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Enligt psykodynamiska och kognitiva utvecklingsteorier är det, på grund 
av de stora psykologiska och fysiologiska förändringar som sker under 
denna period i livet, vanligt att flickor i tonåren oroar sig över sin egen 
vikt och kropp. Tidigare forskning påvisar att den ständiga exponeringen 
av smala idealkroppar, som existerar i mode- och mediavärlden, förvärrar 
missnöjet över den egna kroppen. Syftet med denna studie var att ge en 
beskrivning av hur fjortonåriga flickor tänker kring vikt med fokus på 
kroppen och dagens ideal. Åtta enskilda intervjuer samt en gruppintervju 
med fyra flickor genomfördes, tolkades och bearbetades enligt en reflexiv 
intervjumetodik. Resultatet av flickornas tankar kring vikt och ideal samt 
upplevelser kring den egna kroppen sammanställdes i analysen till fyra 
kategorier; oro över sin vikt, rädsla för att gå upp i vikt, osäkerhet kring 
den egna kroppen samt idealbildens medförda press. Resultatet stämde 
överens med utvecklingsteorierna och tidigare forskning, vilket visar att 
flickornas tankar kring vikt och kropp kan förklaras av utvecklingsskedet 
de befinner sig i. På grund av det smala kroppsideal som förmedlas i vårt 
samhälle förstärks dock innehållet i deras tankar vilket kan leda till ohälsa 
hos flickor i fjortonårsåldern.  

 
 

Inledning 
 

I dagens samhälle förmedlas en smal och slank bild av hur kvinnor ska se ut. Genom media 
och modeindustrin översvämmas vi av retuscherade bilder av ”perfekta” kvinnokroppar. Eva 
Ensler är författare till pjäsen ”the good body” vilken handlar om kvinnors missnöje med 
kroppen. Författaren delar med sig av sina tankar kring kvinnors relation till kroppen, hon 
menar att kvinnor idag tror att de kontrollerar sina kroppar men att upptagenheten ändå 
handlar om hur pass platt magen är eller om rumpans utseende. Ensler belyser även 
problematiken kring kvinnors förhållningssätt kring kroppen när de mår dåligt, varför 
kritiserar kvinnor sitt utseende när de inte mår bra? (Skawonius, Dagens Nyheter 060125). 
Om vuxna kvinnor upplever det så här, hur ser det då ut hos tonårsflickor? Det är väl vuxna 
ideal som förmedlas i media och modeindustrin, vilket även unga flickor ser upp till. Hur 
upplever unga flickor sin vikt och kropp? Kan unga flickor stå emot idealet som hela tiden 
förmedlas via media? För att försöka finna svaren gör vi denna undersökning som har för 
avsikt att beskriva fjortonåriga tonårsflickors tankar kring vikt, kropp och ideal.  
 
Psykodynamiskt perspektiv på identitetsutvecklingen 
 
För att få en djupare förståelse av tonåringars livssituation har vi valt att först ge en 
beskrivning av identitetsutvecklingen både ur ett psykodynamiskt och ur ett kognitivt 
perspektiv. Vi kommer att lägga fokus på flickors utveckling i fjortonårs ålder eftersom det är 
där våra deltagare befinner sig.  
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Erikson och jagutvecklingen 
 
Erikson är en av det psykodynamiska perspektivets pionjärer särskilt när det gäller 
jagpsykologisk teori och identitetsutveckling. Erikson beskriver människans identitets-
utveckling som ett komplicerat samspel mellan kroppsliga, psykologiska och sociala faktorer.  
Utvecklingen beskrivs som en mänsklig livscykel där det sker en ständig utveckling av jaget 
(Erikson, 1993).  
 
Enligt jagpsykologin är jaget mittpunkten för den psykiska utvecklingen och det anpassar, 
enligt teorin, våra drifter till omvärldens normer. Från födsel till ålderdom genomgår jaget en 
utveckling i åtta olika stadier; spädbarnstiden, småbarnsåren, förskolebarnet, skolåldern, 
ungdomsåren samt tre vuxenstadier (Havnesköld & Risholm-Mothander, 2005). I varje 
stadium möter individen en viss krissituation eller en livsuppgift som individen måste lösa för 
att jaget ska stärkas och utvecklas. Gör individen detta är jaget tillräckligt starkt för att kunna 
utveckla en egen identitet. En negativ krislösning kan ge problem för de kommande stadierna 
och identitetsutvecklingen, en negativ identitet kan då istället utvecklas (Erikson, 1993). 
 
Enligt Erikson (1993) inträffar ungdomsåren, det genitala stadiet, som en konsekvens av 
pubertetens fysiologiska utveckling. Den snabba kroppstillväxten och den fysiska genitala 
mognaden, som puberteten innebär, är något helt nytt och kan vara förvirrande för tonåringen. 
I detta stadium ligger fokus på identitet kontra splittring av rollerna. Denna tid i livet är som 
en brygga mellan de tidiga barndomsstadierna, då kropps-jaget och föreställningar om 
föräldrarna växer sig starka, och de senare vuxenstadierna, då olika sociala roller 
uppmärksammas för individen. En utvecklad identitet kan inte infinna sig om individen inte 
känt trygghet i det första stadiet, självständighet i det andra, varit initiativtagande i det tredje 
och fått den känsla av kompetens i det fjärde stadiet. Barndomstiden slutar då barnet når en 
stadig relation till kunskapens och färdigheternas värld samt till de människor som lär ut 
kunskaperna, vilket sker i det fjärde stadiet (Erikson, 1993). 
 
Konflikten som tonåringen ofta möter under ungdomsåren är en splittring av roller, oförmåga 
att bestämma vilka roller man har eller vill ha. Tonåringen omvärderar många av de tidigare 
roller som hon hade som barn. Frågor som hur hon ska kunna koppla ihop de tidigare rollerna 
och färdigheterna med nutidens sociala förebilder är ständigt malande (Erikson, 1993). 
 
Tonåringen söker ständigt efter ideal att efterlikna och tro på och hon frågar sig ständigt ”vem 
är jag?”. Erikson menar att i denna process av sökandet efter en egen identitet visar 
tonåringen ofta en stor självupptagenhet, både en inre och en yttre sådan. Den inre visar sig i 
det ständiga tänkandet, nästan som hon stänger in sig i sina tankar. Det kan verka som om 
tonåringen inte bryr sig om andra än sig själv eftersom tonåringen ofta ger en hänsynslös bild 
av sig själv (Viklund, 1978). Men i själva verket bryr hon sig, allra helst om hur andra tycker 
att hon är. Tonåringen är ofta alldeles upptagen av att tänka på vilket intryck hon gör på 
andra. Undran om hur man kan betraktas av andra är starkare än hur man faktiskt betraktar sig 
själv (Erikson, 1993). Därför blir tonåringen också självupptagen på ett yttre plan. Ofta har 
hon ett påtagligt stort intresse för utseende och kläder, just för att passa in i andras ögon. 
Tonåringen tillbringar därför mycket tid framför spegeln där de synar sin kropp på fördelar 
och brister. Det kan vara mycket jobbigt om tonåringen inser att hon inte uppfyller det ideal 
som existerar. Erikson anser att denna stora uppmärksamhet för det yttre egentligen står för 
den inre osäkerhet och förvirring kring identiteten tonåringen bär på. Ofta experimenterar 
tonåringen sig fram bland olika utseendemässiga stilar för att leta efter någon inre identitet 
som passar (Viklund, 1978). 



 

 

3 

 

För att hålla ihop sig själv och alla sina eventuella tänkbara framtida roller drar sig ofta 
tonåringen till grupperingar där de kan identifiera sig med varandra, trots att de ofta inte har 
egna identiteter. Det tycks vara viktigt att vara lika i gruppen och avvisa alla som inte tycker 
eller ser likadana ut, exempelvis hudfärg, kulturell bakgrund, klädstil eller beteende. De 
skiljer på dem som är ”inne” och ”ute”. Det är viktigt, enligt Erikson, att vuxna förstår (vilket 
inte betyder ursäktar eller delar) tonåringars beteende som en följd av deras splittrade 
identiteter (Erikson, 1993). 
 
Nu börjar även kärleken ta över tonåringens liv, något som oftast inte till en början har med 
sexualitet att göra utan mer handlar om förälskelser kring någon idol, lärare eller någon äldre 
flicka eller pojke. Kärleken ses som en hjälp att finna sin egen identitet. Genom att projicera 
den egna oklara identiteten på någon annan kan tonåringen se sin egen identitet speglas. 
Tonåringen får på så vis en bekräftelse av den egna identiteten. Detta ger en förklaring av 
varför tonåringens liv till så stor del handlar om att vara med kamrater och framförallt samtala 
med dem (Erikson, 1993). 
 
Blos och den andra individuationen  
 
Likt Erikson ser även Blos den psykiska utvecklingen psykodynamiskt och utifrån stadier. 
Blos menar att ordet pubertet används inom psykoanalysen för att beteckna den kroppsliga 
utvecklingen som sker i och med könsmognaden. Den kroppsliga utvecklingen drar till sig ett 
kraftigt intresse hos tonåringen vilket kan leda till önskningar, bekymmer och hemliga 
undringar vilket involveras i den psykiska utvecklingen (adolescensen). Den psykiska 
utvecklingen under adolescensen kallar Blos för ”den andra individuationen” och innebär att 
tonåringens uppgift är att frigöra sig från föräldrarna (Mangs & Martell, 1979). Den andra 
individuationen ska enligt Blos leda fram till en känsla för vem man är och störningar i denna 
process kan leda till svårigheter att fullfölja adolescensutvecklingen (Ramström, 1991). 
 
Till skillnad från Erikson har Blos delat in adolescensen i fem faser, hans motivering till detta 
är att det händer så mycket bara på ett år under denna period och anser därför att det är 
befogat med fem faser. Den första fasen kallas preadolescensen och för flickor börjar den 
fasen vid 10–11 års ålder. Nästa fas kallas för tidig adolescens och har som ungefärlig ålder 
12–14 år och vid cirka 14–16 år följer sedan högadolescensen. Den fjärde fasen kallas för 
senadolescensen och har en ungefärlig ålder mellan 16–25 år. Den sista fasen kallas för 
postasolescensen och är en integrerande fas mellan adolescens och vuxenliv vilken fortgår 
mellan 20–25 år. Faserna kan både påbörjas och avslutas i olika åldrar för olika individer och 
tonåringen kan även befinna sig i respektive fas olika lång tid. Blos menar dock att alla faser 
följer efter varandra i kronologisk ordning (Mangs & Martell, 1979). Nedan beskrivs 
utvecklingen för den tidiga adolescensen och högadolescensen eftersom de är dessa faser som 
är relevanta för våra deltagare. 
 
Den tidiga adolescensen, menar Blos, är som en inledande fas till högadolescensen och 
inträffar för flickor vid ungefär tolv – trettonårs ålder. I den tidiga adolescensen ska processen 
att försöka lösgöra sig från föräldrarna påbörjas. För att kunna genomföra denna frigörelse-
process behövs en förändring av den inre världen. Denna förändring bygger på en 
omarbetning av föräldrarepresentationerna där föräldrarna successivt accepteras mer som de 
är. Under adolescensen kan tonåringen uppleva väldiga kast mellan hat och kärlek gentemot 
föräldrarna. Detta kan leda till att tonåringen antingen blir aggressiv och provocerande eller 
reserverad, undvikande och hemlighetsfull. I och med frigörelseprocessen under denna period 
fungerar inte försvar och överjag som förut vilket kan leda till okontrollerade utbrott som kan 
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skrämma både tonåringen och föräldrarna. Tonåringen har ofta ett behov av att öka avståndet 
till föräldrarna och ofta ökar samtidigt kontakten med kamraterna. Frigörelseprocessen 
innebär också att tonåringen måste omvärdera normer och värderingar som är 
beroendeladdade som ett led i självständighetsutvecklingen (Mangs & Martell, 1979).  
 
