna hade flera svarsalternativ som 

respondenterna fick välja mellan, dessa frågor var även obligatoriska att svara på. Två av 

de sexton kvantitativa frågorna ställdes som öppna frågor för att ge respondenterna 

möjligheten att mer fritt uttrycka sig. Dessa svar kategoriserades sedan utifrån svarens 

innehåll och presenterades i tabeller. I enkäten hade även en tredje öppen fråga tagits med 

men av kvalitativ karaktär. Detta för att ge svarspersonerna möjligheten att med egna ord 

beskriva sina tankar och känslor kring de två bilder som togs med i frågeformuläret (se 

bilaga 2). Det tre öppna frågorna var placerade sist i enkätformuläret och var inte 

obligatoriska att svara på. 

 

För att det skulle gå att undersöka respondenternas syn på dagens normativa kroppsideal, 

samt de ideal som de själva ansåg som mest önskvärt, användes tre frågeinstrument; The 

contour drawing rating scale (Thompson & Gray, 1995) och två kompletterande skalor 

av tecknade muskulösa manliga och kvinnliga kroppsbilder (Lynch och Zellner, 1999; 

McCreary, 2011). The contour drawing rating scale, även förkortat som FRS, är 

kvalitetstestad och har därmed en hög reliabilitet och validitet (Thompson & Gray, 1995; 

Ejlertsson, 2005), det vill säga en hög förlitlighet på att skalan mäter det den avser att 

mäta. Frågeinstrumentet FRS består av nio kvinnliga figurer och nio manliga figurer som 

går från mycket smal till mycket överviktig. De två kompletterande skalorna består även 

dem av nio kvinnliga figurer och nio manliga figurer som går från mycket smal till mycket 

muskulös. Den kompletterade skalan för de manliga figurerna, från Lynch och Zellner 

(1999), valdes att ta med då fler liknande studier som ville mäta mäns kroppsuppfattning 

hade valt att ta med just den. Sedan gjordes även ett beslut att ta med en tecknad skala för 
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det kvinnliga idealet från McCreary (2011). Beslutet grundades på en tidigare studie som 

i sin diskussion diskuterat att även kvinnor kan tänkas vilja uppnå en mer muskulös kropp 

och därför skulle behöva komplettera den klassiska mätskalan FRS (Molin, 2007). 

 

5.2 Urval 
Urvalsgruppen ska representera studiens huvudsyfte (Vetenskapsrådet, 2003) och därför 

valdes gymnasieelever från tre gymnasieskolor i södra Sverige (Ejlertsson, 2005). Då 

eleverna från gymnasiet är i åldrarna 16 - 19 år så representerar urvalet studiens målgrupp, 

senadolescensen (16-29), väl. Anledningen till att en yngre ålder på urvalsgruppen inte 

valdes, baserade sig på den tidigare forskningen. Som visade på att frågor om utseende 

och kroppsuppfattning oftast är ett ännu mer känsligt ämne i början av ungdomstiden 

(Lalander & Johansson, 2012). Antalet respondenter blev slutligen tjugoåtta där 

könsfördelningen blev följande; 15 tjejer, 12 killar och 1 person som valt att beskriva sig 

själv som annat. Ekonomiprogrammet var de program som majoriteten av 

respondenterna, femton av tjugoåtta, läste. Andra program som representerades var; 

teknikprogrammet, vård och omsorgsprogrammet, naturprogrammet och 

samhällsprogrammet. 

 

5.3 Datainsamling 
Den ursprungliga idén för datainsamling var att personligen dela ut enkäter i pappersform 

till flera klasser på en eller flera gymnasieskolor, i södra Sverige. Men efter kontakt med 

fem rektorer från fem olika gymnasieskolor så gavs ingen tillåtelse att dela ut enkäten på 

lektionstid. Motivationen var att dem redan hade många olika enkäter som eleverna skulle 

svara på och därmed ansåg rektorerna att det skulle bli för många enkäter som tog tid från 

de ordinarie lektionerna. För den här undersökningen blev det tydligt att tidpunkten inte 

var den mest optimala utifrån den låga svarsfrekvensen. Tidpunkten för 

enkätundersökningen var även direkt efter jullovet, som skulle kunna ha varit en 

bidragande faktor till att få svarade och att tillträde till klassrummen nekades. Även 

Ejlertsson (2005) poängterar vikten av att välja rätt tidpunkt för att lämna ut en enkät. 

Exempel på sämre tidpunkter för att utföra en enkätundersökning är exempelvis efter just 

lov (Ejlertsson, 2005).  Istället för att dela ut enkäten i pappersform så blev enkäten istället 

nätbaserad för att förenkla utdelningen av enkäten, nu endast genom en klickbar länk och 

ett informationsbrev som ledde till den gjorda Google Docs enkätformuläret. Efter 

kontakt med de fem rektorerna igen genom mejl, så var det tre av rektorerna som 

bekräftade att de skulle dela ut informationsbrevet med adresslänken till enkätformuläret. 

Det framgick dock aldrig hur rektorerna framförde informationen förutom en av de tre 

rektorerna som bekräftade hur han gick till väga med informationen. Rektorn skrev att 

han hade vidarebefordrat mejlet, med informationen om studien och länken till 

enkätformuläret, till idrottsläraren som sedan skulle informera eleverna, som hade idrott, 

om enkäten. De andra två rektorerna gav endast svag antydning om att de skulle skicka 

ut informationsbrev med länken till enkäten genom ett massmejl till eleverna. 

 

Gällande bortfall så har det i den gjorda undersökningen inte varit möjligt att beräkna på 

det externa bortfallet, det vill säga hur många ungdomar som aktivt valt att inte svara på 

enkäten. Detta eftersom att det inte var möjligt att kontrollera hur många elever som hade 
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fått tillgång till enkäten (Ejlertsson, 2005), eftersom att två av rektorerna hade varit 

otydliga med hur de delade ut informationen om enkäten. Det som istället har gått att 

beräkna har varit det interna bortfallet, det vill säga när en respondent väljer att inte svara 

på en eller flera frågor (Ejlertsson, 2005). Eftersom att de fjorton första frågorna i enkäten 

var obligatoriska att svara på så hade samtliga respondenter svarat på dem. Men de sista 

tre öppna frågorna var inte obligatoriska och det var även dessa frågor som fick interna 

bortfall. Fråga nr. 15 fick sex interna bortfall, fråga nr. 16 fick fem interna bortfall och 

fråga nr. 17 fick fyra interna bortfall (För att se frågorna, se bilaga 2). Fråga nummer 15, 

som fick flest interna bortfall, var den kvalitativa frågan där respondenterna ombads att 

fritt skriva ner vad de tänkte och tyckte om de två bilder som presenterades (Se bilaga 2). 

 

5.4 Analys 
Som en följd av den låga svarsfrekvensen, med endast tjugoåtta respondenter, så har det 

inte varit aktuellt att genomför en djupare statistisk analys av de kvantitativa frågorna. 

Därmed valdes istället en deskriptiv redovisning att göras av enkätmaterialet. Den valda 

analysmetoden passade även studiens syfte väl; att undersöka gymnasieelevers åsikter av 

olika kroppsideal (Gellerstedt, 2008). Grundläggande deskriptiv statistik ger en 

överskådlig bild av det insamlade materialet och vidare så ger det en ökad förståelse för 

det som undersökningen syftat att undersöka (Körner & Wahlgren, 2012). Vid 

databearbetningen av de kvantitativa frågorna användes Google Docs (2015) 

samanställning i Microsoft Excel (version 2013). Materialet samanställdes och sattes i 

frekvenstabeller för att göra statistiken mer överskådlig. Till varje tabell så skrevs även 

en text för att sammanfatta resultatet i tabellen. 

