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Abstract 

Skönhetsideal är ett område som är aktuellt i dagens samhälle. Skönhet har genom alla 

tider haft en stor inverkan på framförallt kvinnor. Syftet med vår uppsats är att studera, 

förstå och förklara åtta unga kvinnors upplevelser och attityder till det rådande 

skönhetsidealet samt vad det är som påverkar kvinnorna till att de vill eller har genomgått 

skönhetsförändringar. Uppsatsen har sin utgångspunkt i våra frågeställningar som är 

följande: (1) Hur upplever unga kvinnor det rådande skönhetsidealet? (2)Vad är 

drivkrafterna som gör att unga kvinnor genomgår skönhetsförändringar? Undersökningen 

är en kvalitativ studie baserad på semistrukturerade djupintervjuer med åtta unga kvinnor 

i Halmstad. Reflexivitet i det moderna samhället, objektifiering och intrycksstyrning, 

användes som teoretiska perspektiv. Dessa teorier är sociologiska analysverktyg som har 

använts för att förstå och förklara kvinnors attityder till det rådande skönhetsidealet. 

Resultatet visade att de unga kvinnornas upplevelser av det rådande skönhetsidealet 

innebar att man som kvinna ska vara ung, smal, vacker och vältränad. Dagens rådande 

skönhetsideal visade sig vara det ideal som ansågs vara mest hälsosamt, jämfört med 

tidigare skönhetsideal. De unga kvinnorna blev i största utsträckning inspirerade av 

sociala medier när det kommer till skönhet. Kvinnorna var positivt inställda till 

skönhetsoperationer och plastikkirurgi ansågs vara ett medel för att förbättra utseendet 

samt stärka kvinnors självkänsla samt självförtroende.  
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Abstract 

The beauty ideal constitutes a significant part of today's society. Beauty has throughout 

the time had a great impact on women in particular. The purpose of our paper is to study, 

understand and explain eight young women's experiences and attitudes towards society’s 

ideal of beauty, and what it is that makes them want to or go through beauty changes. The 

study has its starting point in our two questions: (1) How do young women experience the 

current beauty ideal? (2) What are the driving forces for young women to undergo beauty 

changes? This study, is a qualitative study based on semi-structured interviews with eight 

young women in Halmstad. Our theoretical perspective used are reflexivity of modern 

society, objectification and impression management. These theories will be the 

sociological analysis tools in order to understand and explain women's attitudes to the 

current ideal of beauty. The results indicated that the young women's experiences of the 

current ideal of beauty meant that the women should be young, slim, beautiful and fit. 

Today's current ideal of beauty proved to be the ideal that was considered most healthy, 

comparing to previous beauty ideals. The young women were very inspired by social 

media when it comes to beauty. The women were positive about cosmetic surgery and 

plastic surgery was considered out to be a tool to improve the appearance and enhance 

women's self-esteem and self-confidence. 
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1. Inledning 

Vi lever i en värld där skönhet genom alla tider har haft en stor inverkan på individer. I 

möten med andra är utseendet det som vi främst lägger märke till, genom utseendet får vi 

en visuell bild och en föreställning om vem individen är (Nordenfalk, 1990). I dagens 

samhälle blir människor konstant omringade och påminda av reklambilder där unga, 

vackra och vältränade kvinnor syns. Media spelar upp en bild av den ideala kvinnan 

vilket leder till att det skapas en uppfattning av att värdet av kvinnor mäts utefter deras 

utseende (Meurling, 2003).  

 

Fitnesskulturen har alltmer ökat och mycket vikt läggs på individens hälsa och 

välbefinnande (Meurling, 2003). Kroppsidealet innefattar inte endast träning eftersom det 

även handlar om att äta rätt. Det rådande kroppsidealet går ut på att ha ett hälsosamt liv, 

bekämpa åldrandets negativa effekter och behålla ungdomligheten. Denna livsstil berör 

främst människor som är runt 20-30 år (Meurling, 2003). 

 

Vad gäller plastikkirurgi, har det i dagens samhälle blivit mer accepterat för att förbättra 

sitt yttre och för att kunna bevara det ungdomliga utseendet. Plastikkirurgi ingår i 

skapandet av nya skönhetsideal. De populäraste skönhetsoperationerna är bröstförstoring, 

läppförstoring, näsplastik och fettsugning. Även Botox är bland de populäraste kirurgiska 

ingreppen eftersom det motverkar rynkor (Johansson, 2006).  Skönhetskliniker ökar 

konstant i antal. Enligt statistik genomförs i Sverige idag 25 000 skönhetsoperationer per 

år varav 15 procent görs på män och resterande procent på kvinnor (Plastikkirurgifakta, 

2009). Tyder detta på att utseendet är mer viktigt för kvinnor än män?  Hur påverkas 

kvinnor av det och vad är det som får dem att genomföra sådana processer?  

1.1 Problemformulering 

Eftersom kvinnor i dagens samhälle ständigt blir påminda om hur de ska se ut, innebär 

detta även att det skapas någon slags inspiration hos dem vilket kan medföra 

påtryckningar till att uppnå den aktuella idealbilden (Meurling, 2003). Det finns kvinnor 

som har olika syn och olika uppfattningar kring hur de upplever det rådande 

skönhetsidealet just för att det kan vara individuellt, men eftersom vi idag lever i ett 

modernt samhälle där media har en stor påverkan på individer, sprids oftast ett 
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gemensamt skönhetsideal av hur en kvinna ska se ut (Giddens, 1999). Det är därför 

intressant att få fram hur unga kvinnor upplever dagens rådande skönhetsideal för att 

sedan kunna dra en slutsats.  