Den tidiga adolescensen mynnar successivt ut i högadolescensen som infinner sig vid ungefär 
fjortonårs ålder för flickor och hon befinner sig i denna fas i ungefär två år. Högadolescensen 
kännetecknas av utvecklingen av heterosexuella relationer och Blos menar att tonåringen 
måste identifiera sig med föräldern av samma kön innan heterosexualiteten kan börja 
utvecklas. Högadolescensen utgör vändpunkten för frigörelseprocessen och jagutvecklingen 
ökar markant under denna fas. Tonåringen tar även adjö till den barndomstid som varit vilket 
kan medföra ett sorgearbete (Mangs & Martell, 1979). 
 
Kognitivt perspektiv på identitetsutvecklingen 
 
Tonårstiden är en tid man ofta förknippar med känslomässiga förändringar, precis det som 
Erikson och Blos går in på i sina utvecklingsteorier. Mindre uppmärksammade är de kognitiva 
förändringarna under tonårstiden, vilket enligt Elkind (1978) är minst lika dramatiska. 
 
Piaget och den kognitiva tonårsutvecklingen 
 
Piaget är en av de främsta teoretikerna som studerat den intellektuella utvecklingen och har 
haft ett stort inflytande för den kognitiva delen av personlighetsutvecklingen. Likt Erikson 
och Blos, utgår även Piaget från att den kognitiva utvecklingen sker i olika stadium. Varje 
stadium betecknar ett visst beteende som bara utvecklas om ett visst tidigare beteende har 
utvecklats i ett tidigare stadium (Elkind, 1978). 
 
Tonårstiden förklaras av Piaget som de ”formella operationernas stadium”. Tonåringen 
utvecklar här formella operationer. De formella operationerna är intelligensoperationer och 
innebär att tonåringen utvecklar förmågan att ”tänka om tänkandet”, både om sitt eget 
tänkande och om andras tänkande (Elkind, 1978). Tonåringen behöver inte längre ha tillgång 
till ett konkret underlag när tankeoperationer ska utföras. Tankar som är helt abstrakta, 
formella, blir mer och mer aktuella under detta stadium. Problem kan plötsligt lösas på flera 
olika sätt och man kan resonera om saker som inte överensstämmer med verkligheten, 
exempelvis att ”snö är svart”. Tonåringen börjar förstå kluriga skämt, ironi och sofistikerad 
humor och ett intresse för sciencefictionbetonad litteratur eller film är inte ovanligt 
förekommande (Viklund, 1978). 
 
Ett intressant steg i tonåringens utveckling är att tonåringarna, i och med de formella 
operationerna, kan tänka sig in i framtiden. Därmed utgör tankar om ideal och 
livsåskådningsfrågor och även politik en stor del av tonåringarnas liv (Viklund, 1978). 
Tonåringen tänker ofta på olika idealkonstruktioner och jämför dessa med verkligheten. När 
de sedan inser att verkligheten inte stämmer överens blir de mycket besvikna (Elkind, 1978). 
Dessa tankar är ibland så starka att människor i dess omgivning upplever tonåringen ”som att 
vara i en annan värld”. Det verkar som tanken inte har något stopp (Viklund, 1978). 
 
Något annat som kan vara jobbigt för tonåringen är när de börjar tänka och fundera på vad 
andra människor tänker, precis det som Erikson tar upp i sin teori. De intalar sig själva att alla 
andra människor tänker på dem, hur de ser ut och hur de är, lika mycket som de själva gör om 
andra. De blir därmed mycket medvetna om sig själva, vilket enligt Piaget delvis har med de 
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formella operationerna att göra, men även att tonåringen genomgår stora kroppsliga 
förändringar under samma tid (Elkind, 1978). 
 
Det är inte helt klart vilken ålder tonåringen befinner sig i när hon träder in i de formella 
operationernas stadium, men det finns ett ungefärligt åldersspann på tolv – femton år 
(Viklund, 1978). Senare forskning har dock påvisat att Piaget anger en för tidig ålder i de 
formella operationernas stadium. Många tonåringar har ännu inte utvecklat ett abstrakt 
tänkande vid sexton års ålder. Enligt forskning som gjorts i Australien hade endast 44 procent 
av sextonåringarna uppnått det formella tänkandets nivå. Motsvarande studie har gjorts i 
England och där hade endast 10 procent av sextonåringarna uppnått det formella tänkandets 
nivå medan cirka 30 procent bara befann sig i början av stadiet (Goldinger, 1986). 
 
Den kroppsliga utvecklingen 
 
Kroppen och utseendets drastiska förändringar under tonårstiden är intressanta eftersom det 
påverkar individens tankar kring den egna vikten, kroppen och samhällsidealen, det som vi 
vill undersöka i vår studie. Nedan följer därför teorier kring och en redogörelse för 
tonåringens kroppsliga utveckling med fokus på flickor. 
 
Pubertetsutvecklingen 
 
Den kroppsliga utvecklingen kan delas in i två faser under puberteten, ”prepubertet” och 
”egentlig pubertet”. Prepuberteten avser tiden före könsmognadens inträde vilket är perioden 
som utvecklar sig mellan det första tecknet på en kroppslig sexuell utveckling och då 
könsmognaden börjar. För flickor är det när menstruationen inträder och den sätts igång 
genom att det sker en förändring i de inre sekretoriska körtlarna. Flickor går in i prepuberteten 
ett till två år tidigare än pojkar. För flickor innebär puberteten att brösten utvecklas samtidigt 
som längden ökar och höfterna blir bredare. Hypofysen styr de andra körtlarnas arbete och när 
prepuberteten börjar ändras funktionen. Det som framförallt påverkas är könskörtlarna och för 
flickors del innebär det att äggstockarna kan avstöta mogna ägg (Goldinger, 1986) 
 
Att ta sig an en ny kropp 
 
Enligt Wrangsjö (1995) kommer tonåringen att i högsta grad vara uppmärksam på kroppens 
förändringar. För en del flickor kan kroppsutvecklingen börja väldigt tidigt, exempelvis kan 
de få menstruation vid nio års ålder. De psykologiska och sociala utvecklingsvillkoren är då 
helt olika och både en mycket tidig respektive mycket sen kroppsutveckling innebär ofta en 
psykologisk utvecklingsbelastning för flickan. Det är därför psykologiskt gynnande för 
individen om den kroppsliga utvecklingen sker i takt med den psykologiska utvecklingen. 
Både den kroppsliga och den psykologiska utvecklingen är snabbare för flickor än för pojkar. 
De kroppsliga förändringarna sker inte i ett socialt tomrum utan finns, ofta till tonåringens 
förtvivlan eller möjligen i hemlig stolthet, mer eller mindre till beskådning i olika situationer. 
Tonåringen får även en ny förmåga och det är att kunna betrakta sig själv vilket innebär en 
ständig medvetenhet kring den egna kroppen. Förhållandet till kroppen är komplicerat och i 
takt med att tonåringens kropp förändras måste den inre kroppsbilden utvecklas för att 
tonåringen ska kunna bemästra den nya kroppen. Har inte kroppen alltid varit barnets kropp? 
Jo, till viss del och definitivt i objektiv mening, men barnets kropp är ändå starkt förknippad 
med framförallt mamma eftersom det var hon som tog hand om kroppen i början av barnets 
liv. Hon visste vad kroppen behövde redan innan barnet själv kunde sätta ord på eller 
förmedla dess behov. Både mamma och pappa har sedan smekt och stimulerat barnets kropp, 
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så kroppen är därför starkt förknippad med föräldrarna. Förbindelsen mellan mamma och 
pappa och den egna kroppen är starkt rotade i fantasin och kan exempelvis visa sig om 
tonåringen känner sig ensam. Mammas eller pappas armar kommer därför automatiskt att 
dyka upp i fantasin för att ge tröst. Successivt kommer barnet att ta över sin egen kropp, men 
processen att erövra kroppen tar tid (Wrangsjö, 1995).  
 
I takt med den kroppsliga utvecklingen sker även vissa beteendeförändringar. Flickor blir mer 
medvetna och intresserade av sitt utseende. De oroar sig ofta över kroppen, om de duger som 
de är och om de är tillräckligt attraktiva. Flickor funderar ofta över sina former och då framför 
allt kring brösten och vikten. Flickor orienterar sig gentemot den kvinnokropp som exponeras 
i den egna kulturen. Ett väldigt smalt och slankt kvinnoideal bidrar till att många tonårsflickor 
känner sig stressade och börjar banta. Tonåringen är ofta spända och förväntansfulla på hur 
kroppen till slut kommer att se ut (Wrangsjö, 1995).  
 
Historiska trender av kvinnligt ideal 
 
Redan under stenåldern strävade kvinnor efter olika kroppsideal. Venus von Willendorf, en 
statyett som hittats vid en forntidslämning i Österrike, var en mycket tjock kvinna med 
hängande bröst vilken med stor sannolikhet speglade kroppsidealet i Österrike. I Egypten 
avgudades under samma tidsperiod smala slanka kroppar medan man i Indien tyckte att breda 
höfter var attraktivt och i Rom spelade kroppsstorleken ingen större roll så länge ansiktet var 
vackert. Under medeltiden doldes sedan kroppen helt och att vara tjock var verkligen 
ingenting som var eftersträvansvärt. Barocken väckte liv i den svulstiga kvinnan som åter blev 
ett skönhetsideal för att under rokokon avta och ersättas med ett mer graciöst ideal (Rössner, 
1988).  
 
1900-talet 
 
Enligt Grogan (1999) blev den västerländska kulturens kvinnoideal smalare i början av 1900-
talet. Det smala kvinnoidealet tros vara ett resultat av en helt ny klädeskultur som började på 
20-talet, då de tecknade bilderna ersattes av fotografier. Tidningarna fylldes vid samma tid av 
modeller som visade perfekta exempel på hur kvinnor borde se ut. Idealet blev smalare och 
modellerna hade en mer ”pojklik” kroppsform. Kvinnor, främst i medelklassen och 
överklassen, försökte uppnå idealet där kvinnan skulle se ut som en plattbystad och 
smalhöftad ung flicka, vilket krävde bantning och lindning av brösten för att de skulle se 
mindre ut. Mellan 30-50-talet var det kvinnliga idealet kurvigt igen, men bara vid brösten, 
resten av kroppen skulle vara smal. På 50-talet var Marilyn Monroe många kvinnors förebild. 
På 60-talet gick idealet tillbaka till det magra pojkaktiga utseendet igen, modellen Twiggy 
blev en stor förebild för unga tjejer. Twiggy räknas fortfarande som en av de smalaste 
modellerna genom tiderna. Trenden att vara smal lockade till sig allt fler kvinnor. Under 60-
talet i Storbritannien blev den smala kroppen en symbol för frihet, en förlängning av 
ungdomen och en biljett till ett jetset-liv i alla sociala klasser (Grogan, 1999). Under 70-talet 
ökade antalet patienter med ätstörningar och man sökte efter förklaringar i de nya smala 
kroppsidealen. År 1980 publicerades den första studien som dokumenterade den förändrade 
idealbilden, vilken 1988 följdes upp av en ytterligare studie. I de båda studierna studerades 
kroppsmåttet på unga flickor som vunnit miss America-titeln under åren 1958-1988. 
Resultatet av studierna visade att kvinnors kroppsideal var längre, smalare och mindre kurvigt 
under 70-talet. Under 80-talet visades det att kroppsvikten stagnerade. Trots detta var 
idealkroppsvikten då på en nivå mellan 13–19 procent under den vikt som anses vara normal. 
Detta innebär att det diagnostiska viktkriteriet för anorexi är uppfyllt (Meurling, et al, 2003). 
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Enligt Grogan (1999) var kroppsidealet visserligen smalt på 80-talet, men en ny trend var 
ändå att man skulle se frisk och tränad ut.  
 
Kvinnligt ideal i dag 
 
I slutet av 90-talet fanns det fortfarande en press att ha en smal och slank kvinnokropp, 
modellerna var fortfarande lika smala som i början av 80-talet. Media överöste oss med 
idealkroppar som exempelvis Kate Moss som är en av vår tids mest kända toppmodeller och 
har ett mycket magert utseende. Nyare trender uppkom även i slutet av 90-talet att modeller 
helst ska se ut som stereotypa heroinmissbrukare, så kallade ”heroin-chicks”. Modellerna 
målas svarta runt ögonen, blå läppar och ett matt och slitet hår blev ”inne”. Modellerna 
uppmuntras av modellagenturerna att se så magra och utmattade ut som möjligt. Denna trend 
att glamorisera både magerhet och missbrukarutseende är oroväckande då det kan få negativ 
effekt för unga kvinnors kroppsuppfattning (Grogan, 1999). 
 