En av de tre öppna frågorna, fråga nr. 15, var av kvantitativ karaktär och därför 

analyserades de svaren utifrån Halls representationsteori (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Teorin valdes då den bäst passade in på de svar som respondenterna angett (a.a.). 

Respondenternas kommentarer analyserades och tematiserades utifrån tre av Halls (2006) 

begrepp; Dominant-hegemonisk, Förhandlande och Oppositionell (se punkt 4.2). För 

förtydligande av tematiseringen och kategoriseringarna av svaren, se Tabell 7 i bilaga 3. 

 

5.5 Etiska överväganden  
Nedan kommer en redogörelse för hur de fyra forskningsetiska kraven tillgodosetts i och 

applicerats i den genomförda undersökningen. Dessa krav är av stor vikt att tillgodose då 

dem är till för att skydda individen som är tänkt att delta i undersökningen. Samt för att 

kvalitetssäkra studiens vetenskapliga relevans (Vetenskapsrådet, 2003). 

 

Informationskravet tillgodosågs genom det informationsbrev som fanns överst i den 

nätbaserade enkäten. I informationsbrevet framgick det tydligt vem det var som 

genomförde enkätundersökningen, men studiens syfte var inte lika tydligt. Efter den 

gjorda enkätundersökningen ersattes några av de begrepp som användes i 

informationsbrevet, eftersom att begreppen ansågs som för otydliga för att representera 

studiens syfte. De otydliga begreppen som användes, utan en bra begreppsförklaring, 

skulle kunna ha medfört att studiens syfte inte förmedlas tillräckligt tydligt. I 

informationsbrevet användes följande formulering av syftet; Syftet med enkäten är att 

undersöka på vilket sätt bilder med heterogena modeller i reklambilder och i sociala medier kan 
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påverka din upplevda kroppsuppfattning. Begreppen heterogena modeller valdes att istället bytas 

ut till; bilder på ”vardagliga kroppar”. Förändringen av begreppet gjordes då begreppet 

heterogena ansågs för otydlig för att förklara det fenomen som studien syftade på. Detta kan direkt 

ses som problematiskt då förändringen av begreppet även hade kunnat bidra till en ännu tydligare 

bild av enkäten och studiens syfte när respondenterna skulle välja att genomföra enkäten. Om det 

hade varit möjlig att spåra de som svarat, så skulle egentligen ett nytt informationsbrev skickats 

ut till respondenterna för att presentera det mer tydliga syftet. De skulle även ha fått möjlighet att 

avgöra om de fortfarande ville delta i undersökningen (Ejlertsson, 2005). Men eftersom att 

respondenterna inte har gått att spåra, vilket mer tydligt är förklarat under punkt 5.3, så har det 

inte varit möjligt. 

 

Vidare så har samtyckeskravet tillgodosetts när respondenten läst informationsbrevet och 

godkänt att delta i undersökningen. Det har framgått på ett tydligt sett att deltagandet har 

varit helt frivilligt och därmed genom att besvara enkäten så har deltagarna gett sitt 

samtycke att materialet används i studien (Vetenskapsrådet, 2003). Eftersom att enkäten 

varit nätbaserad och delats ut på ett okontrollerat sätt, så har även respondenterna fått full 

anonymitet (Vetenskapsrådet, 2003). Konfidentialitetskravet tillgodosågs genom dels 

anonymiteten och även genom att den insamlade datan förvaras på ett säkert sätt under 6 

månader efter den genomförda undersökningen, för att sedan förstöras (Vetenskapsrådet, 

odat). Materialet kommer endast att användas till studiens syfte vilket är att bidra med 

mer kunskap inom forskningsområdet (Vetenskapsrådet, 2003). 
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6. Resultat 
I detta avsnitt presenteras undersökningens resultat. Först redovisas de kvantitativa 

frågorna 1-14, 16,17 och därefter presenteras en enklare analys av fråga 15 där deltagarna 

fick möjligheten att fritt skriva sina tankar kring bilderna E & F som togs med i enkäten. 

Resultatet kommer att presenteras i deskriptiva tabeller där antal och frekvenser anges 

som (n). Procent kommer inte att användas då svarsfrekvensen varit för låg för att en 

procentuträkning skulle vara lönsam. 

6.1 Respondenternas uppfattning om den egna kroppen 
Tabell 1 nedan visar att majoriteten av respondenterna ansåg sig var ganska nöjda med 

den egna kroppen. 10 av 28 svarade nr 7 på den tiosiffriga skalan, mätt från siffran ett 

till tio. Tabell 1 nedan visar hur nöjda respektive missnöjda respondenterna var med den 

egna kroppen när undersökningen gjordes. 

Tabell 1.  

Respondenternas uppfattning om sin egen kropp. Mätt på en tiosiffrig skala, där 1 är mycket 

missnöjd och tio mycket nöjd 

Uppfattningen av den egna 

kroppen, mätt på en 

tiosiffrig skala 

 

Frekvens 

(n=28) 

1 2 

2 0 

3 0 

4 3 

5 2 

6 7 

7 10 

8 2 

9 2 

10 0 
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6.2 Kvinnliga kroppsideal 
För att undersöka de kvinnliga kroppsidealen, som respondenterna ansåg vara mest 

exponerat i media, användes två frågeinstrument, figure rating scale (FRS), (se bild A & 

B i bilaga 2). Resultatet visade, trots en större spridning, att majoriteten, 8 av 28, ansåg 

att figur 4 (från bild A), bäst representerade det kvinnliga normativa idealet som ansågs 

synas mest genom media. Resultatet visade vidare att majoriteten, 7 av 28, hade valt figur 

13 (från bild B), som det mest önskvärda kroppsidealet. 

Resultatet visar på att respondenterna ansåg att smalhetsidealet fortfarande är det 

dominerande idealet. Samtidigt som majoriteten av respondenterna valde ett mer 

muskulöst kroppsideal som det mer önskvärda kroppsidealet. 

Nedan finns en tabell som mer noggrann visar hur svarspersonerna har svarat på de två 

frågorna som presenterats ovan. 

Tabell 2. 
Respondenternas syn på dagens normativa kvinnliga kroppsideal samt respondenternas syn på 

den mer önskvärda kvinnliga kroppen, utifrån FRS och kompletterande frågeinstrument 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kvinnliga 

kroppsideal  

Bild A 

Frekvensen av det 

normativa 

kroppsidealet (n=28) 

Frekvensen av den 

mer önskvärda 

kroppen (n=28) 
1 1 0 

2 7 1 

3 4 5 

4 8 3 

5 2 4 

6 0 0 
7 2 0 

8 0 0 
9 1 0 

Bild B   

10 0 0 

11 0 0 

12 0 3 

13 1 7 

14 1 1 

15 0 2 

16 0 0 

17 0 0 

18 1 0 

Inget ideal som 
stämmer 

0 2 
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6.3 Manliga kroppsideal 
För att undersöka de manliga kroppsidealen, som respondenterna ansåg vara mest 

exponerat i media, användes två frågeinstrument, figure rating scale (FRS), (se bild C & 

D i bilaga 2). Resultatet visade att majoriteten, 11 av 28, ansåg att figur 16 (från bild D), 

representerade det manliga normativa kroppsidealet som ansågs synas mest genom 

media. Resultatet visade vidare på att majoriteten, 7 av 28, hade valt figur 15 (från bild 

D), som det mest önskvärda kroppsideal.  

Ur resultatet går det att utläsa att respondenterna varit eniga om att både det mest 

förekommande och det önskvärda kroppsidealet var de figur 16 respektive 15. Det ideal 

som ansågs som mer önskvärt var den figur som representerade en något muskulös man, 

medan det ideal som majoriteten menat representera det normativa idealet var en något 

mer muskulös man.  Nedan finns tabell 3 som mer noggrann visar hur svarspersonerna 

har svarat på de två frågorna som presenterats ovan 

Tabell 3. 