 

Fitnesskulturen har alltmer ökat de senaste decennierna och därmed blivit en livsstil som 

också innefattar ett hälsosamt liv (Meurling, 2003). Utseendet är viktigt eftersom det är 

det första vi lägger märke till. Idag har genomförandet av plastikoperationer ökat just för 

att man vill se bättre ut, men i samband med detta har även fitnesskulturen växt de 

senaste årtiondena vilket innefattar ett ideal som handlar om ett hälsosamt liv. Frågan är 

då om det rådande skönhetsidealet verkligen är hälsosamt eftersom att plastikoperationer 

inte är ett hälsosamt alternativ. Detta är ett fascinerande fenomen och vårt intresse och 

fokus ligger även i att undersöka vad det är som gör att unga kvinnor genomgår eller vill 

genomgå olika typer av skönhetsförändringar. Därmed kommer vi att förstå och förklara 

de bakomliggande drivkrafterna till unga kvinnors genomföranden av olika 

skönhetsförändringar och dra en slutgiltig slutsats om deras syn på skönhetsförändringar 

och vilka drivkrafter som gör att de genomgår eller vill genomgå sådana förändringar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att studera, förstå och förklara åtta unga kvinnors upplevelser 

och attityder till det rådande skönhetsidealet samt vad det är som påverkar kvinnorna till 

att de vill eller har genomgått skönhetsförändringar. Vi kommer att studera hur dessa 

unga kvinnor upplever det rådande skönhetsidealet utifrån deras egna uppfattningar och 

erfarenheter. Vi har valt att utgå ifrån två frågeställningar för att kunna förstå och förklara 

de unga kvinnors upplevelser av det rådande skönhetsidealet och skönhetsförändringar, 

samt få en djupgående förståelse för de drivkrafter som ligger till grund för 

genomföranden av olika typer av skönhetsförändringar, främst plastikkirurgi. Vi kommer 

att studera kvinnorna utifrån ett makro- och mikroperspektiv. Utifrån ett makro 

perspektiv kommer vi att studera samhället i helhet. Vi kommer att undersöka samhällets 

roll och påverkan på individerna som exempelvis hur de absorberar information och 

kunskap från samhället. Genom detta vill vi få fram vad det är som får kvinnorna att 

genomföra olika skönhetsförändringar. Utifrån ett mikroperspektiv kommer vi istället att 

fokusera på kvinnorna på individnivå. Vi kommer att studera kvinnornas personliga 

attityder och upplevelser kring skönhetsideal. Med hjälp av detta kommer vi att få en 

förståelse för 



 

 

                                                                                                     3 
 

vad de främst påverkas av och vad de har för syn på olika skönhetsförändringar. Våra 

frågeställningar är följande: 

 

 Hur upplever unga kvinnor det rådande skönhetsidealet? 

 

 Vad är drivkrafterna som gör att unga kvinnor genomgår 

skönhetsförändringar? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens struktur och innehåll är fördelat i sex olika kapitel. Kapitel 1, inledning, ger 

en inledande inblick av uppsatsens syfte. Kapitel 2, Bakgrund och tidigare forskning, 

består av en bakgrundsfattande text om skönhetsidealets historia som ger läsaren en 

inblick i skönhetsidealets förändring. I detta kapitel ingår även tidigare forskning som har 

gjorts inom skönhetsidealets ramar. Kapitel 3, Teori, består först av Giddens (1999) teori 

om kroppen och det reflexiva självet i det moderna samhället som begrips ur ett 

makroperspektiv. Sedan presenteras Gemzöes (2010) och Bartkys (1990) teorier om 

objektifiering som håller sig till kvinnor ur ett feministiskt perspektiv. Den sista teorin 

innefattar Goffmans (2014) intrycksstyrningsteori vilket förklaras ur ett mikroperspektiv. 

Dessa teorier kommer även att vara utgångspunkten för analysen av resultatet. Kapitel 4, 

metod och material, redovisar processen av genomförandet och bearbetningen av det 

empiriska materialet. Kapitel 5, resultat, består först av korta bakgrundspresentationer av 

våra intervjupersoner och sedan presenteras det empiriska datamaterialet som besvarar 

uppsatsens frågeställningar i olika kategoriseringar. Kapitel 6, sociologisk analys, 

innefattar en analys av uppsatsens resultat och knyter an resultatet med teorier och 

tidigare forskning. Analyskapitlet är indelat i olika teman och besvarar uppsatsens 

frågeställningar. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning och reflektion. 

1.4 Avgränsning 

I vår uppsats har vi avgränsat studiens utsträckning genom att enbart fokusera på kvinnor. 