Smalhetsidealet etableras tidigt hos unga flickor, redan i förskoleåldern. Barn i sju till åtta års 
ålder har ett likvärdigt skönhetsbegrepp med äldre ungdomar. Idealet förmedlas till flickor via 
olika lekar, bland annat med dockor som Barbie, där onaturliga kroppsproportioner påverkar 
flickornas egen kroppsuppfattning negativt. Dessutom förmedlar veckotidningar som vänder 
sig till unga tonårsflickor ett budskap om mat och kroppsideal som är väldigt likt det budskap 
om mat och kroppsideal som finns i veckotidningar som vänder sig till vuxna kvinnor 
(Meurling, et al, 2003).  
 
Vi har även en inställning i samhället att kroppen går att ändra och manipulera. Genom olika 
bantningsbeteenden och plastikoperationer kan vi uppnå det som önskas. Idealbilden som 
visas av mode- och mediavärlden är att vi kan förknippa framgång, lycka och skönhet med en 
smal och vacker kropp (Meurling, et al, 2003). 
 
Aktuell forskning kring vikt 
 
Enligt Meurling, et al (2003) är kroppsidealet som finns idag biologiskt onåbart för de flesta 
flickor vilket kan ge konsekvenser av att de blir missnöjda med sina kroppar. Det kan 
upplevas som förvirrande att det både talas om risker med fetma samtidigt som det existerar 
ett smalt kroppsideal. Detta kan vara en orsak till varför flickor börjar bekymra sig över sin 
vikt mycket tidigare idag menar Meurling et al. I en studie som gjorts visades att redan hos 
nioåriga flickor associeras en ”tjock kropp” med låg attraktivitet, sämre skolprestationer, 
sämre social förmåga och sämre hälsa. Även Tiggermann och Pennington (1990) har gjort en 
studie som visar att det är just vid nio års ålder som flickor börjar kritisera och objektifiera 
sina kroppar, särskilt i den västerländska kulturen.  
 
Oron och missnöjet med den egna kroppen tenderar dessutom enligt Meurling, et al (2003) att 
öka desto äldre flickorna blir. För flickor mellan tio och tolv år syns en markant ökning av 
missnöjet med den egna kroppen. Under den tidsperioden börjar flickor sin 
pubertetsutveckling och mängden underhudsfett ökar från 12 till 25 procent. Missnöjet med 
den egna kroppen tenderar sedan att öka ju äldre flickorna blir. Detta visar även Edlund 
(1999) i sin rapport där hon studerat svenska skolbarns attityder till mat-, ät-, och bantnings-
beteenden i årskurs fem och åtta. Flickorna i årskurs åtta fick signifikant högre poäng än de 
yngre grupperna på flera av de frågor som mätte oron för övervikt, fetma, kalorier och 
bantning. I samma studie rapporterade 69,8 procent av flickorna i båda årskurserna en önskan 
att vara smalare och att de någon gång hade försökt att gå ner i vikt. I årskurs åtta hade även 
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flickorna i större utsträckning bantat (32 %) jämfört med flickorna i årskurs fem (15 %). 
Likaså kände sig fler flickor i årskurs åtta feta (35,6 %) jämfört med flickor i årskurs fem (7,9 
%). Av de fjortonåriga flickorna som kände att sin kropp var ”helt okej” var det ändå 38 
procent som erkände att de försökt gå ner i vikt. Två tredjedelar av alla deltagare hade 
erfarenhet av att deras mamma hade bantat och en tredjedel av att deras pappa hade bantat. Av 
alla årskurser var det dessutom mest vanligt att flickor i årskurs åtta känt någon kompis som 
någon gång hade bantat (Edlund, 1999).  
 
I en studie i uppdrag av Folkhälsoinstitutet (1999) studerades flickors bantningsbeteenden 
samt deras attityder till kroppen. Studien är en jämförelse mellan en studie från 1994 och en 
liknande studie som genomfördes 1998, båda på flickor i skolåldern. Resultaten från flickorna 
i årskurs åtta visade en förbättring i följande avseenden: ”önskan att bli smalare” (1994, 79,8 
% respektive 1998, 60,8 %) samt ”försökt att gå ner i vikt” (1994, 53,5 % respektive 1998, 
51,6 %). Däremot hade det skett en ökning i flickornas rapportering avseende ”om man är mer 
omtyckt om man är smalare” (1994, 5,4 % respektive 1998, 7,8 %).  
 
Edlund (1999) studerade i en annan studie psykologiska faktorer, bantningsbeteenden och 
störda matvanor hos tio- till sextonåriga svenska skolbarn. De barn som uppvisade bantnings-
beteenden var mer missnöjda över sin kropp, de kände sig mer osäkra i sociala samanhang 
och de upplevde sig själva som ”större”. Dessutom hade de mycket smalare ideal än de barn 
som inte bantade. De som bantade upplevde även att de blivit mer retade än de som inte 
bantade. Resultaten visade också på vilket sätt barn som bantar rent konkret beter sig kring 
mat. Flickor som ligger i riskzonen för bantning minskar sitt matintag genom att inte äta vissa 
mål på dagen, hellre dricka vatten än mjölk och i mindre utsträckning äta smör på brödet 
jämfört med flickor som inte ligger i riskzonen (Edlund, 1999).  
 
Att flickor i tonåren är missnöjda med sin vikt och använder sig av olika strategier för att gå 
ner i vikt visas bland annat av McCabe (2001) som har undersökt flickors och pojkars 
kroppsotillfredsställelse och kroppsförändringsstrategier men även om det råder någon 
skillnad mellan hur flickor och pojkar påverkas av media. Resultatet av McCabes studie visar 
att flickor i årskurs sju har signifikant större missnöje med sina kroppar än jämnåriga pojkar. 
De är mer involverade i mat- och träningsstrategier och upplever mer press ifrån media att gå 
ner i vikt än pojkar i samma årskurs. I årskurs nio har signifikant fler flickor större missnöje 
med kroppen jämfört med jämnåriga pojkar. Flickor i årskurs nio visade även signifikant 
större missnöje över kroppen än flickor i årskurs sju. De flickor som gick i årskurs nio var 
dessutom mer engagerade i strategier för att minska vikten och kände större press från media 
att gå ner i vikt än de i årskurs sju. Intressant är också att yngre flickor var mer fokuserade på 
att vara populära i förhållande till kompisar och äldre flickor på att vara mer populära hos 
pojkar (McCabe, 2001).  
 
Yngre flickor tenderar även att oroa sig mer över sin kropp och vikt om de har flera äldre 
flickor gående i samma skola, enligt en studie av Wardle och Watters (2003). Resultatet av 
studien visar att skillnader i åldersgruppering på skolor påverkar flickors kroppsideal. Studien 
jämförde nio- och elvaåriga flickor dels i en skola som hade liten åldersskillnad och dels i en 
skola som hade stor åldersskillnad. Studien pekar på att unga flickor i skolor som har stor 
åldersskillnad, där unga flickor har många äldre flickor i sin omgivning, har ett betydligt 
smalare ideal. De yngre flickorna känner sig även mer överviktiga och har i större 
utsträckning någon gång bantat samt har fler vänner som har bantat än flickor i skolor med 
liten åldersskillnad. Flickor i skolor med stor åldersskillnad hade dessutom lägre själv-
förtroende än flickor i skolor med liten åldersskillnad. Resultatet kan enligt Wardle och 
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Watters bero på att unga flickor ser upp till äldre flickor och gärna vill efterlikna dem 
kroppsligt och beteendemässigt (Wardle & Watters, 2003). 
 
En australiensisk studie av Tiggermann och Pennington (1990) visar på att den ständiga 
exponeringen av idealkroppar på tv och i reklam kan vara orsak till det ökade missnöjet med 
kroppen som så många unga flickor känner. I sin studie fick vuxna, tonåringar (15–16 år) och 
barn (9–10 år) av båda könen delta och göra ett så kallat siluettest. Testet gick ut på att 
bedöma nio tecknade kroppars siluetter, från extremt smala till överviktiga. Sedan fick de 
svara på tre frågor; vilken kropp som var mest lik deras egen, vilken kropp de själva skulle 
vilja ha och vilken kropp de ansåg vara mest attraktiv. Resultatet visade att tonårsflickorna 
tenderade att välja mycket större kroppar på frågan ” vilken kropp som var mest lik deras 
egen” till skillnad från ”vilken kropp de själva skulle vilja ha”. Testet kunde därmed starkt 
påvisa vilket missnöje flickorna kände över den egna kroppen. Tiggermann och Pennington 
jämförde sina resultat med ett liknande studie som gjorts i Amerika och resultaten stämde 
överens med varandra.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Vi har framförallt funnit kvantitativa studier kring just tonårsflickors beteenden och attityder 
kring vikt. Därför vill vi göra en kvalitativ studie där tonårsflickors egna tankar kring vikt, 
utifrån tonårsflickors upplevelsevärld, lyfts fram. Syfte med denna studie är att beskriva hur 
fjortonåriga flickor tänker kring vikt med fokus på kroppen och dagens ideal. Vi har valt att 
fokusera på fjortonåriga flickor eftersom den kroppsliga utvecklingen är stor under den 
perioden. Det känns viktigt att flickorna själva får berätta och sätta ord på tankar de har, för 
ingen annan än de själva kan bättre beskriva hur tonårsflickors upplevelsevärld ser ut. 
 
Frågeställningar:  

  
- Vad har fjortonåriga flickor för tankar kring vikt? 
- Vad är fjortonåriga flickors upplevelser kring den egna kroppen?  
- Vad har fjortonåriga flickor för tankar kring dagens kroppsideal? 

 
 

Metod 
 
Deltagare  
 
Deltagarna var flickor i fjorton års ålder. Vi vände oss till samma klassföreståndare som vi 
tidigare varit i kontakt med då vi genomförde en pilotstudie kring liknande ämne. 
Klassföreståndaren tog i sin tur kontakt med rektorn och informerade om uppsatsen. Eftersom 
flickorna var minderåriga begärde rektorn att alla deltagares föräldrar gav sitt tillstånd för en 
medverkan i undersökningen. Flickorna i klassen blev tillfrågade om de var intresserade av att 
medverka i undersökningen och alla flickor var intresserade. Vår projektskiss skickades sedan 
hem till flickornas föräldrar för underskrift. De flickor som lämnade tillbaka lapparna till 
klassläraren deltog i vår undersökning. Vi använde oss av nio flickor, varav två tidigare 
deltagit i pilotstudien. 
Högstadieskolan som flickorna gick i låg i en av Stockholms norrortskommuner. Alla 
deltagarna gick i en musikklass.   
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Eftersom vår uppsats handlar om vikt så känns det centralt att nämna att fyra av deltagarna 
upplevdes av oss som mycket smala, men inte osunt smala. De resterande fem flickorna 
upplevdes som normalviktiga. 
 