Respondenternas syn på dagens normativa manliga kroppsideal samt respondenternas syn på 

den mer önskvärda manliga kroppen, utifrån FRS och kompletterande frågeinstrument   

Manliga 

kroppsideal  

Bild C 

Frekvensen av det 

normativa 

kroppsidealet (n=28) 

Frekvensen av den 

mer önskvärda 

kroppen (n=28) 
1 1 0 

2 0 0 
3 1 0 

4 2 1 

5 3 1 

6 0 1 

7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 

Bild D   

10 0 0 
11 0 0 
12 0 0 
13 0 1 

14 1 1 

15 6 10 

16 11 9 

17 2 2 

18 1 0 

Inget ideal som 
stämmer 

0 2 
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6.4 Frekvensen av kroppsidealbilder i media 
Majoriteten, 12 av 28, svarade att de sett bilder med dagens normativa kroppsideal på 

sociala medier flera gånger dagligen. Bilder med dagens normativa kroppsideal i reklam 

från modeindustrin hade majoriteten 12 av 28, svarat att de ofta sett. 

Majoriteten, 8 av 28, svarade att de sett bilder med ett vardagligt kroppsutseende på 

sociala medier ibland. Bilder med ett vardagligt kroppsutseende i reklam från 

modeindustrin hade majoriteten, 11 av 28, svarat att de sällan sett. 

Bilder på sociala medier/reklam som fått svarspersonerna att känna mer negativt om sin 

kropp så hade majoriteten, 9 av 28, svarat aldrig och 3 av 28 hade svarat flera gånger 

dagligen. På frågan om bilder på sociala medier/reklam som fått respondenten att känna 

sig mer positiv om sin kropp så hade majoriteten, 12 av 28 svarat sällan och 4 av 28 som 

svarat ofta. 

Sammanfattande så visar resultatet att majoriteten av respondenterna stöter på normativa 

kroppsbilder genom sociala medier. Majoriteten visade även på att bilden av ”vardagliga 

kroppar” inte var lika vanligt att stöta på, men att det var mer vanligt genom sociala 

medier än i reklam. Sedan så visar även resultatet på att majoriteten angav att de varken 

blev påverkade positivt eller negativt genom kroppsbilder via media. 

Tabell 4. 

Frekvensen av kroppsidealbilder via sociala medier respektive reklam från modeindustrin 

 Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger 

dagligen 

Bilder på sociala medier som representerar dagens 

kroppsideal (n=28) 

1 2 6 7 12 

Bilder i reklam från modeindustrin som 

representerar dagens kroppsideal (n=28) 

2 2 3 12 9 

Bilder med ett vardagligt kroppsutseende på 

sociala medier (n=28) 

0 7 8 7 6 

Bilder med ett vardagligt kroppsutseende i reklam 

från modeindustrin (n=28) 

4 11 8 3 2 

Bilder på sociala medier/reklam som får dig att 

känna mer negativt om din kropp (n=28) 

9 7 4 5 3 

Bilder på sociala medier/reklam som får dig att 

känna mer positivt om din kropp (n=28) 

5 12 7 4 0 
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6.5 Respondenternas relation till bilderna E & F som representerar 

”vardagliga kroppar” 
Resultatet under denna del kommer från de tre sista öppna frågorna från enkätformuläret 

(se bilaga 2). Först presenteras de två öppna kvantitativa frågorna och sist den öppna 

kvalitativa frågan som analyserats utifrån Halls representationsteori. 

Majoriteten av respondenterna som svarade, 14 av 23, uppgav att de någon gång stött på 

en, eller båda, bilderna (E & F). Av dem så var det 10 av 14 som uppgav att de stött på 

en eller båda bilder i sociala medier och endast 2 av 14 hade stött på bilderna genom 

reklam. (Se tabell 5 i bilaga 3). Några av respondenternas svar direkt ur enkäten: 

Ja, tjejbilden på Facebook 

Sociala medier antagligen 

Båda, första via nätet och andra via reklamskyltar i stan. 

Nej, men liknande på Facebook. 

Majoriteten, 17 av 24, av respondenterna uppgav att de hade reagerat positivt på båda 

bilderna (E & F). Det var en av respondenterna vars svar stack ut då hen hade reagerat 

positivt på bild F men negativt på bild E. Förklaring fanns i den sista öppna fråga där hen 

angav följande: E: tycker det är töntigt att gå emot någons marknadsföring på det sättet de 

gjorde F: trevligt med lite varierande utseenden, ja. Svaren har kategoriseras så som syns i 

tabell 6 nedan, utifrån de svar som respondenterna lämnat. Några exempel på hur 

svarspersonerna svarat: 

Positivt, skönt att det inte bara är pinnsmala personer hela tiden 

Jag reagerar positivt på bilderna men är skeptisk till det dom åstadkommer. 

Ingetdera, jag blir nog mest fundersam. Dock så tycker jag att det är positivt att man ger 

den här bilden för allmänheten, att alla inte ser ut som Victoria's Secret-modeller. 

Tabell 6. 

Upplevelsen av bilder av ”vardagliga kroppar”, kategoriserat utifrån respondenternas svar 

 

 

 

 

 

 

  

Kategorier Frekvens 

(n=24) 

Positivt  17 

Negativt 2 

Reagerat positivt på bild F 

& negativt bild E 

1 

Både positivt och negativt  2 

Verken eller 2 
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Respondenternas fria tankar kring bilderna E & F har analyserats utifrån tre begrepp från 

Stuarts Halls representationsteori (se punkt 4.2). Respondenternas svar har sedan 

kategoriserats utifrån dessa begrepp vilket presenteras här nedan. Tabell 7 med alla 

respondenternas kommentarer utifrån kategorierna finns i bilaga 3. 

Dominant-hegemonisk attityd till bildernas budskap 

Av de tjugotvå deltagare som svarat på frågan så var de tio som avgav svar med ett mer 

Dominant-hegemoniskt riktat innehåll, som var i enlighet med hur avsändarna avsåg att 

bilderna skulle avkodas. 

  
Alla är lika fina hur de än ser ut. 

De ger en mer ärlig och realistisk bild.  

 

Svaren ses som en bekräftelse på att respondenterna avkodat budskapet så som 

avsändarna ville att mottagarna skulle. Bildernas budskap som avsändarna menat att koda 

är att skildra de osunda kroppsidealen och bidra med en ökad acceptans för variationen 

av kroppsstorlekar. 

 
Underbart att se olika kroppar och att alla är nöjda med dem 

F: trevligt med lite varierande utseenden, ja 

 

Förhandlande attityder av bildernas budskap 

Nio av de tjugotvå svarspersoner som svarat gav uttryck för ett förhandlande 

förhållningsätt till bilderna. Genom att respondenterna inte gav uttryck för egna 

värderingar så tyder svaren på att de har en mer neutral inställning, till den kodande 

betydelsen, jämfört med den dominant-hegemoniska avkodningen.  Två av 

svarspersonerna skrev följande kommentarer; 

Representativt av de flesta kroppsformer 

Jag tror att de visar hur olikt kroppsidealet för både män och kvinnor är i förhållande till 

verkligheten.  

Svaren tyder på att mottagarna accepterat bildernas budskap, men har en förhandlande 

inställning utan att lägga in egna värderingar. 