Vi kommer att intervjua unga kvinnor i Halmstad. Vår uppsats är baserad på 

skönhetsideal utifrån ett västerländskt samhälle. Vi har tematiserat vårt resultat samt vår 

analys och fokuserat på att främst lyfta fram hur vissa unga kvinnor upplever det rådande 

skönhetsidealet och vad som är drivkrafterna till genomförandet eller genomgåendet av 

olika skönhetsförändringar för unga kvinnor. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

Kapitlet börjar med att förklara hur de olika skönhetsidealen har sett ut samt förändrats 

från 1960-1900 talet. Detta ger en inblick i bakgrunden av det historiska skönhetsidealet 

för att också få en djupare förståelse för skapandet av dagens skönhetsideal. Eftersom 

skönhetsidealet förändras i takt med tid och rum, är det bra att få en kännedom om hur 

skönhetsidealet tidigare skapats och sett ut. Sedan redovisas hur skönhetsidealet ser ut 

idag. I kapitlets andra del redogörs fem olika vetenskapliga forskningar som tidigare har 

gjorts inom skönhetsidealets ramar. 

2.1 Skönhetsidealets historia 

Under 1960-talet förändrades skönhetsidealet för kvinnor. Från att vara den eleganta 

kvinnan övergick skönhetsidealet till att se ungdomlig ut. Kvinnor skulle framhävas som 

formlösa och klädtrenden bestod av klänningar och kappor som var raka och enkla. 

Kvinnor skulle ha en ljus hy, se unga, smala, androgyna och sexiga ut (Lehnert, 2000). 

Under denna epok infördes lösögonfransar och mycket vikt lades på ögonen, genom 

kosmetika skulle ögonen markeras och se stora ut (Mulvey & Richards, 2001). Modet 

speglade individernas livsstil. Under 1970-talet skedde ännu en skönhetsförändring i 

samband med hippie-kulturen. Skönhetsidealet gick ut på att ha ett naturligt utseende. 

Håret skulle växa ut och se lockigt ut på ett naturligt sätt. Kindbenen skulle kraftigt 

markeras, ögonbrynen skulle vara tunna och de skulle ha en solbränd hy. Kroppsidealet 

bestod fortfarande av att kvinnorna skulle vara smala och långa. Under denna period 

ökade massmedias tillgänglighet och det påverkade kvinnorna på så sätt att de fick press 

på sig att vara smala och många svälte nästan ihjäl sig (Mulvey & Richards, 2001). 

 

Samhällets kvinnosyn förändrades under 1980-talet. Tidigare kämpade samhällets 

kvinnor för jämlikhet, men under denna epok ansågs kvinnor inte vara svaga längre. 

Kvinnan var nu stark och självständig och ett sportmode infördes (Mulvey & Richards, 

2001). Skönhetsidealet under denna epok ersattes med ett betydligt hälsosammare 

kroppsideal.  Kvinnorna skulle klä sig i tighta träningskläder och de skulle inte skämmas 

för att visa upp sina tränade och muskulösa kroppar (Lehnert, 2000). Kvinnan var inte 

längre lika feminin, de skulle ha en mer maskulin kroppsfigur som smala höfter och breda 

axlar. Hyn skulle fortfarande vara solbränd och de kulle ha ett naturligt utseende (Mulvey 

& Richards, 2001). 1900-talet var en period som ökade kvinnors intresse för smink. 
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Kvinnor strävade efter att ha bra kvalité på sina skönhetsprodukter eftersom de var måna 

om sin hy. Blekhet blev accepterat under denna epok när informationen om 

växthuseffekten och ozonlagret spreds och nådde kvinnorna. De valde därför att övergå 

till skönhetsprodukter med solskyddsfaktor. Den nya hårtrenden bestod av axellångt, 

mörkt hår. Kvinnor började även genomföra plastikkirurgiska skönhetsförändringar som 

bröstförstoringar, ansiktslyft och fettsugningar eftersom det inte längre var tabu i 

samhället. Plastikkirurgi och tatueringar blev alltmer vanligare och mer accepterat i 

samhället (Mulvey & Richards, 2001). 

2.2 Dagens skönhetsideal 

Dagens skönhetsideal av de senaste decennierna består av att vara en ung, vacker, sund 

och vältränad kvinna (Johansson, 2006). I dagens västerländska samhälle har 

fitnesskulturen alltmer ökat och genom detta har det skapats ett nytt kroppsideal. Idag 

eftersträvar samhällets individer en smal, frisk och vältränad kropp. Intresset för kost och 

diet har ökat, vilket i sin tur präglar det rådande kroppsidealet. Fitness handlar alltså inte 

bara om att träna, utan det innebär en livsstil som många människor idag uppmanas att 

eftersträva. Detta gäller främst unga människor mellan åldrarna 20-30 år. Det är oftast 

denna åldersgrupp som strävar efter att uppnå denna typ av livsstil (Meurling, 2003). 