Datainsamling 
 
Den datainsamlingsmetod som användes var en reflexiv intervjumetod (Thomsson, 2002). 
Thomsson menar att man i en undersökning gör ett aktivt val mellan att antingen acceptera det 
som deltagaren säger eller reflektera över det. I den reflexiva intervjumetoden sker 
reflektioner i förberedelserna och i analysen. I intervjuarbetet reflekteras olika aspekter, så 
som påverkan från deltagaren, påverkan från intervjuaren själv samt platsen där intervjun äger 
rum. Den reflexiva intervjun har som målsättning att skapa ett möte mellan deltagare och 
forskare. En viktig uppgift för forskaren är därför att kunna läsa av och förstå innebörden av 
det budskap som förmedlas av deltagarna i samtalet. Det finns även en annan innebörd i 
begreppet reflexion som har med de olika delarna i undersökningen att göra. Den reflexiva 
undersökningen rör sig mellan flera olika aspekter så som det som berättas, det som tolkas 
samt över språk- och maktaspekter. Under berättandet reflekterar intervjuaren över sådant 
som är relevant för deltagaren att utveckla eller förklara. På samma sätt reflekterar hon över 
sina tolkningar. Under intervjun reflekteras det även över om språkbruket kan ha någon 
påverkan i intervjusituationen och om deltagare och intervjuare förstår varandra rätt. 
Dessutom reflekteras det över om intervjuaren förstår det språkbruk som deltagaren använder 
och kan läsa av deltagarens förmedling avseende vad de vill och inte vill tala om. Likaså 
reflekteras det över eventuella maktobalanser intervjuare och deltagare emellan, ifall 
intervjuaren eventuellt har ett maktövertag i intervjusituationen. Detta leder till att ingen 
intervju blir den andra lik, utan innehållet i intervjun förändras efter varje gång. Dessutom 
behöver inte antalet deltagare bestämmas i förväg, utan det centrala i reflexiva undersökningar 
är att man får ett tillräckligt innehållsrikt material, med mycket information kring sina fråge-
ställningar. Finns det ett behov av att göra fler intervjuer eller att en annan kompletterande 
intervjuform används rekommenderar Thomsson (2002) att detta genomförs. Vi har 
genomfört både enskilda intervjuer och en kompletterande gruppintervju. Under intervjuerna 
definierades begreppet vikt som hur flickorna uppfattar sin egen och andras kroppar och inte 
utifrån exakt vikt i kilo. Eftersom begreppet vikt i dagligt språk inte alltid syftar till individens 
exakta vikt i kilo har vi antagit följande syn på begreppet vikt i denna studie: hur mycket 
individen väger eller hur mycket individen väger i förhållande till sin längd med följden att 
individen kan ses så som smal, normal- eller överviktig.  
 
Enskilda intervjuer  
 
Först genomfördes enskilda intervjuer. Detta för att flickorna skulle kunna prata om sin egen 
vikt. Enskilda intervjuer genomfördes med åtta flickor där vi använde oss av en intervjuguide 
(bilaga 1) som vi arbetat fram utifrån teori och forskning. När vi gjorde vår pilotstudie 
använde vi oss av en temabaserad intervju. Vi upplevde att det blev för abstrakt för flickorna 
att prata helt fritt kring olika teman och att det istället behövdes ett mer konkret material. 
Därför använde vi oss av dels konkreta frågor och dels av bilder på olika kroppsformer som 
skulle utgöra en hjälp för flickorna att sätta ord på sina värderingar. För att få kunskap att göra 
intervjuguiden användes information från en fjortonårig flicka. Hon hjälpte framförallt oss 
med språket, vilka ord vi kunde använda oss av i intervjuguiden, så att den skulle vara så 
tydlig som möjligt. Vi har fem olika ämnesområden i vår intervjuguide; vikt, mat, träning, 
kropp och ideal. Vi valde att utöka intervjuguiden med ämnesområdena mat och träning för 
att få en djupare förståelse av deltagarnas tankar kring vikt och ideal.  
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I intervjuerna användes bilder på några olika kroppar ur tidningen Veckorevyn (2005, nr 24). 
Anledningen till att vi använde bilder var att tala om vikt, kropp och ideal i mer generella 
termer. Flickorna behövde inte bara prata om sig själva utan gavs möjlighet att prata mer om 
andras utseende samtidigt som vi fick tillgång till flickornas subjektiva åsikter. Enligt teorin 
kan flickor i fjortonårs ålder ha svårigheter att prata abstrakt kring olika begrepp och bilderna 
var avsedda att utgöra ett konkret underlag för flickorna.  
 
Intervjuerna ägde rum på deltagarnas skola under tidiga förmiddagar. Vi gjorde fyra intervjuer 
var och satt i två ostörda klassrum. Vi bjöd på te, kex och pepparkakor för att deltagarna 
skulle känna sig välkomna samt att det skulle bidra till en trevlig atmosfär. Sju av åtta 
intervjuer bandades, eftersom det uppstod ett tekniskt problem vid en av intervjuerna, skrevs 
den ner för hand.  
 
Intervjuerna inleddes med att deltagarna informerades om syftet med undersökningen. De 
informerades också om följande etiska frågor; att de hade möjlighet att avbryta intervjun 
närhelst de själva ville, att de kunde välja bort frågor som de inte ville svara på och att allt 
material behandlas konfidentiellt och endast används i forskningssyfte. Intervjuerna tog 
mellan 30 och 40 minuter.  
 
Gruppintervju 
 
En gruppintervju gjordes som komplement till de enskilda intervjuerna och skulle belysa de 
delar av resultatet som vi behövde fördjupa oss inom. Eftersom flickorna, i de enskilda 
intervjuerna, tenderade att prata mer kring bilderna än kring frågorna, valde vi att göra en 
gruppintervju som bara baserades på att samtala kring bilder. Vi använde oss av en 
gruppintervju eftersom Thomsson (2002) menar att gruppdynamiken kan göra att personerna 
som intervjuas hjälper varandra att få ett mer omfångsrikt berättande genom samspelet med 
varandra.  
 
I gruppintervjun återfanns tre av deltagarna från de enskilda intervjuerna samt en deltagare 
från vår pilotstudie. Deltagarna fick under intervjuns gång ta del av konkreta bilder att titta på 
och var urklippta från tidningarna Veckorevyn (2005, 24) och Frida (2005, 25). Bilderna 
föreställde modeller och kändisar.  
 
Gruppintervjun ägde rum på deltagarnas skola en förmiddag. Vi satt i ett enskilt ostört 
klassrum och bjöd även här på te och pepparkakor eftersom det upplevdes som mycket 
trevligt och avslappnat under de tidigare intervjuerna. Intervjun spelades in dels på minidisk 
och dels på bandspelare. Deltagarna informerades åter igen om de etiska frågorna. 
Gruppintervjun pågick i 60 minuter.  
 
Analys 
 
Analysarbetet har skett i enlighet med Thomssons (2002) rekommendationer av en reflexiv 
analys. Enligt Thomsson är en reflexiv studie både osystematisk, då reflexion sker 
osystematiskt under alla delar, och systematisk i det avseende att man i analysen behandlar 
varje intervju på samma sätt. Hur noggrann analysen är beror på flera aspekter som forskaren 
har till sitt förfogande. Tidsaspekten är den som är mest avgörande för hur pass bra 
analysarbetet kan genomföras och därmed hur pass utförligt resultatet blir.  
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I analysarbetet av en reflexiv intervju delas arbetet upp så att man först gör en så kallad lodrät 
analys och sedan en vågrät analys. Thomsson liknar analysarbetet vid att lägga pussel då den 
lodräta analysen är en specifik del där essensen finns av vad varje deltagare förmedlar. Medan 
den vågräta analysen liknas vid att lägga hela pusslet till en helhet, då analys sker tvärs över 
alla intervjuer och gemensamma delar tolkas och plockas ut. Ofta tillåter inte tiden att 
forskaren hinner göra lodräta analyser på alla intervjuer, men vi hade möjlighet att göra 
lodräta analyser på alla intervjuer.  
 
Vi genomförde den systematiska analysprocessen var för sig för att materialet skulle granskas 
ur två synvinklar. Slutarbetet genomfördes däremot tillsammans för att kunna presentera 
gemensamma kategorier i resultatet. 
 
Rent praktiskt inleddes det systematiska analysarbetet med att vi skrev ner varje enskild 
intervju ordagrant med pauser och betoningar som exempelvis ”eh”…, ”mm”… och ”typ”. Vi 
delade upp arbetet mellan oss och skrev ner de fyra intervjuer vi själva genomfört. Sedan 
lyssnade vi igenom samtliga intervjuer var sin gång och förde anteckningar över sådant som 
inte reflekterats över under intervjuerna. Särskilt intressant var att lyssna på samspelet mellan 
oss intervjuare och deltagarna, vad som sades och vad som inte sades. Sådant som behövdes 
få en djupare förklaring noterades, exempelvis det som var svårt att reflektera över under 
intervjuernas gång vilket kunde fördjupas vid gruppintervjun. Denna information var till stor 
nytta när sedan gruppintervjun genomfördes.  
 
Den systematiska analysen fortsatte med att varje intervju noggrant lästes igenom flera gånger 
och nya anteckningar lades till efter genomlyssningen. Sedan granskades en intervju i taget, 
det som kallas för lodrät analys. I granskningen studerades vad varje deltagare egentligen 
förmedlade. En sammanfattning av intervjun innehållande basfakta, men även tolkningar och 
idéer som föddes under läsningens gång, skrevs ner. Sedan lyftes vissa delar fram ur texten 
och kodades till kategorier.  
 
Efter den lodräta analysen genomfördes den vågräta analysen för att hitta gemensamma 
kategorier tvärs över alla enskilda intervjuer. När den vågräta analysen var klar jämfördes 
kategorierna. Tre gemensamma kategorier togs fram ur de enskilda intervjuerna.  
 
Kvar efter kodningen av de enskilda intervjuerna fanns vissa funderingar och intressanta delar 
som vi behövde ha en djupare förståelse kring, särskilt kring flickornas uppfattning om 
kroppar och ideal. Därför genomfördes en gruppintervju som gick djupare in på ämnena 
kroppar och ideal. Gruppintervjun skrevs ner ordagrant och analysarbetet gjordes som för de 
enskilda intervjuerna i den lodräta analysen. Därefter gjordes en ny vågrät analys tvärs över 
de enskilda intervjuerna tillsammans med gruppintervjun och en ny kategori lades till i 
resultatet. De kategorier som vi slutligen kom fram till återfinns som huvudrubriker i 
resultatet nedan.  
 

 
Resultat 

 
I resultatdelen återges flickornas tankar och upplevelser kring vikt, kropp och ideal. Vi har 
sammanställt resultatet utifrån både de enskilda intervjuerna och gruppintervjun. Under 
analysen av materialet utvecklades olika kategorier. I analysen framträdde fyra kategorier som 
vi namngivit ”oro över sin vikt”, ”rädsla för att gå upp i vikt”, ”osäkerhet kring den egna 
kroppen” samt ”idealbildens medförda press”.  
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Vi har valt att ge stort utrymme till olika citat från flickorna för att ge en större förståelse av 
flickornas förställningar kring vikt, kropp och ideal. Vi har bearbetat varje citat så att 
talspråket putsats lite grann, men det känns väsentligt att delge tonåringarnas uttryckssätt 
eftersom det speglar deras tankar men också visar flickornas osäkerhet inom vissa 
ämnesområden. Vi har förtydligat vissa citat där det annars blivit svårt att förstå innebörden 
av vad flickorna säger. 
 
Under de enskilda intervjuerna upplevde vi att flickorna var lite spända och nervösa medan 
flickorna gav ett mer avslappnat intryck under gruppintervjun. I de enskilda intervjuerna 
verkade det vara mer viktigt att hävda sin självständighet och integritet gentemot oss och visa 
att de inte var påverkade av grupptryck och samhällsideal vilket de gav uttryck för att andra 
var. I gruppintervjun var det tvärtom, där förmedlades fler egna åsikter och flickorna stod upp 
mer för vad de själva tyckte och tänkte. Flickorna berättade att de visst blev påverkade av 
avseende vikt och ideal från både kompisar, modeller och kändisar, men även från samhället i 
stort.  
 
Vi upplever att flickorna generellt har en ambivalent inställning till sina egna uppfattningar, 
vilket har visat sig inom alla ämnesområden. I vissa avseenden upplever vi att flickorna inte 
vet vad de egentligen tycker och tänker rörande vissa av de ämnen som tas upp i studien. 
Flickorna uttrycker en åsikt om ett ämne som de anser påverkar alla människor på ett sätt men 
sedan uttrycker flickorna i nästa mening att de själva inte påverkas av just denna åsikt men att 
alla andra påverkas. Vissa svar blir därför motsägelsefulla vilket har gjort det svårt för oss att 
veta vad de menar med det som sägs eller uttrycks. 

 
– ”På vilka sätt tror du man kan bli påverkad av idealet i samhället? 
– Tv såklart, reklam. Det är liksom inte många stora tjejer som är med i schamporeklam och så där … det 
är det ju inte över huvud taget, det är inte mycket lite större tjejer som är med i reklam eller i typ filmer, 
de smala tjejerna är ofta de som är populärast och så där och det blir man ju påverkad av. 
– Hur påverkar det dig då? 
– Jag tror inte att jag blir så jätte påverkad, för jag är väldigt anti reklam och så där … 
– Men du ser att andra blir det? 
– Ja, jag tror att man blir väldigt påverkad av det…” 
 

Oro över sin vikt 
 
Det mest framträdande i resultatet är att flickorna oroar sig mycket kring den egna vikten, 
trots att flickorna är normalviktiga eller väldigt smala. Mycket av flickornas tankar tycks 
upptas just av den egna vikten och oron över att inte kunna hålla sig smal. Flickorna har dessa 
tankar kring vikten flera gånger varje dag.  
 