Oppositionell attityd mot bildernas budskap  

Tre kommentarer av de tjugotvå svarspersoner som svarat gav uttryck för en tydlig 

Oppositionell attityd mot bildernas budskap. I två av de tre svaren framgår det en 

förkastelse av mediebudsakapets betydelse;  

 
Visst, det kan vara några stycken som skriver långa inlägg på Facebook om den men till 

slut så är det inte många som bryr sig om vem som bär vilka kalsonger dom syns ändå inte.  

 

Bra o så men ingen ser det på det sättet i verkligheten. 

 

Svarspersonerna ställer sig emot budskapet där den ena personen menar på att bilden kan 

väcka uppmärksamhet en kortare tid men att de i slutändan inte har någon djupare 

inverkan. Den tredje svarspersonen motsätter sig genom att hen tolkar budskapet som en 

bortförklaring för att inte träna; 

 
Bortförklaringar för att inte orka träna. 
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Hall menar på i den representativa teorin att mottagarna tolkar och avkodar medias 

budskap grundat på de tidigare erfarenheter som hen har med sig. Detta kan förklara 

varför den tredje svarspersonen tolkade bilderna som en bortförklaring för just träning då 

hen möjligen haft en tidigare erfarenhet av den formen av situation. 
 

Oppositionell attityd om bildernas kommersiella budskap 

Av två kommentarer, av de tjugotvå personer som svarat, så går det att utläsa ett 

Oppositionellt ifrågasättande mot bildernas kommersiella budskap. Här framkommer det 

att svarspersonerna har avkodat och tolkat budskapet i enlighet med hur det från början 

var kodat. Men de tolkade budskapet som felaktigt och menar på att det finns ett annat 

dolt kommersiellt syfte med bilderna. 

Jag tycker dom hjälper Victoria's secret mer än de försöker göra. Bilden säger att deras 

kläder passar alla oavsett vad reklamerna säger. Då kan Victoria's secret få fler kunder 

från andra målgrupper utan att ändra sina ideal.  

Här tar svarspersonen upp ett intressant ämne där hen menar på att hen har förstått det 

tänkta budskapet men att bilden istället skulle fungera som en marknadsföring för just 

kedjan Victoria Secret när budskapet egentligen var den motsatta.  

E: tycker det är töntigt att gå emot någons marknadsföring på det sättet de gjorde. 

Den andra svarspersonen menade på att bild E, med tjejerna, var töntig då hen menade 

på att bilden gick emot någon annans marknadsföring. Detta argument är väldigt 

intressant och demonstrerar vikten av att koda budskapet i meddelandet noggrant. Så att 

inte målgruppen istället tolkar ett andra underliggande budskap, som då skapar misstro 

till det faktiska bildbudskapet. 
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7. Diskussion 
Under den här delen kommer först en metoddiskussion där studiens metod diskuteras 

utifrån tidigare forskning. Sedan kommer en resultatdiskussion där studiens resultat 

diskuteras utifrån tidigare forskning och teorierna; social jämförelseteori & Halls 

representationsteori. 

7.1 Metoddiskussion 
Inför genomförandet av enkätundersökningen så var den ursprungliga idén att dela ut 

utskrivna pappersenkäter direkt i klassrummet, vilket även hade gett en högre 

svarsfrekvens (Ejlertsson, 2005). Det blev dock inte så, vilket beskrivs närmare i 

metoddelen. Om studien hade gjorts vid ett mer lämpligt tillfälle, exempelvis längre in på 

terminen, så hade möjligen ett tillträde istället godkänts (Ejlertsson, 2005). Men som en 

kreativ lösning på problemet, så valdes istället ett nätbaserat enkätformulär att 

genomföras, genom att använda Google Drives program; Google Docs (2015). Genom 

att göra enkäten nätbaserad så förenklades arbetet för rektorerna vilket skulle kunna ha 

bidragit till att tre rektorer godkände att vidarebefordra informationsbrevet med länken 

till enkäten. Anonymiteten som den nätbaserade enkäten innebar, skulle kunna ha medfört 

en ökad trygghetskänsla hos respondenterna att svara på frågorna, som skulle kunna 

tolkas som känsliga, då kroppsideal kan vara ett känsligt ämne (Folkhälsomyndigheten, 

2014). Andra fördelar med en nätbaserad enkät var att det även blev mer miljövänligt, då 

enkätformuläret inte behövde tryckas upp i flera papperskopior. Respondenterna fick 

även genom enkäten möjlighet att svara på frågorna och titta igenom svarsalternativ i 

lugn och ro (Ejlertsson, 2005). En nackdel var dock att möjligheten att presentera 

projektet själv försvann. Därmed kunde inte respondenterna heller ställa frågor fall, 

informationen eller enkätenfrågorna, varit otydligt formulerade (Ejlertsson, 2005). 

Respondenterna kunde heller inte be om förtydligande av begrepp som i efterhand ansågs 

som otydliga. Exempel på otydliga begrepp som användes i enkäten, men som sedan 

ändrades eller förtydligades efter enkätundersökningen, var; heterogena modeller, dagens 

kroppsideal, den perfekta kroppen och ”alternativa kroppsideal”. Begreppen ändrades 

eller förtydligades i studien för att ytterligare tydliggöra studiens syfte och innehåll. 

Vidare så var två av de tre öppna frågorna, från enkätundersökningen, från början 

konstruerade som kvalitativa frågor För att ge respondenterna möjlighet att besvara 

frågorna mer fritt. Men på grund av den låga svarsfrekvensen så fans det för få 

kommentarer, för att analysera svaren utifrån en kvalitativ ansatts. Kommentarerna som 

kom in var även av den karaktären att de gick att kategorisera utifrån kvantitativ ansatts. 

Därför gjordes valet att presentera de två öppna frågorna, fråga nr. 16 och 17, som 

deskriptiva tabeller av kvantitativ karaktär. 

 

Resultatet från den här undersökningen är inte generaliserbart på grund av att ett 

slumpmässigt obundet urval aldrig genomfördes. Men det är fortfarande betydelsefullt att 

diskutera kring studiens validitet och reliabilitet. För att ett resultat ska få en hög validitet 

och reliabilitet så krävs det bland annat en hög kvalitet på enkätfrågorna. Men även att 

det går att försäkra sig att endast den förväntade urvalsgruppen har svarat på frågorna och 

ingen annan. Studiens validitet sänks även då det inte går att bevisa att det endast är den 

utvalda målgruppen som svarade på enkätformuläret. Även om målgruppen tydligt stod i 

informationsbrevet, 16 till 19 år, så går det inte att garantera att någon äldre eller yngre 

än målgruppen fått tillgång och svarat på enkäten (Ejlertsson, 2005). Reliabiliteten styrs 

av frågornas förlitlighetsgrad. Eftersom att ingen testpilotstudie genomfördes, på grund 
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av tidsbrist och för låg svarsfrekvens, så testades heller inte frågornas kvalitet. Vilket 

bidrog till att otydligt formulerade frågor upptäcktes efter att undersökningen var gjord. 

En fråga som skulle ha omformulerats bättre var fråga nr 5 & 7; Välj det nummer som du 

tycker bäst stämmer in på din egen uppfattning av den ”perfekta kroppen”. Liksom ”den 

vardagliga kroppen” så är även begreppet den ”perfekta kroppen” ett väldigt 

svårdefinierat ord, vad är en perfekt kropp? Frågan i sig syftade på individens egen 

definition av den kropp som hen själv önskar uppnå. Begreppet den perfekta kroppen har 

sedan byts ut till; den önskvärda kroppen, för att tydliggöra innebörden av frågan. I 

efterhand så skulle frågan har formulerats mer såhär; Väl det nummer som du tycker bäst 

representerar den kropp som du önskar att uppnå? Sedan så användes även uttrycket 

dagens kroppsideal väldigt frekvent i enkätformuläret. Efteråt så har även detta begrepp 

problematiserats, vad är dagens kroppsideal egentligen? Det som frågan syftar på är att 

undersöka de ideal som i samhället anses som de normativa och dominerande 

kroppsidealen, men detta blir inte lika tydligt genom att uttrycka det som dagens 

kroppsideal. Även om det kändes som tydligt just då. Sedan så var det även uttrycket 

heterogena modeller som användes i informationsbladet, för att beskriva användningen 

av olika modeller och då inte samma kroppstyp så som de i modebranschen använder. 