Fitnesskulturen har inte med överdriven kroppsfixering eller ätstörningar att göra, utan 

den är snarare välbefinnande och hälsosam (Johansson, 2006). Idag finns en acceptans att 

människor bryr sig om sitt utseende. När träning och dieter inte räcker till, blir den 

estetiska plastikkirurgin aktuell och det är idag ett populärt medel för att genomföra yttre 

förändringar. Dagens skönhetsideal går ut på att bekämpa åldrandets negativa effekter då 

det handlar om att bevara ungdomligheten samt attraktiviteten, därför anses exempelvis 

botox vara ett bra medel. Åldrandet ses som en sjukdomsprocess, men med hjälp av rätt 

kost kan individer se tiotals år yngre ut (Johansson, 2006) 

 

2.3 Skönhet i tidigare forskning 

Här presenteras fem vetenskapliga forskningar som har gjorts tidigare inom ämnets 

ramar. Utifrån dessa tidigare forskningar presenteras bakgrunden till våra 

frågeställningar, metoder och teorier samt hur vi tar hjälp av den tidigare forskningen i 

skrivandet av uppsatsen. Det visar på så sätt hur vår uppsats liknar samt skiljer sig från de 

befintliga forskningarna och vår uppsatts blir därmed enklare att förstå i ett bredare 
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sammanhang. 

2.3.1 Smink på arbetsplatser 

MAKEUP AT WORK: Negotiating Appearance Rules in the Workplace. 

I flera böcker och tidningar, uppmanas kvinnor att använda smink för att öka deras 

karriär. Forskare har också visat att attraktiva människor tycks framstå ha större potential 

än de som samhället anser vara oattraktiva. Studien syftar till att kunna förstå kvinnors 

användning av smink på arbetsplatsen. Den grundar sig på 20 djupgående intervjuer med 

olika grupper av kvinnor som arbetar inom en rad olika områden för att undersöka de 

olika reglerna när det kommer till utseendet som kvinnor möter på sin arbetsplats och hur 

dessa regler återskapar antaganden om sexualitet och kön. De använder sig av en 

kvalitativ metod och de har valt ett snöbollsurval eftersom de vill försäkra sig om en 

variation av ras, etnicitet, ålder och sexuell läggning (Dellinger & Williams, 1997).  

 

Denna studie visar hur vissa kvinnor omvandlar meningen med att bära smink och i 

sällsynta fall försöker undvika de institutionaliserade normerna. Även fast många kvinnor 

tycker om att använda smink, menar författarna till studien att de institutionella 

begränsningarna som finns på arbetsplatsen begränsar möjligheter till att göra motstånd. 

Dellinger & Willams (1997) upptäckte att en lämplig användning av smink är starkt 

associerad med hälsa, heterosexualitet och trovärdighet på arbetsplatsen och dessa 

kvalitéer är associerade med en professionell framgång. De beskriver att dessa normer har 

format kvinnornas personliga val till att bära smink. Kvinnor använder inte smink till 

arbetet endast på grund av press från institutionaliserade utseendenormer. Vissa använder 

smink på grund av nöjet de har, och för att diskutera smink med andra kvinnor samt få 

beröm och komplimanger om deras utseende. Andra förklarade att de aktivt har böjt på 

reglerna när det kommer till deras förväntningar av utseendet på jobbet (Dellinger & 

Williams, 1997). 

 

De fann inte mycket bevis på ett motstånd för utseendenormer på arbetsplatsen. De som 

vägrar att bära smink kan drabbas av sanktioner i vissa arbetssammanhang. Trots att 

kvinnor kan bära smink för att känna sig mer kvinnliga eller destabilisera könskategorier, 

tyder studien på att det lätt tillfälligt kan stärka könsdifferentiering och obligatorisk 

heterosexualitet (Dellinger & Williams, 1997).  
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2.3.2 Den sexuella objektifieringen 

Understanding Sexual Objectification: A Comprehensive Approach Toward Media 

Exposure and Girls’ Internalization of Beauty Ideals, Self-Objectification, and Body 

Surveillance. 

Denna studie handlar om relationen mellan exponeringen av sexuellt objektifierande i tv, 

modetidningar och övrig media som exempelvis internet. Studien handlar även om 

internaliseringen av skönhetsideal, själv-objektifiering och kroppsövervakning bland 

tonårstjejer. Media i västvärlden har kritiserats för att göra kvinnan till ett sexobjekt i 

media. Det läggs mer fokus på kvinnans kropp än att framhäva kvinnans personlighet. 

Exponeringen av sexuellt objektifierade media förväntas påverka en kedja av 

psykologiska händelser hos de som utsetts för exponeringen och detta kan leda till olika 

psykiska hälsofaror. Att se sig själv som ett objekt är en av de grundläggande effekterna i 

kedjan av psykiska händelser (Vandenbosch & Eggermont, 2012).  

 

Kvinnor och unga tjejer förväntas lära sig vad skönhetsidealet är via media. De lär sig att 

internalisera standarden för att uppnå dessa skönhetsideal. Standarden är en vägledning 

till en objektifierad syn på kroppen, vilket kan resultera i en ökad övervakning av ens 

eget kroppsutseende. Synen på kvinnor i media har skapat ett fokus på kvinnors utseende 

på ett sexuellt vis och samtidigt ignoreras kvinnans personlighet. Kvinnor och unga 

flickor förväntas lära sig att skönhetsidealet kommer från media, de förväntas sedan 

internalisera och försöka efterlikna och uppnå skönhetsidealets höga standard. Att se på 

tv och läsa skönhetstidningar har associerats med internaliseringen av skönhetsideal. Det 

har gjorts studier på unga kvinnliga högskoleelever som visar att de som tar del av och 

ser på sexuellt objektifierande tv och läser sexuellt objektifierande tidningar, leder till att 

risken för självobjektifiering ökar (Vandenbosch & Eggermont, 2012). 