Det finns en stor medvetenhet hos flickorna om vad de väger och de smala flickorna är väldigt 
medvetna om att de är smala. De är även medvetna om att andra personer uppfattar dem som 
smala. Flickorna vi upplevde som normalviktiga verkade oroa sig mer över sin vikt än de som 
vi uppfattade som smala och de verkar även se upp till de smala flickorna och önskar att de 
ser likadana ut.  
 

–  ”Är du nöjd med din vikt? 
–  Ja … det är jag. 
–  Du skulle inte vilja förändra den? 
–  Nej, det är skolsyster som vill att jag ska gå upp i vikt, men jag mår ju bra som jag är ju…” 
 (senare i samma intervju) 
– ”Jämför man sig ofta med andra? 
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– ”Jag brukar inte jämföra mig med andra, men det finns många som jämför sig med mig, tror jag, för jag 
 är ju liten och så där, och många säger…”åh … gud vad smal du är”… men det är ju lite konstigt 
 eftersom alla är så olika och dom kan ju inte se ut som jag … det skulle ju se jätte konstigt ut … men det 
 är bara att säga ”äsch … vadå liksom”… 
– Men dom vill vara lika smala som du då…? 
– Mmm precis.” 

 
Tre av flickorna uttrycker en önskan om att väga mindre, resterande flickor säger att de är 
nöjda med sin vikt. Trots att flickorna är nöjda kan de däremot inte riktigt beskriva vad de är 
nöjda med, utan istället förmedlas en stark oro över den egna vikten i relation till andra 
personers vikt.  

 
–  ”Är du nöjd med din vikt? 
–  ja, det är jag … 
–  du skulle inte vilja förändra något? 
–  nej … 
–  tänker du ofta på din vikt? 
–  ja 
–  på vilket sätt? 
–  eh … att man inte ska väga liksom för mycket och så …” 

 
Resultatet påvisar att oron över vikten skiljer sig beroende på hur situationen ser ut för 
flickorna. Vi har funnit olika aspekter kring situationens inverkan för oron över vikten. Bland 
annat verkar det som att flickorna oroar sig mer över sin vikt i de sociala sammanhang där de 
känner sig otrygga och osäkra, framför allt då flickorna inte känner människorna som finns 
omkring dem.  
 

– ” vad tror du skulle hända om du gick upp i vikt? 
–  jag vet inte, kanske skulle jag vara mer obekväm i vissa kläder och vissa situationer och så … 
–  Vilka situationer? 
– Kanske om jag träffar nya människor och så … det kan jag känna nu också när man träffar nya   
 människor att man känner sig lite obekväm ibland … kanske skulle det bli ännu mer om man inte är 
 nöjd med sin kropp.” 

 
Situationen i skolan tenderar till att vara en sådan situation. När flickorna inte känner varandra 
väl och befinner sig i sammanhang som exempelvis korridorer eller bland elever de inte 
känner så ökar oron över den egna vikten. Det verkar även vara så att i nya och obekväma 
situationer finns ett behov av att påstå att man väger för mycket eller göra en kritisk 
bedömning av sig själv inför de nya kompisarna. Det verkar användas av flickorna som ett 
sätt för att få bekräftelse av andra personers värderingar. Man söker någon sorts 
uppmärksamhet genom att säga ”jag är så tjock”.  
 

” det var i början då vi inte kände varandra som (det pratades mycket om vikten) det var mycket, men nu 
så har vi känt varandra väldigt länge och så … nu pratar vi inte om det så mycket längre … förut var det 
mer att man ville visa, så här är jag, imponera på något sätt, å jag är så tjock, men nu har vi känt 
varandra så länge så det är inget sånt längre … tycker jag.” 
 

Samtidigt minskar oron över vikten i de sociala sammanhang där de känner sig trygga. I 
skolan eller på fritiden då flickorna umgås med sina närmaste vänner verkar oron minska. 
Flickorna vill gärna bekräfta varandras duglighet när de är tillsammans med sina närmaste 
vänner. Detta för att själv få bekräftelse på sin kropp och för att inte oron över vikten ska öka, 
men ibland vet inte flickorna hur ärliga kompisarna trots allt är. 
 

–  ”men ändå oroar ni er mycket … varför är det så tror ni? 
–  därför man inte vet vad andra gillar och man försöker leva upp till andra människor.” 
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– ”på sommaren är det så skönt eftersom man inte träffar lika mycket kompisar … då är jag verkligen helt 
 mig själv, då kan jag se ut som jag vill…” 

 
– ”men är det inte bra att kompisar skiljer sig åt då så man kan få lite olika feedback från olika     
 kompisar? 
–  Jo precis … men man kan ju inte veta hur ärliga kompisarna är …” 

 
Rädsla för att gå upp i vikt 
 
Resultatet visar att det finns en rädsla för att gå upp i vikt hos flickorna. Vi ser att det finns 
flera orsaker som påverkar flickornas rädsla för att gå upp i vikt. Det som framkommer som 
starkast skäl till varför flickorna är rädda för att gå upp i vikt verkar vara rädslan för att vara 
normbrytande, att sticka ut för mycket. Flickorna tror själva att rädslan för att gå upp i vikt är 
särskilt stark på grund av den ålder de befinner sig i, de verkar vara rädda för att förändras i 
största allmänhet. 
 

–     ”är du rädd för att gå upp i vikt? 
– alltså det beror på … jag trivs ju ganska bra som jag är nu, jag är ju inte rädd för att gå upp i vikt, 

men jag vill ju inte gå upp för mycket men … jag tror ändå att det är speciellt känsligt i den här 
åldern”  

 
– ”Ja, ja det tror jag, just när man är tonåring och så här man jämför sig med varandra och då vill 

man ju inte gå upp i vikt för då känner man sig underlägsen eller ehh…” 
 
Viljan att vara smal och inte gå upp i vikt tycks höra ihop med att flickorna endast har det 
smala kroppsidealet som referensram. Flickorna uttrycker att populariteten ökar hos de 
jämnåriga pojkarna om man är smal och modemedveten. De jämnåriga pojkarna verkar 
värdera flickorna utifrån deras yttre egenskaper menar flickorna. Att vara populär hos killarna 
tycks vara av betydelse eftersom flickorna förmedlar att de försöker leva upp till killarnas 
krav vilket då kan vara en bidragande orsak till varför flickorna är rädda för att gå upp i vikt.  
 

”jag tror att många i min omgivning är rädda för att gå upp i vikt. Jag vet inte, men det kan bero på att 
man ser en massa ideal och så … det är ingen som vill väga för mycket … man vill inte sticka ut.” 
 
”Jag pratade med en kompis han sa just att killar går mycket efter tjejer med mycket smink och snygga 
kroppar och allting sånt före personligheten och så där … och det känns så trist att man måste försöka 
leva upp till det då och försöka bli något annat...”  

 
Det är bara två av flickorna som med ord kan förklara vad konsekvenserna skulle bli om de 
skulle gå upp i vikt. Det verkar vara svårt att föreställa sig vad som skulle hända om de gick 
upp i vikt, tanken verkar vara allt för abstrakt. Flickorna har lättare att prata generellt om vikt 
och varför ”man” är rädd för att gå upp i vikt, men vi tolkar det som att flickorna egentligen 
sätter ord på sin egen rädsla.  
 

– ”Är du rädd för att gå upp i vikt? 
– ja 
– Vad tror du skulle hända om du gick upp i vikt? 
– ehh (paus) det vet jag faktiskt inte…” 

 
Rädslan för att gå upp i vikt speglar sig också i flickornas förhållningssätt till mat och träning. 
Det finns en stor medvetenhet kring nyttig mat och träningens positiva effekter på kroppen. 
Alla flickor beskriver att det är viktigt att äta nyttigt, att undvika att äta för mycket av det som 
gör att man går upp i vikt som t.ex. snabbmat och godis och att inte småäta mellan måltiderna.  
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”… det är ju mycket så här prat om att äta nyttigare och att inte ha så mycket fett i maten, så … hemma 
har vi ändra lite, bytt smör och mjölk … men det kanske mest är för att man ska leva lite nyttigare och må 
bättre, men det är nog några som inte vill gå upp i vikt.” 
  
”jag tror inte att det finns nåt man måste undvika att äta av helt och hållet, men det finns kanske saker 
man kan äta lite mindre av … som hamburgare, man kan äta potatis istället. Potatis är nyttigt och 
mättande och grönsaker, det kan man inte äta för mycket av heller…” 
 

De flesta av flickorna tränar regelbundet dels för att det är roligt att träna men också för att 
hålla sig i form. Många gånger upplever vi att det finns en underton av att man ändå försöker 
hålla vikten med hjälp av träning.  
 

– ”Håller du på med någon sport? 
–   Nej, men jag ska börja dansa … 
–  Jaha … okej … Av någon speciell anledning? 
– Jag tycker att det är roligt med salsa och kunna röra sig på det sättet och så är det lite kul att bli lite 
 vältränad och få lite bra benmuskler och så…” 

 
– ”Dansar du för att det är roligt eller för att hålla igång? 
– Ja, alltså, jag valde dans mycket just för att man får träna hela kroppen. Det är liksom både smidighet 
 och kondition … så det tycker jag är jätte kul. Jag höll på med annat förut men det är dansen jag har 
 fastnat för, för man känner sig helt tränad efteråt liksom…” 

 
Osäkerhet kring den egna kroppen 
 
Flickorna förmedlar en stark osäkerhet kring uppfattningen av den egna kroppen. Det finns ett 
stort behov av att jämföra sig med andra personer för att själv kunna bedöma den egna 
kroppen. Flickorna ger en bild av att de inte bryr sig om hur andras kroppar ser ut. De påstår 
att utrymmet är stort för alla, rent kroppsligt, att se ut som man gör. Trots det upplever vi att 
det finns en stark oro över vad andra tycker och tänker kring deras egna kroppar, främst 
kompisarna i skolan.  
 

”ja … det känns som att alla säger, var dig själv och var som du är, men ändå finns det alltid någon som 
säger eller folk som ser på en om man inte ser ut som alla andra och ser så där smal ut. Hur mycket man 
än vill vara sig själv så finns det alltid en förhoppning om att se ut som andra … att se ut som modeller.” 

 
”…men jag vet hur det är att gå runt och oroa sig för det har jag själv upplevt förut och … om någon sa 
nåt till mig att gud va du passar i (…) då kändes det som att folk skulle tycka bättre om en och så om man 
hade det (…) det kändes väldigt osäkert ett tag för det kändes som om man var tvungen att se likadan ut 
varje dag liksom och då blev man osäker på om någon annan skulle tycka att det var enformigt … så man 
blev väldigt förvirrad och drömde mardrömmar och så där…”  

 
– ” Tänker du ofta på hur din kropp ser ut? 
–  Ganska så ofta … 
–  Varför gör du det? 
–  ja man tänker på (skratt) alltså jag har en kompis som är väldigt utseendefixerad och hon tänker på hur 
 alla andra ser ut och kommenterar andras utseende och då tänker jag på hur sitter dom här byxorna på 
 mig … för hon kanske säger till andra vad hon säger till mig … såna där saker tänker jag…”  

 
För att flickorna ska få bekräftelse på den egna kroppens duglighet tar flickorna ofta fram 
exempel på personer i omgivningen och offentliga personer som har kroppar som liknar deras 
egna. Detta för att genom de personerna få en bedömning av sig själva. Istället för att 
exempelvis fråga rakt ut ”Tycker du att jag har för tjocka lår?” så ställer flickorna istället en 
fråga om någons lår som liknar deras egna. Det framkom väldigt tydligt i gruppintervjun när 
vi tittade på bilderna av de olika kropparna att flickorna söker efter bekräftelse på den egna 
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kroppen. Flickorna tog upp bilder som var lika den egna kroppen och ville prata om bilderna 
för att se vad de andra tyckte om just den kroppen. 
 