Begreppen kan upplevas som svårt då respondenterna kanske inte förstod ordet hetero 

och des innebörd, som då betyder olika. Men i enkäten så användes aldrig begreppet utan 

då användes istället ”vardagliga kroppar”. Det begreppet har även konstaterats att det var 

svårdefinierat, vad är egentligen en vardaglig kropp? Syftet med begreppet var att förklara 

bilder som då använder sig av fler kroppar av olika storlekar och utseende. Men begreppet 

förtydligades i enkäten genom att två bilder (E & F) togs med för att demonstrera 

begreppet; bilder med ”vardagliga kroppar”.  Sammanfattningsvis så fanns det brister i 

enkätfrågorna som även bidrar till att sänka studiens reliabilitet och validitet. 

 

Vidare så användes även tre frågeinstrument (se punkt 5.1) för att undersöka 

respondenternas syn på dagens normativa kroppsideal och det ideal som de själva ansåg 

som mest önskvärt. FRS av Thompson och Gray (1995) valdes då det är den vanligaste 

skalan att använda sig av för att exempelvis undersöka individens uppfattning om 

kroppsideal. Frågeinstrumentet FRS är kvalitetstestat och har en hög validitet och 

reliabilitet (Ejlertsson, 2005). Men eftersom att skalan endast gick från mycket smal till 

mycket överviktig, så hade respondenternas svarsalternativ varit mer begränsade. Även 

baserat på tidigare studier, som visat att både män och kvinnor kan vilja ha en mer 

muskulös kropp (Lynch och Zellner, 1999; Molin, 2007), så valdes två kompletterande 

skalor att tas med. Skalan från Lynch och Zellner (1999), av tecknade muskulösa manliga 

kroppsbilder, är en mer etablerad skala som används just eftersom att män har ett 

dominerande muskulärt kroppsideal (Frisén, 2012). Den andra skalan, av tecknade 

muskulösa kvinnliga kroppsbilder, är inte en etablerad skala. Denna typ av skala, som 

mätte kvinnans kropp, från mycket smal till mycket muskulös, var även väldigt svår att 

hitta. Skalan som används i studien hittades efter många Googlesökningar på diverse 

sökord, så som; drawing rating scale women muscular. Tillslut hittades skalan på en 

PowerPoint gjord av en amerikansk professor i psykologi (McCreary, 2011). Professorns 

powerpointföreläsning handlade främst om mäns kroppsideal, men skalan på kvinnliga 

muskulösa figure fanns även med för att presentera en samhällsförändring på synen på 

den muskulösa kroppen (McCreary, 2011). Även om skalan var svår att hitta och därmed 

inte kvalitetstestad så valdes den, dels av eget tycke, dels för att bli mer jämställt och att 

inte anta att kvinnor endast borde vilja vara smala eller överviktiga. Skalan valdes även 

att tas med utifrån en tidigare studie, där en diskussion förts i studiens diskussionsdel om 
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att även kvinnorna möjligen hade velat få möjlighet att få välja mellan mer muskulösa 

figurer (Molin, 2007). 

 

Liksom beskrivits tidigare, under metoddelen, så har det inte varit möjligt att kontrollera 

hur många elever som har fått tillgång till enkätstudien och därmed har det inte heller gått 

att beräkna på ett externt bortfall. Istället har det gått att beräkna det interna bortfallen 

som även har en stor betydelse för resultatets kvalitet och förlitlighet (Ejlertsson, 2005). 

Majoriteten av enkätfrågorna hade svarsalternativ, dessa frågor var även obligatoriska att 

svara på för att komma vidare i enkätformuläret. Detta val gjordes för att förhindra att 

respondenterna skulle missa eller med flit hoppa över en fråga. De sista tre frågorna var 

däremot öppna där respondenterna själva fick skriva svaren. Detta val gjordes för att ge 

respondenterna en större frihet att välja om de ville fylla i de öppna svaren eller inte. Detta 

val gjordes eftersom att öppna frågor kan anses svåra och om då de hade varit 

obligatoriska, så hade möjligen andelen otydliga svar istället ökat. Nedan beskrivs varje 

fråga respektive interna bortfall. 

I den öppna kvalitativa frågan, fråga nr. 15, ombads respondenterna att fritt skriva ner 

sina tankar kring bilderna E och F. Av 28 respondenter hade 25 svarat, men tre av de 

svaren togs bort på grund av otydlighet i svaren som gjorde det omöjligt att tyda. Som ett 

exempel så hade en respondent angett svaret; ”reddit”. Därmed blev det ett internt bortfall 

på totalt sex svar, det blev även den kvalitativa frågan som fick högst antal bortfall. 

Orsaken till det går att diskutera och en bidragande faktor hade kunnat vara att 

respondenterna upplevde det svårt att fritt skriva ner vad de tänkt om just det två bifogade 

bilderna. 

I fråga nr 16, som var en av de två öppna kvantitativa frågorna, ombads respondenterna 

att ange om de hade stött på någon av bilderna E och F tidigare och så fall i vilket 

sammanhang de hade stött på bilderna. Av totalen 28 respondenter så hade 25 personer 

svarat, var av två svar som valts att ta bort på grund av otydliga svar. Det gav ett internt 

bortfall på sammanlagt fem svar. I den andra kvantitativa och öppna frågan så ombads 

respondenterna, att fritt skriva om de reagerat positivt eller negativt på bilderna E och 

F? Av 28 respondenter så hade 26 personer svarat, var av två svar tagits bort, vilket gav 

ett interna bortfall på totalt fyra svar. De två sist beskrivna frågorna ovan, blev öppna 

frågor utan svarsalternativ, för att respondenternas svar inte skulle bli begränsade av 

endast några få svarsalternativ. Dock så hade troligen svarsalternativ på de två öppna 

frågorna ha kunnat bidra med ett minskat internt bortfall. Samtidigt så gavs svar, på fråga 

nr 17, som troligen inte hade tagits med som svarsalternativ. Som exempel så fram kom 

kategorin; Reagerat positivt på bild F & negativt bild E. Så genom öppna frågor lämnas 

även möjligheten till oväntade svar, vilket gör resultatet mer intressant. Men samtidigt så 

bidrar öppna frågor även med risk för otydliga svar och att respondenterna upplever det 

svårare och därmed låter bli att svara.  

Slutligen så är det av stor vikt att diskutera kring de interna bortfallens påverkan på 

studiens slutliga resultat. Liksom forskningen tar upp så har de interna bortfallen en direkt 

inverkan på resultatet då fler svar hade kunnat förändra det slutliga resultatet (Ejlertsson, 

2005). Om den öppna kvalitativa frågan, som hade flest interna bortfall, istället hade 

omformulerats tydligare så hade det kunna ha medfört att fler valt att besvara frågan. Fler 

svar hade kunnat påverka resultatet på så vis att det antingen hade kunnat styrka studiens 

resultat om fler respondenter svarat liknande. Men resultatet hade även kunnat förändras 
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på så vis att respondenterna hade kunnat bidra med nya infallsvinklar än de som kom 

fram. 