 

I studien använde de sig av en kvantitativ undersökning och urvalet bestod av 13 skolor 

med olika årskurser från olika delar av Belgien. 1,513 elever fyllde i frågeformuläret. 

Studien visade endast flickornas resultat och det var 558 flickor som deltog i 

undersökningen i åldrarna 13-18 år. Resultatet visade att unga flickor besökte sociala 

närverk flera gånger i veckan, och såg även musikvideos flera gånger i månaden. De 

tittade även på sexuellt objektifierande tv program samt läste i modetidningar. Resultatet 

indikerade att flickorna värderade ett bra utseende högre än kompetensegenskaper 
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(Vandenbosch & Eggermont, 2012). 

 

2.3.3 Skönhet som handelsvara  

Cosmetic Surgery: Beauty as Commodity 

För många teoretiker och samhällskritiker har kosmetisk kirurgi stått som den yttersta 

symbolen för invasionen av den mänskliga kroppen till förmån för fysisk skönhet. Vad 

gäller tolkningar och insatser på att förändra kroppen, anses plastikkirurgi vara extrem 

och farlig. Det anses även inte lämna något utrymme för tolkning som något annat än 

underkastelse. Även om sådan kritik är övertygande, tenderar de att arbeta på antingen en 

grundnivå av kulturell diskurs eller en högre nivå av fysiologisk effekt. Som ett resultat 

grundar undersökningen på erfarenheter av de kvinnor som själva har genomgått 

plastikkirurgi. Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med 20 kvinnliga klienter i 

Long Island, NY plastikkirurg, för att utforska plastikkirurgi som ett tillfälle för 

självbiografisk redovisning och en viss typ av hänsyn till jaget (Gimlin, 2000).  

 

Resultatet i denna studie visade på att plastikkirurgi tillåts av kvinnor för att 

framgångsrikt flytta sina kroppar som "normala" kroppar. Samtidigt kräver detta dem att 

sätta tillbaka "korrigerade" men potentiellt "oäkta" kroppar genom att hänvisa till både 

föreställningar om jaget och motsvarande föreställningar om kroppen som oavsiktligt, 

oväsentligt, eller urartat från en yngre kropp som bättre representerade som de verkligen 

är (Gimlin, 2000). 

 

2.3.4 Designade kvinnor 

DESIGNING WOMEN: Cultural Hegemony and the Exercise of Power among Women 

Who Have Undergone Elective Mammoplasty. 

Plastikkirurgi tillsammans med andra metoder som syftar till att uppnå hegemoniska 

normer för kvinnlig skönhet, är problematiskt för feministiska forskare eftersom att det 

involverar makt men likväl blir kvinnan även underordnad. Det blir en slags makt för 

kvinnan eftersom hon själv bestämmer vad hon vill förändra med sitt utseende och en 

slags underordnad position eftersom kvinnans val är bestämda utifrån hegemoniska 

kulturella normer. Den akademiska debatten angående kvinnor och skönhet har inkluderat 

undersökningar och teoretiska diskussioner om mode, smink, diet, träning, ätstörningar 
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och plastikkirurgi (Gagné & Mcgaughey, 2002).  

 

En bemärkt debatt i studien bygger på föreställningen om att kvinnor är socialt tvingade 

att nå kulturella normer av skönhet eller om kvinnor frivilligt vill det. För att kunna 

undersöka detta, använde de sig av djupgående intervjuer och ett urval som inte var 

slumpmässigt. Urvalet bestod av 15 kvinnor som genomgått plastikoperationer, för att få 

en större förståelse för kvinnornas upplevelser och motiv till att uppnå skönhetsidealet, 

likväl förståelse för de sociala krafterna som får kvinnorna att vilja genomföra 

operationerna. Resultatet visar att trots mäns överordnandemakt utövar kvinnor också en 

makt. Kvinnor kan välja att ge motstånd och uppror mot normer som förespråkar 

skönhetsidealet, men det blir då troligt att de riskerar diskriminering i institutionella 

miljöer på grund av att de inte passar in med den dominanta kulturen (Gagné & 

Mcgaughey, 2002). 

 

2.3.5 Effekten av det kvinnliga skönhetsidealet  

The Effects of the Ideal of Female Beauty on Mood and Body Satisfaction. 

Individer utgår från samhällets standard och normer när det kommer till deras egen bild 

av skönhetsideal. I de senaste årtiondena har klyftan växt mellan kvinnors vikt och den 

vikt som förväntas av dem på grund av idealet. Detta har resulterat i att kvinnor har känt 

sig missnöjda med sina kroppar. Denna forskning som har gjorts inom ämnet har 

undersökt relationen och sambandet mellan exponeringen av den visuella bilden av det 

kvinnliga skönhetsidealet inom västerländsk kultur. Det fanns två hypoteser. Den första 

var att kvinnor som blir exponerade av visuella bilder av det kvinnliga skönhetsidealet 

upplever mer ilska, nedstämdhet och kroppsmissnöje än de som utsätts för bilder som inte 

innehåller bilder av skönhetsidealet. Den andra hypotesen var att de kvinnor som har 

fysiska och psykiska egenskaper som hör ihop med ätstörningar upplever en större ilska, 

nedstämdhet och missnöje med kroppen än de kvinnor som inte har några ätstörningar 

(Pinhas & Toner, 1999). 