Resultatet visar även att det finns en rädsla att sticka ut från normen, flickorna vill gärna vara 
som de andra. Upplever man att den egna kroppen skiljer sig från normen gör det att 
osäkerheten kring kroppen ökar. Flickorna berättar även att det är väldigt jobbigt att vara 
tvungen att vara som alla andra. Det verkar som att utrymmet för att vara annorlunda är litet 
eftersom grupptrycket är stort. Det finns en önskan att skilja sig från mängden, våga ha den 
där personliga stilen, men osäkerheten om vad alla andra skulle tycka blir för stor.  

 
”man bryr sig … alltså de flesta bryr sig om vad andra tycker och då måste man på nåt sätt leva upp till 
det ändå om man vill passa in och så.” 
 
”ja … och då kanske man hänger med lite grann i alla fall så att man inte blir uttittad och så … så man 
hänger med lite, så man slipper bli förtryckt”  
 
”…om man har den där rätta kroppen och ser bra ut då kanske man känner att man kan ha på sig 
annorlunda kläder utan att folk ska tycka att man är konstig och så … ibland vågar inte jag ta på mig vad 
som helst i skolan för jag är rädd för vad andra ska tycka men om jag skulle ha ett utseende som alla 
tyckte om och den rätta kroppen då skulle jag våga se ut som jag vill och ha på mig vad jag vill…” 

 
Flickorna upplever ibland att de bedöms och får kritik beträffande sina kroppar från personer i 
skolan. Vad andra personer tycker och tänker tycks påverka flickorna mycket. De 
bedömningar som görs och den kritik som flickorna får gör att tankarna präglas av att den 
egna kroppen inte duger.  

 
”både killar och tjejer har sagt till mig att jag har små bröst och en del har sagt att jag har för smala lår 
och en del har sagt att jag ser jätte bra ut och då blir man ganska förvirrad” 
 
”förra veckan hade jag ett par tajta jeans och då var det en tjej i vår klass som sa, ja du, du har ju samma 
rumpa som mig och så här breda höfter och det är ju svårt för oss att hitta jeans som passar oss … å då 
ba, tack så jätte mycket” 
 
”alltså, förra veckan va det någon som sa nåt om mitt utseende och då blev jag ledsen liksom … det är 
inte något jag kan göra så mycket åt, men alltså när man är i den här åldern tänker man mycket på hur 
man ser ut och vad andra tycker.” 

 
Flickorna uttrycker därför hur betydelsefullt det är med komplimanger för att få bekräftat att 
man duger eller är okej. Får flickorna komplimanger leder det till att man stärker 
självförtroendet kring den egna kroppen. Däremot uttrycker flickorna att man inte ska ge för 
mycket komplimanger till varandra, för då blir konsekvensen istället att flickorna inte känner 
att de duger om de inte får några komplimanger alls. Därför, menar flickorna, är viktigt med 
komplimanger i lagom mängd.  

 
”om man får komplimanger så känner man sig bra, man vill att andra ska säga något bra … ja … så att 
man kan typ fatta att jag är snygg och sådär.” 
 
”man får ju bättre självförtroende när man får komplimanger, ju fler komplimanger, desto bättre 
självförtroende … men får man bara kritik tappar man ju självförtroendet väldigt snabbt.” 
 
”men jag tror verkligen att komplimanger är en sådan där ego boost grej…”…”men sen kanske man inte 
ska ge för mycket komplimanger heller, för då kanske den personen inte vågar ha nåt annat heller” (att se 
ut på något annat sätt) 

 



 

 

18 

 

Idealbildens medförda press 
 
Den oro som flickorna känner kring sin vikt och sina kroppar verkar skapas av det smala 
kroppsideal som finns idag. Idealbilden förmedlas till flickorna via kändisar, modeller och 
skyltdockor som visas i veckotidningar, tv-serier, filmer, modebutiker m.m., som riktar sig till 
unga flickor. Idealbilden gör att flickorna får en skev bild av sin egen kroppsstorlek och 
kroppsform, då de jämför sin egen kropp med det smala idealet. Jämförelsen med smala 
modeller och kändisar medför ofta att flickorna upplever att de är tjockare än vad de 
egentligen är, vilket skapar en känsla hos flickorna att de inte duger. 
 

”ja, jo, men hon (bild nr 7) kanske är lite för smal, hon va inte så där smal innan … det är inte snyggt att 
se revbenen och det gör man faktiskt på henne … nä, men hon ser ändå så himla bra ut…” 
 
”… och det är också det här med skyltdockorna i affärerna … de är alltid så här smala. När man ser de 
och tittar på sig själv så undrar man om man är kraftig eller … de har liksom inga höfter…” …”deras 
midja är så smal liksom, allting sitter bra på dem…” … ”och så provar man kläderna själv och då måste 
man ha den där perfekta kroppen.” 

 
Flickorna ger själva en beskrivning av att de uppfattar dagens kroppsideal som smalt. De ger 
en bild av att de är klart medvetna om det smala kroppsidealet, att det inte är något som de 
själva strävar efter och att modevärlden inte ger en representativ bild av hur en normal tjej ska 
se ut. De delger även att de vet om att man retuscherar bilder och att modellerna kanske inte 
har perfekta kropparna trots allt. Vi upplever ändå att flickorna har en väldigt smal idealbild 
och därmed är starkt påverkade av den idealbild som existerar, oavsett om det är på ett 
medvetet eller omedvetet plan.  
 

”Men man ser ju inte så bra … hon har ju västen (…) Modeller är ju smala dom är ju smalare än på 
bilden liksom dom redigerar ju bilderna på datorn så att dom ska se snyggt smala ut liksom men dom är 
ju äckligt smala liksom…” 
 
”…men jag tycker att det är väl upp till var och en men jag tycker att det är modigare att inte typ sminka 
sig och inte bry sig om vad andra ska tycka om en och så där … det är mycket modigare än att tillhöra 
dom som försöker leva upp till det där idealet…” 
 
”och i tidningar står det allt möjligt om att gå ner 6 kg på en vecka … värsta bra resultatet och (…) dom 
sätter press på en och så kanske man inbillar sig då när man ser sig själv i spegeln och då kanske man 
tycker att man är större och så även om man kanske inte är det…” 

 
I samtalen med flickorna framkommer dessutom att de saknar normala kvinnliga 
identifikationsobjekt från mode- och mediavärlden. Speciellt i de forum som vänder sig till 
tonåringar, vilket också omfattar de tidningar och tv-serier som flickorna läser och bevakar. 
De uttrycker en önskan efter fler normala kroppsstorlekar och kroppsformer som de kan 
relatera till. 
 

”men tidningarna är ju proppade med bilder på personer som ser ut som hon 7:an…” 
 
”… då blir jag ganska så här irriterad på modeller för att dom allihopa ser så där trådsmala ut … Man 
tycker liksom att modeller borde se ut som normala människor…” 

 
 

Diskussion 
 
Syfte med studien var att beskriva hur fjortonåriga flickor tänker kring vikt med fokus på 
kroppen och dagens ideal.  
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Resultatet visar att flickorna är väldigt oroliga över sin vikt, att de är rädda för att gå upp i 
vikt och att det finns en stor osäkerhet kring den egna kroppen. Dessutom visar resultatet att 
flickorna känner en press från samhället att likna det smala kroppsidealet som existerar i vår 
kultur. Under studiens gång har vi förstått att flickornas tankar i stort präglas av hur deras 
kroppar ser ut, om de är smala nog eller om de har eller kanske aldrig kommer att få, den där 
snygga kroppen som visas i tidningarna.  
 
Tankar kring den egna vikten  
 
Alla flickor verkar oroa sig mycket över sin vikt. Rädslan över vikten visar sig i att flickorna 
pratar mycket om betydelsen av att vara smal. Flickorna förmedlar att det är viktigt för dem 
att vara smala och att de även uppfattar att andra värderar en smal kropp som mer attraktiv. 
De oroar sig över att inte kunna hålla sig smala och är rädda för att gå upp i vikt. Något som 
verkar vara en anledning till att unga flickor över lag oroar sig mycket kring sin vikt är den 
fysiska förändring som sker och allra helst den naturliga fettpålagringen som sker i och med 
puberteten (Edlund, 1999; Meurling et. al, 2003; Goldinger, 1986). Psykologiska förändringar 
så som att flickorna tänker mycket på vad andra kan se (Erikson, 1993; Elkind, 1978) är en 
annan aspekt på tankar kring den egna vikten. Andra viktiga delar att diskutera är flickornas 
tro att man är mer omtyckt om man är smalare (Folkhälsoinstitutets rapport, 1999).  
 
Den naturliga fettpålagringen 
 
Under pubertetsutvecklingen ökar flickors underhudsfett markant (Meurling et al, 2003) och 
denna fettpålagring kan upplevas som jobbig (Edlund, 1999). Vår upplevelse är dock att 
flickorna vi intervjuat inte har någon större medvetenhet kring att underhudsfettet ökar 
markant under tonåren och att detta är en viktig del i den normala kroppsutvecklingen. 
Flickorna i intervjugruppen som har normal kroppsvikt har enligt oss antagligen påbörjat den 
pubertala kroppsutvecklingen med utökade kroppsformer, medan de flickor som har en 
väldigt låg kroppsvikt förmodligen inte har påbörjat den. De flickor i intervjugruppen som har 
påbörjat den naturliga fettpålagringen är de som är mest oroliga över vikten och de strävar 
efter att vara lika smala som de flickor som ännu inte har fått tydliga kvinnliga former. 
Däremot förmedlar de flickor som har en väldigt smal kroppsform att de inte vill gå upp i vikt 
och är i och med det ganska så nöjda med sin vikt. Detta kan leda till att det är extra jobbigt 
att vara bland de första i klassen som utvecklas till att bli kvinna eftersom jämförelser sker 
med outvecklade smala klasskamrater som liknar samhällets smala idealbild (Stattin & 
Magnusson, 1990). Eftersom flickorna strävar efter att uppnå ett onaturligt ideal som stämmer 
överens med flickornas kroppar innan de påbörjar den pubertala utvecklingen uppstår en 
konflikt hos flickorna när de väl påbörjar utvecklingen.  
 
I och med att flickorna sannolikt kommer att påbörja eller redan har påbörjat sin pubertala 
utveckling anser vi att det är av betydelse att skolan förmedlar kunskap om hur den kvinnliga 
kroppen förändras under tonårstiden. Detta för att flickor i den tidiga puberteten ska blir 
medvetna kring vad som händer med deras kroppar och att det smala kvinnoidealet, som 
representeras av onaturligt nerbantade smala kroppsformer, inte går ihop med de kroppsliga 
förändringar som sker under tonårstiden. Kunskap kring detta skulle kunna bidra till att oron 
över vikten minskar för flickor i pubertetsutvecklingen.  
 