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med den genomförda studien har således varit att undersöka gymnasieelevers 

uppfattning av dagens normativa kroppsideal och bilder av ”vardagliga kroppar”, som 

idag sprids genom sociala medier och reklam. Ett andra syfte med studien har varit att 

undersöka, om och hur bildbudskapet av ”vardagliga kroppar” i reklam kan fungera 

hälsofrämjande, i att öka ungdomars positiva kroppsuppfattning som därmed är kopplat 

till en bättre hälsa. I resultatdiskussionen kommer kopplingar att göras mellan resultatet, 

den tidigare forskningen och de två valda teorierna; social jämförelseteorin och Halls 

representationsteori.  

 

7.1.1 Normativa kroppsideal & önskvärda kroppar 

Av den genomförda undersökningen, visade resultatet på en något större spridning av de 

upplevda normativt kvinnliga kroppsidealen, än bland det manliga normativa 

kroppsidealen. Majoriteten valde fortfarande figur 4 (se bilaga 2) som representerar ett 

smalt kvinnligt kroppsideal och figur 16 (se bilaga 2) som representerade ett mer 

muskulöst manligt kroppsideal. Utifrån den tidigare forskningen så styrks resultatet med 

att det fortfarande är ett kvinnligt smalhetsideal som dominerar och för män ett 

dominerande muskulöst kroppsideal (Frisén, m.fl, 2014). I den andra frågan fick 

respondenterna välja den figur som bäst representerade det ideal som individen själv 

ansåg som det mest önskvärda. Även här visade resultatet på en större spridning bland 

det önskvärda kvinnliga kroppsidealen än bland det manliga kroppsidealen. Resultatet 

visade på att det mest önskvärda idealet var en något muskulös och vältränad kvinna. 

Resultatet är intressant och styrks av vad den tidigare forskningen tar upp, att media har 

en stor roll i att förmedla förändringar i samhället och på sikt bidra med 

attitydförändringar (Frisén m.fl, 2014; Lalander & Johansson, 2012; Stice m.fl, 1994). 

Resultatet tyder på en förändrad syn på det kvinnliga normativa idealet bland 

respondenterna. Utifrån den tidigare forskningen så bekräftar resultatet att kroppsideal är 

föränderligt där media fungerar som en förmedlare av förändringar som pågår i samhället. 

Vidare så går det att anta att media, med tiden, även kan fungera hälsofrämjande när det 

kommer till att förmedla alternativa kroppsideal av vardagliga kroppar. Samtidigt så tyder 

resultatet på att majoriteten av respondenterna var mycket mer överens kring det manliga 

önskvärda idealet, där figur 15 (se bilaga 2), som representerar en något muskulös man, 

ansågs vara det mest önskvärda kroppsidealet. Att majoriteten ansåg att det önskvärda 

manliga kroppsidealet var en muskulös man var inte särskilt förvånande då forskningen 

visar på att det idealet är det som har dominerat längst, ända tillbaka till antika Grekland 

(Frisén m.fl, 2014) Men resultatet är fortfarande intressant då majoriteten hade valt en 

något mindre muskulös man som det önskvärda idealet, jämfört med den figur som det 

röstat som det manliga normativa kroppsidealet. Även detta skulle kunna tyda på en liten 

förändrad syn som influerats genom media (Stice m.fl, 1994). 

 

Vidare så visade resultatet att majoriteten av respondenterna hade valt, på en tiosiffrig 

skala, nr. 6 och nr. 7 där majoriteten valt siffran nr. 7 för att beskriva hur nöjda de ansåg 

sig vara med den egna kroppen. Det var endas 4 av 28 respondenter som valt en siffra 
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över nr. 7. Resultatet är intressant och tyder på att majoriteten av respondenterna var 

måttligt nöjda med den egna kroppen samt fyra respondenter som ansåg sig mycket nöjda 

med den egna kroppen. Ur ett folkhälsoperspektiv så är en öppen och positiv attityd mot 

den egna kroppen sett som en friskfaktor då individen känner sig tillfreds med sig själv 

(Donaghue, 2009). Men huruvida sambans finns mellan medias spridning av alternativa 

kroppsideal och studiens resultat går inte att utläsa av den gjorda studien. Det som går att 

diskutera utifrån den tidigare forskningen är varför majoriteten av respondenterna inte 

valde en högre siffra än nr. 6 och nr. 7. Litteraturen tar upp unga individer som mer 

sårbara för ouppnåeliga kroppsideal (Folkhälsomyndigheten, 2014).  Även Ziehe (1986) 

menar att vi lever i ett nymoderniserat samhälle där ungdomen blivit allt mer reflexiva 

över det egna utseendet och ser sig mer som ofärdiga projekt som ständigt kan förbättras. 

Detta skulle kunna förklara varför respondenterna valt nr 7 eller lägre, då de ser sig själva 

som ofärdiga projekt, som möjligen påverkats av medias representation av åtråvärda 

kroppsideal. Även Festinger (1954) menar med den sociala jämförelseteorin att det ligger 

i människan natur, att vilja utveckla och förbättra sig själv genom jämförelse med andra. 

 

7.1.2 Frekvensen av kroppsidealbilder i media 

Av resultatet framkom sociala medier som den mest vanliga arenan för att träffa på 

normativa kroppsidealbilder. Den tidigare forskningen styrker resultatet om att sociala 

medier är en allt vanligare arena för spridningen av kroppsideal. Forskningen menar även 

på att de alternativa kroppsidealen fortfarande är ett relativt nytt fenomen (Bissell & Rask, 

2010; Swami & Smith, 2012) vilket även bekräftas av den gjorda studiens resultat, där 

respondenterna angav att de vid några tillfällen på en månad träffat på den här typen av 

bilder. Ett intressant resultat var att respondenterna angav att de sällan hade träffat på 

fenomenet med vardagliga kroppar genom reklam. Resultatet bekräftar den tidigare 

forskningen med att fenomenet är relativt nytt, särskilt bland företag som väljer att satsa 

på den här formen av hälsofrämjande kampanjer.  

 

Den sociala jämförelseteorin används i forskning för att förklara hur ungdomar påverkas 

negativt av ouppnåeliga kroppsideal, genom jämförelse med ideal som skiljer sig mycket 

från ungas ”verkliga” utseende (Hesse-Biber m.fl, 2006). Studiens resultat visar på att 

majoriteten av svarspersonerna utsätts mest för normativa kroppsideal medan de utsätts 

mycket mindre av ”vardagliga kroppar” genom sociala medier och reklam. Detta skulle 

kunna utgöra en riskfaktorfaktor som även den tidigare forskningen tar upp att det bidrar 

till att den psykiska ohälsan, på grund av ouppnåeliga kroppsideal, ökar bland ungdomar 

och kryper även lägre ner i åldrarna (Folkhälsomyndigheten, 2014; Groezs m.fl, 2002). 

Resultatet skulle kunna tolkas som en indikator på att det behöver bli fler företag, 

offentliga personer och privatpersoner som fortsätter att sprida bilden av ”vardagliga 

kroppar”. För att fler ungdomar ska exponeras av den nya formen av ideal och på så vis 

öka möjligheten att minska den psykiska ohälsan, samt öka ungas positiva preferenser för 

den egna kroppen.  