 

 

I studien använde de sig av en kvantitativ metod och urvalet bestod av 118 kvinnliga 

antropologistudenter. De ombads att fylla i flera olika formulär som bland annat handlade 

om ätstörningar, 
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hur nöjda de var med sina kroppar, humöret och självkänsla. En vecka senare delades de 

upp i två försöksgrupper. Den ena gruppen fick titta på hela kroppsbilder av kvinnliga 

modeller från sex olika modetidningar. Den andra gruppen fick ta del av bilder som inte 

innehöll bilder av människor. Efter att de båda grupperna fått se bilderna skulle de 

slutföra två av frågeformulären som handlade om deras humör och kroppsnöjdhet. 

Grupperna skilde sig inte markant vad gäller vikt, etnicitet, ålder och civil status (Pinhas 

& Toner, 1999).   

 

Resultatet visade att den första gruppen som såg bilderna på modellerna fick en högre 

betygsättning på ilska och fientlighet, än vad den andra gruppen hade, som endast fick se 

bilder på föremål. När det kommer till frågor om ätstörningar visade det sig att kvinnor 

med högre tendens av ätstörningar reagerade starkare än de som inte hade det. Dessa 

kvinnor hade även högre poäng när det kom till depression efter att det tagit del av 

bilderna på modellerna. Detta tyder på att det finns en trend som indikerar att symptom 

av ätstörningar kan påverka graden av depression som dessa kvinnor kände som resultat 

av bilderna på modellerna. Studien demonstrerar att bilder som syns i media på det 

kvinnliga skönhetsidealet har en direkt påverkan på kvinnors humör och välmående. 

Kvinnor känner sig argare och känner i större grad nedstämdhet efter att de blivit 

exponerade av bilder på den ideala smala kvinnan (Pinhas & Toner, 1999). 

 

2.4 Sammanfattning 

Med hjälp av tidigare forskning har vi kunnat få en klarare bild av våra frågeställningar 

och vad samt hur vi vill undersöka vårt forskningsområde. De tidigare studierna har 

bidragit med en inspiration till vår uppsats. Vi kunde se vår uppsats från ett bredare 

perspektiv med hjälp av den tidigare forskningen som vi tagit del av och det har kunnat 

bidra med tankar och beslut kring metodval, frågeställningar och teorier.  

 

Utifrån den tidigare studien om smink på arbetsplatser, kommer vi i vår egen uppsats 

ställa våra kvinnliga respondenter frågor kring deras sminkrutiner. Utifrån vår 

intervjuguide kommer vi att kunna få fram hur viktigt sminket är för vissa unga kvinnor i 

deras vardag, vilket inkluderar betydelsen att bära smink på skola och arbetsplatsen. 

Urvalet är likt vårt men vi valde ett handplockaturval istället för ett snöbollsurval, då vi 

ville ha en 
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variation av respondenter som hade utfört plastikkirurgi och en del som inte hade det 

samt kvinnor i olika åldrar (Dellinger & Williams, 1997). 

 

Eftersom att den tidigare forskningen om den sexuella objektifieringen visar på att unga 

flickor blir påverkade av media, anser vi att denna forskning är passande till vår uppsats 

då vi kommer att undersöka unga kvinnors upplevelser av det rådande skönhetsidealet 

samt hur och varför de påverkas av bland annat media. Objektifieringen av kvinnans 

kropp har vi därför valt att använda som en teori i vår uppsats. Detta kommer att hjälpa 

oss att besvara vår frågeställning gällande vad drivkrafterna är till att unga kvinnor vill 

genomgå skönhetsförändringar (Vandenbosch & Eggermont, 2012). 

 

Med hjälp den tidigare forskningen om smink som handelsvara kom idén och 

inspirationen om att utföra kvalitativa intervjuer med ett antal unga kvinnor för att kunna 

få fram en redovisning av kvinnors erfarenheter samt tankar kring kosmetisk kirurgi. 

Detta gav oss en idé om att vi även skulle intervjua unga kvinnor som genomgått 

plastikkirurgi för att kunna få ett mer givande resultat (Gimlin, 2000). Studien om 

designande kvinnor har även den i likhet med vår uppsats ett urval som helt eller delvis 

består av kvinnor som har genomgått plastikkirurgi. Områdena de undersöker är i likhet 

med våra beröringsområden när det kommer till smink och plastikkirurgi. Vi kommer 

precis som i denna forskning även att ha beröringspunkter inom träning, diet och 

ätstörningar i vår studie. Vi vill, likt med denna forskning undersöka kvinnornas 

upplevelser kring plastikkirurgi och motiven till varför de väljer att genomgå en 

operation. Vi kommer också att använda oss av djupgående intervjuer precis som i denna 

studie. (Gagné & Mcgaughey, 2002). 