Tänker på vad andra ser 
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Oron över vikten kan dessutom förklaras av det psykologiska utvecklingsskede flickorna 
befinner sig i. Både Eriksons (1993) och Piagets (Elkind, 1978) teorier beskriver att det är 
mycket vanligt att flickor under tonårstiden börjar fundera på hur de själva ser ut i andras 
ögon. Flickor i den här åldern lägger ner mer tid på att fundera på hur andra kan tänkas se på 
dem, än hur de faktiskt ser på sig själva. Dessutom tenderar tonåringar, enligt Piaget, att 
överdriva betraktandet från andra personer vilket kan orsaka att om flickorna känner sig 
oroliga över sin vikt så ökar den oron ännu mer om man tror att alla andra tänker lika mycket 
på just min vikt som jag själv gör. Att tonårsflickor är oroliga över hur andra betraktar dem 
kan vi tydligt se hos deltagarna. Vi ser att oron över den egna vikten ökar i situationer då 
flickorna känner sig otrygga medan oron över vikten minskar i situationer där flickorna 
känner sig tryggare. Detta kan bero på att i trygga situationer bryr sig inte flickorna så mycket 
om vad andra personer tycker om dem då trygga situationer antagligen innebär umgänge med 
människor som de har förtroende för. Om man litar på människorna runt omkring sig oroar 
man sig förmodligen inte över vad andra ser lika mycket som i umgänge med okända 
människor eller med människor som man inte har förtroende för. Situationens betydelse för 
oron över vikten är också i enlighet med Eriksons (1993) utvecklingsteori om att identiteten 
under tonåren faktiskt inte riktigt är bestämd. Vi ser att flickorna drar sig till grupperingar där 
man kan identifiera sig med varandra och vi tolkar det som att flickorna söker efter 
bekräftelse och trygghet från kamraterna. När flickorna inte känner trygghet eller bekräftelse 
från sina kamrater utan befinner sig i en situation med nya bekanta är det inte konstigt om 
osäkerheten ökar kring den egna identiteten. Vi anser att en del av orsaken till det är att den 
klass som flickorna går i upplevs som väldigt trygg av flickorna eftersom de har känt varandra 
länge. Oro och rädsla över kropp och vikt verkar istället öka i de sammanhang som finns 
”utanför klassrummet” som till exempel vid fritidsaktiviteter och med kompisar som man inte 
känner lika väl. Den psykiska utvecklingen är energikrävande för tonåringar enligt 
utvecklingsteorierna, man vet inte riktigt vem man är, hur man betraktas eller om man duger 
inför kompisarna. Den psykiska utvecklingens påfrestningar samt de kroppsliga förändringar 
som sker för flickor under pubertetsutvecklingen tillsammans med ett ohälsosamt smalt ideal, 
innebär ökade risker för flickors välmående anser vi och bör uppmärksammas både av 
föräldrar och skola.  
 
Mer populär om man är smal 
 
Vi kan i intervjuerna med flickorna se att de uttrycker att man blir mer populär, speciellt bland 
jämnåriga killar, om man är smal. De jämnåriga killarna anses av flickorna vara väldigt 
kroppsfixerade och värdera yttre skönhet mer än inre egenskaper. Flickorna berättar att många 
av dem som upplevs som populära i skolan både är smala och modemedvetna. Vill man inte 
känna sig helt underlägsen eller uttittad gäller det alltså att både hänga med i modet och att 
hålla sig någorlunda smal. Detta är ytterligare en anledning till att flickorna är oroliga för att 
gå upp i vikt eftersom det innebär att man då sticker ut från normen att vara smal. Värderingar 
av det här slaget finner Eliasson och Carlsson (1989) gälla i samhället. Kvinnor värderar mer 
neutrala delar som attraktivt hos män som exempelvis ögon medan män värderar och 
framhåller mer sexuella utmärkande egenskap hos kvinnor som ben och bröst. I samhället 
exponeras kvinnor i exempelvis reklam så att de sexuella egenskaperna framhävs hos kvinnor. 
Detta leder till att kvinnors roll blir att göra sig så attraktiv som möjligt för männen. Flickorna 
verkar alltså redan ha påbörjat denna process, trots att de bara är fjorton år. Vi drar denna 
slutsats eftersom flickorna förmedlar att de känner en press av att ändra sig för att vara 
killarna till lags.  
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Upplevelser av den egna kroppen 
 
Något som har varit återkommande och mycket tydligt i resultatet är att det hos flickorna 
finns en osäkerhet kring den egna kroppen, en osäkerhet av att inte kroppen duger. 
Osäkerheten kring kroppen kan ses som ett naturligt steg i tonårsutvecklingen (Mangs & 
Martell, 1979; Erikson, 1993; Wrangsjö, 1995). Tonåringen kan ha ett självupptaget beteende 
där allt kretsar kring den egna kroppen och om vad andra ska tycka om den, vilket bekräftar 
den inre osäkerheten kring den egna identiteten (Erikson, 1993). Det som är mest intressant i 
detta avsnitt är hur flickorna försöker ta sig an sina egna kroppar (Wrangsjö, 1995) och hur 
svårt det kan vara att acceptera sin nya kropp.  
 
Att ta sig an den egna kroppen 
 
Orostankarna kring flickornas kroppar verkar vara många och flickorna förmedlar att oron tar 
mycket tid och energi, vilket de upplever som påfrestande. När flickorna pratar om sin kropp 
och sitt utseende vill de gärna påvisa att man ”bör” vara nöjd med sin kropp, ”va dig själv och 
va som du är”. Enligt Erikson (1993) speglar sig tonåringar ofta i varandra för att få 
bekräftelse från andra hur man faktiskt är och därför har tonåringar ett stort behov av att vara 
bland kamrater. Vi tolkar det som att tonåringar även speglar sig i varandra i avsikt att få 
bekräftelse på den egna kroppen. Vi ser detta bland våra deltagare som speglar sig i sina 
kamrater för att se om deras kroppar duger eller inte. Flickorna anser själva att de är i en 
känslig ålder då mycket händer med den egna kroppen och att man måste få utvecklas i sin 
egen takt och se ut som man gör. Flickorna vill gärna vara nöjda med kroppen, på grund av att 
man ”bör” vara det, men att osäkerheten och olusten av att inte ha den perfekta kroppen 
upplevs som väldigt jobbig. 
 
Antagligen har inte flickorna ”tagit sig an den egna kroppen” som Wrangsjö (1995) beskriver. 
Wrangsjö menar att flickor blir väldigt medvetna kring sitt utseende i och med den stora 
kroppsförändring som sker i samband med puberteten. Många tankar går åt till att undra om 
de verkligen duger, om kroppen är fin eller om vikten är tillräckligt bra. Uppgiften blir att 
försöka ta över den nya kroppen och göra den till sin egen. Flickorna söker efter bekräftelse 
kring den egna kroppen, som om de var osäkra på vilken kropp de egentligen har, hur den ser 
ut och om den är okej. Det visades väldigt tydligt då flickorna tog upp bilder som liknade 
deras egen kropp under gruppintervjun för att få en bedömning av vad de andra tyckte om den 
kroppen. En förklaring till osäkerheten kring kroppen kan vara, som Eliasson och Carlsson 
(1989) menar, att kvinnor uppskattas till största del för de yttre egenskaperna och inte utifrån 
kroppens funktion. Att värderas utifrån yttre skönhet och utifrån vad andra tycker är attraktivt 
lär sig kvinnor tidigt i livet. Men hur påverkar det då tonårsflickor som har till uppgift att 
erövra sin kropp och göra den till sin egen, när missnöjet eller osäkerheten över kroppens 
duglighet är så stor under denna period? Jo, flickornas självbild kommer, enligt Eliasson och 
Carlsson (1989) att påverkas starkt av hur andra värderar deras yttre egenskaper. Den största 
betydelsen är inte den exakta kroppsvikten utan hur den subjektiva uppfattningen av den egna 
kroppen ser ut.  
 
Om en person värderas utifrån yttre skönhet är det inte konstigt om osäkerheten kring kroppen 
är stor och tar mycket tid i anspråk. Uppgiften att erövra sin kropp har att göra med den 
förändringsprocess som sker under tonårstiden. Flickor ska utvecklas till kvinnor och under 
utvecklingens gång ska den nya kroppen accepteras. Vad händer då med arbetet att erövra den 
egna kroppen när flickorna växer upp i en miljö där bedömningar av kroppen öppet sker av 
andra flickor och pojkar? När kommentarerna handlar om kritik kring kroppen medför det att 
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det blir svårare att erövra och acceptera den nya kroppen. Däremot verkar komplimanger vara 
viktiga för att hjälpa flickorna att bli nöjda med den kropp som utvecklas. Vad händer då när 
komplimangerna bara handlar om att individen är snygg därför att hon är smal? Detta kan leda 
till att man i ännu större utsträckning inte vill utvecklas och få kvinnliga former. Vi anser 
därför att det är viktigt att medvetandegöra dessa aspekter för tonårsflickor vilket kan påverka 
dels hur de värderar sina egna kroppar men även underlätta processen med att erövra sin 
kropp och göra den till sin egen.  
 
Tankar om dagens kroppsideal 
 
Våra resultat visar att idealbilden medför en stor press för flickorna. Flickorna är väl 
medvetna om att det råder ett smalt kroppsideal och anser även att modeller är ohälsosamt 
smala. När flickor skyltas med det samla kvinnoidealet genom media i tidig ålder leder det till 
att de känner en press av att leva upp till det idealet (Meurling et. al. 2003; Tiggermann och 
Pennington, 1990; Folkhälsoinstitutets rapport, 1999; Wrangsjö, 1995).  
 
Pressen av att leva upp till idealet 
 
Den skeva kroppsuppfattning som vi anser att flickorna har, det vill säga flickornas bild av 
vad som är normalt smalt och vad som är för smalt, kan förklaras av att flickorna jämför sig 
med de smala förebilderna i media och modeindustrin. Konsekvensen av detta blir att 
flickorna dels upplever att den kroppsform som de har inte duger och att den kroppsform de 
vill ha inte är uppnåelig. Om flickorna upplever att de är hälsosamt byggda och har en vikt 
som är bra för sin hälsa, men trots detta inte kommer att kunna leva upp till den kvinnliga 
idealbild som finns, kommer detta att medföra en ökad oro över den egna kroppen.   
 
Resultatet visar även att flickorna uttrycker en saknad av normala kvinnliga 
identifikationsobjekt vilket vi tolkar som att flickorna förmedlar svårigheter med bekräftelsen 
av den egna kroppen. Om man hela tiden jämför sin egen kropp med den smala idealbild som 
förmedlas kommer det skapa en osäkerhet över den egna kroppen. Tiggermann och 
Pennington (1990) har funnit att den ständiga exponeringen av idealkroppar i tv och reklam 
kan öka missnöjet med kroppen. Vi ser i detta en riskfaktor eftersom flickorna inte har någon 
annan referensram än detta smala kvinnokroppsideal. Detta kan leda till ett större missnöje 
med kroppen och till att ätstörningar ökar markant.  
 
Folkhälsoinstitutet (1999) skriver i en rapport att mycket av den vikt- och kroppsuppfattning 
som unga flickor har till stor del beror på vårt kroppsfixerade samhälle. Vi blir hela tiden 
utsatta för vältränade och smala kroppar som förmedlar att ”så här ska man se ut”. Eftersom 
mode- och mediavärlden arbetar med dessa kroppar och utseenden så har de även ett stort 
ansvar särskilt med tanke på att de har många tonårsflickor i sin publik. År 1998 arbetade 
H&M, ett av våra största modeföretag, fram en ny policy tillsammans med Folkhälsan i 
Värmland. Policydeklarationen handlade om att alla deras modeller skulle vara ordentligt 
granskade och med hjälp av modellagenturernas kontrakt skulle även alla modeller som 
användes vara dokumenterat friska och inte lida av ätstörningar eller vara beroende av droger.  
 
En annan bidragande orsak till flickornas upplevda press att försöka efterlikna idealbilden kan 
enligt Grogan (1999) vara bantningsindustrin. Som i synnerhet påverkar kvinnors oro och 
missnöje över den egna kroppen. Det trycks åtskilliga böcker om bantningstips och görs 
väldigt mycket dietmat som ska säljas till alla de som känner sig ”tjocka”. Till viss del är 
dessa människor överviktiga och behöver, för hälsans skull, gå ner i vikt. Men alldeles för 
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många människor bantar fast än de inte behöver. Det har visat sig att cirka 95 procent av alla 
kvinnor i den västerländska kulturen bantar någon gång i livet.  
 
Avslutande tankar 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att flickornas tankar runt vikt, kropp och ideal är många och 
innehållsrika. Flickorna betonade själva att det är särskilt jobbigt med alla tankar, särskilt de 
som kretsar kring kroppen. Vi kan tydligt se att flickornas tankar och beteende faktiskt präglas 
av det psykologiska utvecklingsskede och de fysiska förändringar flickorna går igenom. 
Dessutom finns samhällets påtagliga press från media och modeindustrin som en tydlig 
avspegling i vad flickorna tänker och upplever kring vikten och kroppen. Vi anser att föräldrar 
har ett stort ansvar att prata med sina tonårsflickor. Att dels medvetandegöra för sina 
tonåringar att det kvinnliga kroppsideal som förmedlas i många forum och som är direkt 
riktade mot tonåringar inte är hälsosamt. Att de kroppsliga förändringar som sker under 
tonårstiden med ökat underhudsfett kommer att medföra en viss kroppsviktsökning under en 
begränsad tid, att detta är normalt och att försöka leva upp till dagen kroppsideal under 
tonårstiden kan leda till stor ohälsa, både psykisk och fysisk. Detta kan leda till att minska oron 
och rädslan över att kroppen inte duger som den är och till att stävja den ökande utvecklingen 
av ätstörningar och andra psykiska problem under tonårstiden.  
 