 

7.1.3 Respondenternas åsikter om bilderna E & F som representerar ”vardagliga 

kroppar” 

Resultatet visade på att väldigt få av respondenter stött på bild F, som var en bild ur 

Dressmans (2015) reklamkampanj. Resultatet visade även på att majoriteten fortfarande 

hade träffat på en av bilderna eller båda bilderna genom sociala medier, vilket då 
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ytterligare styrker sociala mediers spridning av kroppsbilder och idealbilder (Johansson 

m.fl, 2013). I frågan om vad respondenterna ansåg om bilderna E & F, så svarade 

majoriteten att det tolkade bilderna positivt vilket var ett intressant svar som 

överensstämde med den studie som presenterades under punkt; (2.5). Studiens resultat 

visade på att bilder direkt påverkade testpersonernas preferenser till kroppar där även 

bilder på större kvinnor genererade till en ökad preferens för större kroppar (Boothroyd, 

Tove´e & Pollet, 2012). Resultatet bekräftar den tidigare studiens resultat om att bilder 

har en påverkanseffekt på individen som utsätts för bilden. Dock så framkommer det inte, 

av den gjorda undersökningen, hur bilderna av vardagliga kroppar fick respondenterna 

att känna för den egna kroppen. Men utifrån den gjorda studien och forskningsstudien, 

som nämns ovan, så finns det underlag som tyder på att denna form av bilder även har en 

effekt på individens upplevelse av den egna kroppen som skulle kunna påverka individens 

hälsa positivt (Boothroyd, Tove´e & Pollet, 2012). 

 

7.1.3.1 Analysen av respondenternas fria tankar kring bilderna E & F 

Ungdomarnas fria tankar kring bilderna som presenterades i enkäten, analyserades utifrån 

Stuarts Halls representations teori. De begrepp som användes till analysen var; Dominant-

hegemonisk, Förhandlande och Oppositionell. 

Analysen av respondenternas svar gav ett intressant resultat som pekar på att endast 10 

av de 22 respondent som svarade på frågan, tolkade bildernas budskap Dominant-

hegemoniskt, det vill säga i enlighet med hur avsändarna avsåg att budskapet skulle 

avkodas. 9 av 22 hade angivit kommentarer som tolkades utifrån Halls begrepp 

Förhandlande, då dessa visade på ett mer neutralt förhållande till bildernas budskap. 

Svarspersonerna visade på att de accepterat bildernas budskap, men utan att lägga in en 

egen värdering. Detta skulle kunna tyda på att svarspersonerna inte tog åt sig budskapet 

eftersom att budskapet inte värderades som tillräckligt meningsfullt. Hall (2006) trycker 

på vikten av att mottagaren ser budskapet som meningsfullt för att kunna ta till sig det 

kodade budskapet. Resultatet skulle kunna vara en indikator på att företag och andra 

personer som vill nå ut med ett budskap, om att alla kroppar är vackra, så behöver 

budskapet kodas och presenteras på ett sådant sätt att mottagaren avkodar och upplever 

budskapet som meningsfullt.  

Vidare hade fem av svarspersonernas kommentarer tolkats utifrån Halls begrepp 

Oppositionell, som innebär att mottagaren förstått avsändarens budskap men ifrågasätter 

det. Tre av dessa kommentarer kategoriserades som förkastande av avsändarens budskap. 

Dessa svarspersoner hade genom sina kommentarer visat på att de motsatte sig 

budskapets effekt och menade på att bildernas budskap inte stämde överens med 

”verkligheten”. Resultatet är minst sagt intressant och Hall (2006) skulle beskriva dessa 

tre individers åsikter som ett resultat av deras uppväxtmiljö och tidigare erfarenheter som 

en bidragande faktor till tolkningen av medias budskap.  

Två av de fem oppositionella kommentarerna hade en stark ifrågasättande attityd till 

bildernas kommersiella budskap. Svarspersonerna visade sig har avkodat och tolkat 

budskapet i enlighet med hur det från början var kodat. Men de tolkade budskapet som 

felaktigt och menar på att det fanns ett annat dolt kommersiellt syfte med bilderna. Båda 

två kommentarer pekade på att svarspersonerna ansåg att budskapet kunde tolkas som 

fördel för någon annans marknadsföring. Svarspersonernas reflektion över bildernas 

dubbla budskap är väldigt intressant, och något som avsändarna av bilderna borde ta till 

sig. Även Hall (2006) trycker hårt på vikten av att avsändaren omsorgsfullt och noggrant 
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kodar budskapet för att mottagaren ska avkoda budskapet så som det kodats. Här tyder 

resultatet på att bildernas budskap inte har kodats tillräckligt omsorgsfullt då mottagarna 

tolkat budskapet som en marknadsföringsstrategi för ett annat företag. 

 

Den tidigare forskningen tar upp media som en stor och viktig del i att kommunicera ut 

folkhälsofrämjande insatser för att främja den psykiska hälsan bland unga, som är en 

utsatt grupp för ouppnåeliga kroppsideal och dess påverkan (Jarlbro, 2010). 

Sammanfattande så pekar resultatet på att majoriteten av respondenterna gav uttryck för 

ett neutralt till oppositionellt förhållande till det hälsofrämjande budskapet som 

avsändarna avsåg att mottagarna skulle avläsa ur bilderna E och F. Resultatet tyder vidare 

på att hur individen avkodar och tolkar bildbudskapet är avgörande för hur vida reklam 

med bilder av vardagliga kroppar kan fungera som en hälsofrämjande insatts där 

ungdomar är målgruppen. Resultatet visar vidare på vikten att avsändarna för denna form 

av bilder kodar bilderna så att de är anpassade för specifikt unga som målgrupp och att 

individen upplever budskapet som meningsfullt (Hall, 2010). 
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8. Konklusion 
Studiens resultat har gett svar på studiens syfte och underliggande frågeställningar. 

Resultatet har även, utifrån den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna, 

gett svar på vad företag, offentliga och privata personer behöver fundera över för att nå 

ut till målgruppen ungdomar. Studien kan, utifrån resultatet och den tidigare forskningen, 

konstatera en förändrad syn gällande det kvinnliga idealet då majoriteten av 

respondenterna angav att en mer muskulös och vältränad kvinna ansågs som den mest 

önskvärda kroppen. Resultatet bekräftade även den tidigare forskningen med att sociala 

media är en stor arena för spridningen av kroppsideal och då särskilt av just åtråvärda 

ideal. Resultaten tyder på att media har ett stort inflytande för ungas syn på kroppsideal 

och den egna kroppen. Det kan användas med fördel som en hälsofrämjande insats, i syfte 

att öka ungas hälsa genom att fler bilder med ”vardagliga kroppar” sprids med hjälp av 

sociala medier och reklam. Vidare så angav majoriteten att de tolkade bilderna E & F (se 

bilaga 2) som positiva, men att få stötte på denna typ av bilder via media. Slutsatsen är 

att en ökad exponering av ”vardagliga kroppar” skulle kunna bidra med en ökad positiv 

kroppsuppfattning bland unga. Utifrån respondenternas fria tankar om bilderna E & F, så 

dras slutsatsen att fler unga hade fått möjligheten att ta till sig bildinnehållet. Om 

avsändaren på ett mer omsorgsfullt sätt kodade budskapet och presenterade det på ett 

sådant sätt, att målgruppen ser innehållet som meningsfullt och därmed kan ta till sig det 

hälsofrämjande budskapet. Studien ger hopp om ungas psykiska hälsa och att media kan 

fungera som en arena där hälsofrämjande budskap kan sändas. Så länge budskapet kodas 

meningsfullt så kan innehållet nå ut till unga och bidra med en positiv kroppsuppfattning 

och en ökat psykisk hälsa. Vilket skulle vara gynnsamt för både individen och hela 

samhället. 
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev & enkät som berör kroppsideal och 

kroppsuppfattning 

 

Hej! 

Mitt namn är Viktoria och jag läser nu sista terminen på folkhälsopedagogiska 

programmet på Högskolan Kristianstad. Som en del av mitt examensarbete kommer jag 

att genomföra en enkätundersökning som jag hoppas att du vill ta dig tiden till att 

besvara idag.  

Syftet med enkäten är att undersöka på vilket sätt bilder med heterogena modeller i 

reklambilder och i sociala medier kan påverka din upplevda kroppsuppfattning. All 

information från enkät-undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och du 

kommer att vara anonym. 