 

Den tidigare studien, som handlar om effekten av det kvinnliga skönhetsidealet anser vi 

är relevant för vår uppsats med tanke på att den också riktar sig in på unga kvinnors egen 

bild av skönhetsideal och unga kvinnors kroppsnöjdhet. Den gav oss även en synvinkel 

gällande hur kvinnor ser på det rådande skönhetsidealet genom att se hur dessa kvinnor 

påverkas negativt av skönhetsidealet. Den kan även hjälpa till och ge en förståelse om att 

det är media som påverkar kvinnor till vilja se ut på ett visst sätt. Det är media som 

skapar dessa bilder som främst kvinnor sedan ska ta efter och detta blir en drivkraft till att 

de sedan vill genomgå skönhetsförändringar (Pinhas & Toner, 1999). 



 

 

                                                                                                     12 
 

3. Teorier  

I detta kapitel behandlas de teorier och begrepp som är relevanta för vår uppsats. Vi har 

valt att utgå ifrån tre teorier, nämligen modernitet och självets reflexivitet, objektifiering 

ur ett feministiskt perspektiv och intrycksstyrning. Dessa teorier kommer vi att använda 

som analysverktyg senare i analysen. De utvalda teorierna kommer att hjälpa oss att 

besvara våra frågeställningar genom att ge oss en förståelse för hur kvinnor upplever det 

rådande skönhetsidealet och vad det finns för drivkrafter till att de unga kvinnorna 

genomgår skönhetsförändringar. De tre teorierna hänger ihop då de hjälper oss att besvara 

våra frågeställningar utifrån ett makro perspektiv på samhällsnivå och även utifrån ett 

mikro perspektiv, på individnivå. Självets reflexivitet hjälper till att förklara hur 

samhället påverkar individernas syn på sina kroppar, alltså samhällets påverkan och 

bidrar därför med en förklaring till drivkrafter som ligger till grund för 

skönhetsförändringar. Genom att använda oss av objektifieringen kan vi få hjälp att 

besvara frågeställningen om drivkrafter till att kvinnor genomgår skönhetsförändringar 

genom medias påverkan, alltså yttre påtryckningar från samhället. Användandet av teorin 

om intrycksstyrning bidrar med en förståelse för hur kvinnorna känner personligen och 

hur de upplever det rådande skönhetsidealet. Användandet av dessa teorier kompletterar 

på så vis varandra. 

3.1 Kroppen som en del av det reflexiva självet i det moderna samhället 

Den reflexiva processen handlar främst om att hitta sig själv och den startar då människan 

blivit exponerad av det perfekta utseendet via media och sedan börjar jämföra sig med 

idealet. Moderniteten har bidragit till att individer enklare kan ta del av information och 

varje dag blir individen utsatt för idealet via media som förmedlar skönhetsidealet som 

sedan sprids. Förändringar påverkar individernas syn på deras kroppar och det sker 

förändringar konstant vilket gör att individerna måste hålla sig uppdaterade om vad som 

är fint. Det som var vackert idag kanske inte är det imorgon (Giddens, 1999).  

 

I dagens moderna värld är identitetsskapandet enligt Giddens (1999) en livslång process 

som handlar om att hitta sig själv och att det finns en koppling mellan sociala 

förändringar och individers personliga liv. I takt med att samhället konstant förändras, 

lever samhällets individer i en väldigt reflexiv värld och de måste hela tiden ta ställning 

till allt nytt som skapas. Giddens (1999) teoretiska perspektiv kring modernitet handlar 
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om att modernitetens reflexivitet sträcker sig in i kärnan av självet. Moderniteten har lett 

till att individer i dagens samhälle har obegränsade valmöjligheter när de försöker att 

finna sig själva. Samhälleliga förändringar påverkar individers synsätt på deras kroppar. 

Den reflexiva processen börjar när människor läser i veckotidningar och börjar jämföra 

sig själva med det ”perfekta utseendet”. Alla individer är hänvisade till att kroppen är ett 

objekt, dock är kroppen inte bara en fysisk entitet, utan den fungerar också som ett 

handlingssystem. Framträdandet av kroppen har en stor betydelse för individer eftersom 

kroppens synliga drag hjälper individerna att göra olika handlingstolkningar (Giddens, 

1999).  

 

I de förmoderna samhällena styrdes oftast det kroppsliga framträdandet av de rådande 

traditionella kriterierna. Genom att sminka sig eller klä sig på ett visst sätt, uttryckte 

framträdandet snarare en social identitet än en personlig. I dagens samhälle har kläder 

och social identitet fortfarande en stor betydelse eftersom det signalerar könstillhörighet, 

klassposition och yrkesstatus. De olika klädstilarna som konstant skapas och ändras 

påverkas främst av grupptryck och reklam. Detta innebär att det kroppsliga framträdandet 

blir en central del i självets reflexiva projekt (Giddens, 1999).  