Metoddiskussion  
 
Undersökningen baseras på reflexiva intervjuer, vilket kändes som ett spännande metodval 
eftersom den reflexiva intervjun har för avsikt att det ska ske ett möte mellan intervjuare och 
intervjudeltagare (Thomsson, 2002). Vår avsikt av att använda oss av de reflexiva 
intervjuerna var att vi skulle få en djupare förståelse kring flickornas upplevelser kring vikt, 
kropp och ideal. Metoden tillåter även oss forskare att kontrollera på vilka sätt man tolkar 
varandra, exempelvis att man förstått innebörden av informationen. Detta kändes särkilt 
viktigt då vi intervjuade unga deltagare med ett annat språkbruk.  
 
Reflektioner som metoden har gett upphov till 
 
Den här metoden är spännande därför att det finns ett utrymme att reflektera tillsammans med 
deltagarna över det som uppstår i samtalet. Vi upplever att en tillhörighetskänsla skapades 
tillsammans med deltagaren eftersom den reflektiva intervjun gör det möjligt att bekräfta eller 
dementera det som förmedlas. När flickorna kände av att vi verkligen förstod vad de menade 
genom att man exemplifierar det som sägs uppstod någon form av tillförlit till oss som 
intervjuare. Visst är det svårt att intervjua tonårsflickor i fjortonårsåldern men vi tror ändå att 
den reflexiva metoden genom att man som forskare upprepar, ifrågasätter, förtydligar och 
exemplifierar det som sägs ger tillgång till flickornas värderingar trots olika språkanvändning. 
Denna samhörighetskänsla anser vi vara näst intill nödvändigt för att intervjua personer i den 
här åldern.  
 
En annan ännu mer spännande möjlighet med metoden är att man även är reflexiv under 
analysarbetet. Den största utmaningen för oss under detta arbete har varit att ”sätta på oss 
andra glasögon” och titta på vårt resultat utifrån ett annat perspektiv. Under analysen får 
forskaren fundera kring vad det är som egentligen förmedlas och vad det är som deltagaren 
menar.  

Att intervjua 14-åriga flickor  



 

 

24 

 

Under intervjuerna bjöd vi på te och pepparkakor. Vi valde att influeras av Thomsson (2002) 
som menar att fika och intervju är en förträfflig bra kombination. Avsikten med att bjuda på 
fika var att det skulle bidra till att avdramatisera själva intervjusituationen och vi kände även 
att det blev en trevlig och avslappnad stund, både för oss intervjuare, men särskilt för 
deltagarna. En annan fördel var att vi gjorde intervjuerna på deltagarnas skola för att de skulle 
känna sig mer ”hemma”. Vi tror att resultatet hade sett väldigt annorlunda ut om deltagarna 
till exempel intervjuats på universitetet. Att möjligheten fanns för deltagarna att dels fika och 
dels titta på lite bilder under intervjun var en fördel. Detta för att deltagaren då kunde undvika 
den ibland jobbiga ögonkontakten som uppstår när deltagaren och intervjuare sitter mitt emot 
varandra, vilket vi gjorde under de enskilda intervjuerna.  
 
Vår upplevelse under de enskilda intervjuerna var dock att flickorna kändes hämmade i att 
prata och utveckla sina tankar, det kan ha berott på att intervjuguiden var för konkret. En 
annan anledning kan vara att flickorna kände sig obekväma i situationen med oss intervjuare. 
Det kan även ha berott på att flickorna var nervösa i intervjusituationen och därför inte vågat 
utrycka sina innersta tankar. Ett ytterligare problem kan vara att flickor i fjortonårs ålder har 
svårigheter att reflektera över både sig själva och andra personer. Det är bara två av flickorna 
som kan tänka sig in i framtiden och förklara, med ord vad konsekvenserna skulle bli om de 
till exempel gick upp i vikt. Att flickorna har svårt att tänka sig in i framtiden kan ha att göra 
med det som Goldinger (1986) beskriver att många sextonåringar ännu inte utvecklat formella 
operationer. Det kan vara så att vissa av flickorna har haft svårt med frågor som handlar om 
framtiden eller ”tänk om” frågor eftersom de antagligen inte utvecklat dessa funktioner fullt ut 
och därför har de haft svårigheter att besvara de frågorna. Vissa svar i de enskilda intervjuerna 
kan därför vara sociala önskvärdhetseffekter.  
 
I gruppintervjun satt vi däremot tillsammans och intervjuade en grupp på fyra deltagare och 
denna intervju upplevdes som mer avspänd och deltagarna både pratade och utvecklade 
samtalsämnena. Vi använde oss inte av någon speciell intervjuguide utan deltagarna fick prata 
mer fritt kring bilder vilket fungerade som en hjälp för deltagarna att hålla sig till ämnena. Vi 
upplevde att gruppintervjun gav bättre information av flickornas subjektiva tankar, vilket kan 
ha berott på att de kände sig bekvämare eftersom de var fyra och vi var två och att de 
dessutom kände varandra väl. Vi hade ju även intervjuat alla deltagarna en gång tidigare 
vilket vi upplevde gav en ökad trygghet för flickorna dels i relation till oss intervjuare och 
dels i relation till att flickorna visste vad som förväntades av dem under intervjun.  
 
Fördelar med metoden 
 
Det faktum att vi har varit två personer som intervjuat fyra flickor var kan ses som en fördel 
eftersom det kan bidra till olika infallsvinklar och ge en ökad bredd i materialet. En fördel 
med att först göra enskilda intervjuer var att vi som intervjuare inte ville riskera att styra eller 
hämma varandra i valet av följdfrågor, vilket vi upplevde som svårt under pilotstudien. I 
gruppintervjun bestämde vi innan intervjun att vi skulle ha olika roller. Vi delade upp när vi 
skulle lyssna mer aktivt och när vi skulle vara mer aktiv med reflexiva följdfrågor. En fördel 
med att gruppintervjun kunde genomföras med fyra deltagare var att flickorna automatiskt tog 
mer plats än vad vi intervjuare gjorde vilket även var meningen.  
 
Nackdelar med metoden 
 
Vi har haft en del svårigheter med den reflexiva metoden då vi inte har tillräckligt med 
kunskap och erfarenheter av metoden. Thomsson (2002) skriver i sin bok att det tar cirka 
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hundra intervjuer innan man behärskar metoden till fullo. ”Att vara reflexiv är något du tränar 
dig till” (Thomsson 2002). Vi upplevde att reflexiviteten skiljde sig åt i olika situationer. 
Karin var mer reflexiv under de enskilda intervjuerna medan Linda hade lättare att vara 
reflexiv under gruppintervjun. Därför tror vi att förmågan att vara reflexiv också beror på 
personligheten men till störst del på övning och erfarenhet. Ett annat problem med det 
reflexiva samspelet kan bero på flickornas ålder. Att kunna reflektera över både sig själv och 
andra är en förmåga som tränas upp med åren hos en människa.  
  
Det som upplevdes som negativt under gruppintervjun var att alla deltagarna inte fick samma 
utrymme och att de ibland avbröt varandras tankebanor. Dessutom svävade flickorna 
emellanåt ifrån ämnena och vi lyckades inte alla gånger hålla kvar flickornas fokus eller ta 
upp avbrutna tankebanor. Vi hade önskat göra ytterligare en gruppintervju eftersom det här 
forumet fungerade väl i relation till flickornas ålder.  
 
Trots den reflexiva metodens nackdelar anser vi att metoden har bidragit till en ökad 
förståelse för flickornas tankar kring vikt, kropp och ideal.  
 
Förslag för framtida undersökningar  
 
I framtida undersökningar för denna åldersgrupp förordar vi att just använda gruppintervju 
åtminstone som ett komplement. Vi ser även gärna en användning av bilder eller något annat 
konkret material eftersom de upplevdes av oss som en stor hjälp för att få tillgång till 
flickornas tankar och vidare upplevelser.  
 
Eftersom det var svårt att finna andra kvalitativa undersökningar kring samma ämne anser vi 
att denna uppsats kan komma till användning för att skapa en förståelse kring hur 
tonårsflickor tänker kring dessa ämnen. Det är även viktigt att vi gör oss medvetna om att 
unga flickor faktiskt tycker det är jobbigt med all press från media- och modevärlden och att 
det förvärrar redan besvärande tankar kring den egna vikten och kroppen. 
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Bilaga 1 
 Intervjuguide 
 
De okursiverade frågorna är öppna och kursiverade frågor var till en hjälp både för oss 
intervjuare och intervjudeltagaren. 
 
Vikt 
Är du nöjd med din vikt? 
Om inte: Hur skulle du vilja förändra den? 
 
Tänker du ofta på din vikt? 
I så fall: På vilket sätt? Hur ofta är ”ofta” för dig? 
 
Är du rädd för att gå upp i vikt? 
I så fall: Vad tror du skulle hända om du gick upp i vikt? Skulle omgivningen se på dig 
annorlunda då? 
 
Tror du personer i din omgivning är rädda för att gå upp i vikt? 
 
Väger du dig ofta? 
I så fall: Vad är ”ofta” för dig? Varför väger du dig? 
 
Är det någon i din omgivning som väger sig ofta? 
I så fall: Vad tycker du om det? Varför gör dom så tror du? 
 
Har du bantat eller försökt bantat någon gång? 
I så fall: Varför gjorde du det? På vilket sätt? Gick du ner i vikt? 
Om inte: 
Har du någon gång funderat på att banta? 
 
Har någon i din omgivning bantat? 
I så fall: Vad tycker du om det? Varför gör dom så tror du? 
 
Skulle du vilja gå ner i vikt? 
I så fall: Varför? Hur mycket? 
 
Matvanor 
Hur många mål om dagen äter du? 
Vilka? 
 
Händer det att du hoppar över något mål mat? 
I så fall: Hur ofta? Vilka? Varför? 
 
Är det någon i din omgivning som hoppar över måltider? 
I så fall: Vad tycker du om det? Varför gör dom det tror du? 
 



 

 

Brukar du titta på hur mycket mat andra tar på tallriken? 
I så fall: Varför? Gör andra så? 
 
Kan man få kommentarer på hur mycket eller lite mat man tar på tallriken? 
I så fall: Hur känns det? Tänker du mycket på det? 
Tycker du det är viktigt vad man äter? 
 
Finns det något i matväg man bör undvika äta? 
I så fall: Vad? Varför? 
 
Finns det något i matväg som är viktigt att man får i sig? 
I så fall: Vad? Varför? 
 
Känner du någon som har/haft en ätstörning? 
 
Träning 
Håller du på med någon sport? 
I så fall: Vad? Hur ofta? Tränar du av någon speciell anledning? Påverkar sporten dig vad 
du äter? 
 
Kropp 
Är du nöjd med din kropp? 
Om inte: Vad är du inte nöjd med? Varför? 
 
Tänker du ofta på hur din kropp ser ut? 
I så fall: Vad är ofta för dig? Varför gör du det? 
 
Tänker du ofta på hur andra ser på din kropp? 
I så fall: Hur tror du andra uppfattar din kropp? Är du någon gång orolig över vad andra 
tycker? 
 
Jämför man sig ofta med andra? 
I så fall: Varför? Önskar du ibland att du fick se ut som någon annan? 
 
Är det något med din kropp som du skulle vilja förändra?  
I så fall: Tror du då att du skulle bli sedd annorlunda? I så fall: Hur då? 
 
Tror du att smala tjejer har bättre självförtroende än lite större tjejer? 
 
Hur skulle du vilja se ut när du blir äldre? 
 
Ideal 
Hur tycker du den ”perfekta” tjejen ser ut? 
 
På vilka sätt tror du man kan bli påverkad av idealet i samhället? 
 
Läser du veckotidningar? 
I så fall: Vilka? Vad tycker du de förmedlar till unga tjejer? 
 
Blir du påverkad av Idealet i samhället?  