När mitt examensarbete är färdigt är förhoppningen att min undersökning kan bidra till 

en ökad kunskap om hur medias inverkan på ungas kroppsuppfattning. Det färdiga 

examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för alla att läsa på internet i slutet av mars 

2016.  

Nedan finns enkäten som jag hoppas att du vill ta dig tid till att besvara. Enkäten 

handlar om din upplevelse av dagens kroppsideal och din egen kroppsuppfattning. 

Enkäten berör även hur vanligt du upplever det är med bilder som representerar dagens 

kroppsideal jämfört med bilder som representerar heterogena modeller i medier. 

Enkäten är helt frivillig att delta i så om du inte skulle vara intresserad av att delta i 

studien behöver du inte fylla i enkäten. 

Enkäten tar uppskattningsvis mellan 05 till 15 minuter 

 

 

 

Tack för att du deltar! 

Med vänliga hälsningar Viktoria 
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Bilaga 2 
 

Enkät om kroppsideal och kroppsuppfattning 

 

1. Jag är:* 

Kille  

Tjej  

Annat   

 

2. Ålder:* 

 År 

 

3. Vilket program går du?* 

    

 

*Obligatoriska frågor att svara på för att komma vidare i webankäten.  
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Kvinnligt kroppsideal 

Studera följande bilder. (Bild A & Bild B) 

Bild A. Contour Drawing Rating Scale (Thompson & Gray, 1995) - established as a 

reliable and valid measure of body size perception 

Bild B (McCreary, 2011) 

4. Välj det nummer som du tycker bäst motsvarar det kroppsideal du oftast stöter på i 

sociala medier och i reklam från modeindustrin.*  

  

5. Välj det nummer som du tycker bäst stämmer in på din egen uppfattning av den 

”perfekta kroppen”.* 
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Manligt kroppsideal 

Studera följande bilder. (Bild A & Bild B) 

Bild C. (Thompson & Gray, 1995) 

 

Bild D. (Lynch och Zellner, 1999) 

6. Välj det nummer som du tycker bäst motsvarar det kroppsideal du oftast stöter på i 

sociala medier och i reklam från modeindustrin.* 

7. Välj det nummer som du tycker bäst stämmer in på din egen uppfattning av den 

”perfekta kroppen”.* 
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Frågorna nedan avser din upplevelse av de senaste fyra veckorna, kryssa för det 

svarsalternativ som stämmer bäst in för dig.  

Svarsalternativen kommer att tolkas som följande: 

Aldrig 

Sällan = Enstaka tillfällen under en månad 

Ibland = Flera tillfällen under en månad 

Ofta = Vid flera tillfällen under en vecka 

Flera gånger dagligen 

 

Hur ofta upplever du att du de senaste fyra veckorna träffat på: 

8. Bilder på sociala medier som du tycker representerar dagens kroppsideal?* 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger dagligen 

 

9. Bilder i reklam från modeindustrin som du tycker representerar dagens kroppsideal?* 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger dagligen 

 

10. Bilder med ett vardagligt kroppsutseende på sociala medier?* 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger dagligen 

 

11. Bilder med ett vardagligt kroppsutseende i reklam från modeindustrin?*  

Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger dagligen 

 

12. Bilder på sociala medier/reklam som får dig att känna mer negativt om din kropp?*  

Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger dagligen 

 

13. Bilder på sociala medier/reklam som får dig att känna mer positivt om din kropp?* 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Flera gånger dagligen 
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Upplevelsen av din egen kropp 

14. Hur nöjd anser du att du är med din kropp på en skala noll till tio?* 

Noll står för: inte nöjd alls och tio står för: jättenöjd. Ringa in den siffra som du anser 

stämmer bäst: 

 

Studera bilderna nedan och svara på de sista frågorna: 

 

 

Bild E. (By Lara Parker, Kirsten King, Sheridan Watson, Nina Mohan, Kristin Chirico, 

Allison Bagg, Macey J Foronda - BuzzFeed Staff, 2015) 
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Bild F. (Dressmanns kalsongkampanj, 2015) 

15. Bilderna E och F ovan har på senare tid setts på sociala medier och i reklam, kan du 

kortfattat beskriva dina tankar kring dessa två bilder. 

 

16. Har du stött på någon av bilderna tidigare? Berätta var du sett bilden/bilderna? 

 

17. Regerar du positivt eller negativt på reklamen i bilderna E och F, motivera ditt svar; 

 

 

 

 

Klicka på skicka/submit längst ner på sidan för att lämna in 

dina svar 

Du kan gå tillbaka i enkäten om det är något du vill ändra. 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

You are beautiful! 
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Bilaga 3 
 

Tabell 5. 

Respondenternas svar om och var de träffat på bilder av ”vardagliga kroppar” 

Kategorier Frekvens 

Ja, har träffat på någon av, eller båda 

bilderna E och F tidigare 

14 (n=23) 

Har träffat på någon av eller båda bilder på 

sociala medier 

 

10 (n=14) 

 

Har träffat på bilderna i reklam 2 (n=14) 

Nej, har inte träffat på bilderna E och F 

tidigare 

9 (n=23) 

Har träffat på liknande bilder 2 (n=23) 
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Tabell 7. 

Tematisering av respondenternas öppna svar kring deras tankar om bilder av ”vardagliga 

kroppar”, utifrån Halls representationsteori, (n=22) 

 

Dominant-

hegemonisk 

attityd till 

bildernas budskap 

Förhandlande 

attityder av 

bildernas budskap 

Oppositionell attityd 

till bildernas 

budskap 

Oppositionell om 

bildernas 

kommersiella 

budskap 
Alla är lika fina hur 

de än ser ut 

 

Äkta 

 

Mycket bra att alla 

inte bara är smala  

 

Glädjefyllda 

 

De ger en mer ärlig 

och realistisk bild 

 

Att oavsett hur man 

ser ut så ska man få 

se ut som man gör. 

 

Alla är vi olika och 

därför bör man lyfta 

fram alla olika 

modeller.  

 

De försöker visa att 

alla är olika men fina 

som de är. 

 

Underbart att se olika 

kroppar och att alla 

är nöjda med dem 

 

Alla ser olika ut & är 

lika fina ändå 

 

F: trevligt med lite 

varierande utseenden, 

ja 

 

 

Olika kroppar 

 

Representativt av de 

flesta kroppsformer 

 

Att det finns olika 

kroppsformer  

 

Uppenbarligen funkar 

kläderna för dem 

 

I bild E så ser det ut 

som om baddräkterna 

passar rätt så bra 

 

Det ser inte ut som 

daglig reklam 

 

Normala människor i 

underkläder 

 

Jag tror att de visar 

hur olikt 

kroppsidealet för 

både män och kvinnor 

är i förhållande till 

verkligheten. 

 

Ovanliga 

 

Bra o så men ingen ser 

det på det sättet i 

verkligheten 

 

Bilden F tror jag inte 

har någon stor påverkan 

på något. Visst, det kan 

vara några stycken som 

skriver långa inlägg på 

Facebook om den men 

till slut så är det inte 

många som bryr sig om 

vem som bär vilka 

kalsonger dom syns 

ändå inte. 

 

Bortförklaringar för att 

inte orka träna. 

 

E: tycker det är töntigt att 

gå emot någons 

marknadsföring på det 

sättet de gjorde. 

 

Jag tycker dom hjälper 

Victoria's secret mer än 

de försöker göra. Bilden 

säger att deras kläder 

passar alla oavsett vad 

reklamerna säger. Då kan 

Victoria's secret få fler 

kunder från andra 

målgrupper utan att 

ändra sina ideal.  