 

Moderniteten har lett till att vi kan ta del av den information som vi inte kunde få tillgång 

till förr. I dagens samhälle blir individen konstant utsatt för konfrontation med media och 

det är genom media som olika livsstilar och ideal skapas och sprids. Det kroppsideal som 

visades och var aktuellt igår kan förändras på bara några dagar, därför måste människor 

hela tiden lära sig att ta ställning till den senaste uppdaterade informationen. Det reflexiva 

projektet handlar om att lära känna sig själv. Det är viktigt att individer bygger upp en 

positiv identitetskänsla. Det är individerna själva som avgör hur de ser på sig själva och 

därmed gör de ett val. Exempelvis är det individen själv som väljer vad han/hon äter 

respektive inte äter, därmed påverkas kroppens hälsa och kroppsbyggnad. Det är i tidig 

ålder som individer börjar lära känna sin kropp och det är även då som självmedvetandet 

växer fram. Redan då börjar vi förstå verkligheten och genom den kroppsliga kontrollen 

lär vi oss att hantera objektvärlden. Den kroppsliga självkontrollen är sedan tidig ålder 

hela tiden närvarande och konsekvensen blir att många individer känner stress och press 

från samhället (Giddens, 1999). 
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Genom att använda oss av Giddens (1999) teori om modernitet kommer vi att få en 

förståelse till varför och hur det moderna samhället påverkar unga kvinnor. Vi kommer 

även att kunna analysera kroppens betydelse, hur den reflexiva processen fungerar och 

vad den bygger på i samband med kvinnornas attityder till det rådande skönhetsidealet. 

Vi kommer även kunna analysera drivkrafterna till varför de unga kvinnorna väljer att 

genomgå skönhetförändringar utifrån ett samhällsperspektiv med hjälp av den reflexiva 

processen och hur det sedan påverkar dem på en individnivå.  

 

3.2 Objektifiering ur ett feministiskt perspektiv 

Det finns mycket krav på hur en kvinna förväntas vara och i media visas hur den ideala 

kvinnan ska se ut. Detta kan skapa en press bland unga kvinnor att vilja efterlikna den 

ideala kvinnan och istället för att visa upp starka, smarta kvinnor i media visas det istället 

kvinnor som ses som ”objekt” Detta är något som alla kvinnor utsetts för (Gemzöe, 2010). 

Kvinnor förväntas att se ut och vara på ett visst sätt av samhället och de som inte uppnår 

det påminns om den ideala kvinnan.(Bartky, 1990).  

 

Objektifiering av kvinnor sker överallt inom media, reklam och modeindustrin. Inom 

media sprids och förmedlas ett intryck om att kvinnans kropp och utseende är allt. Media 

sprider detta nedvärderande synsätt på kvinnan fast den krockar med det svenska 

demokratiska och jämställdhets strävan i samhället. Kvinnorna i reklamerna tenderar att 

vara yngre, gladare och attraktivare än männen. Kvinnor som visas i media är långt ifrån 

jämställdhetsidealet och de är likartade och uppnår på så vis samma skönhetsideal. 

Kvinnor som är självständiga och material om jämställdhetsfrågor visas sällan i media 

eftersom det har ett lågt nyhetsvärde. De framgångsrika kvinnorna syns i media när det 

kommer till riksmedier och radio men i övrig media syns dem sällan. En stor del av 

kvinnor som syns i media ses som ”objekt”, ”offer” och ”obegåvade”, det skrivs även 

respektlöst i media om kvinnor (Gemzöe, 2010).  

 

Alla kvinnor oavsett etnicitet är subjekt för sexuell objektifiering. Skönhet som syns i det 

aktuella modet glorifierar den kvinnliga kroppen och skapar möjligheter för narcissistisk 

tänkande. Det finns bilder på den perfekta kvinnan överallt. De syns på sminkreklamer, 

skönhetstidningar och TV. Dessa bilder av skönhetsidealet påminner alltid kvinnor om att 

de inte når upp till det perfekta kvinnliga idealet. Skönhetsidealet ändras hela tiden, ena 
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säsongen ska det vara tjocka bryn och andra säsongen ska de vara pinnsmala och ena 

säsongen ska det vara stora bröst och nästa säsong ska de vara små. Kvinnor förväntas 

vara vackra, känslosamma, omvårdande och mjuka (Bartky, 1990). 

 

Det finns bevis på att sminket kan bli en del av kvinnorna som använder det. 

Skönhetsritualer för kvinnan kan bidra till att en kvinna kan gå från att känna sig vilsen 

och övergiven utan smink, till att känna sig vacker med smink. Det kan dock även bidra 

till en tvångshandling och något som kvinnan känner att hon måste göra. Kvinnan som 

inte kan lämna huset utan smink, kommer inte kunna finna hennes naturliga skönhet som 

hon redan har (Bartky, 1990).  

 

Med hjälp objektifiering ur ett feministiskt perspektiv kommer vi att få en klarare bild av 

hur kvinnor framställs i media och hur kvinnor förväntas vara och se ut. Detta kommer 

även att hjälpa oss att få en förståelse för medias betydelse och påverkan på kvinnorna 

och skapar en möjlighet att analysera drivkraften till varför unga kvinnor genomgår 

skönhetsförändringar. 

 

3.3 Intrycksstyrning  

Intrycksstyrning handlar om att visa upp en bild av sig själv och på så vis styra andra 

individers intryck som de har av den agerande. Det handlar alltså om att andra individer 

ska uppfatta och få en bild av hur individen vill framstå. Detta kan göras med hjälp av en 

fasad som består av lämpligt smink, kläder och rätt framförhållning beroende på vart 

personen befinner sig. Det handlar om att kunna förmedla rollen som individen vill spela 

på ett trovärdigt sätt som gör att observatörerna tror på det. Här spelar utseendet en 

betydande roll. Den agerande ska kunna bli sedd som en accepterad roll i samhället av 

observatörerna. På exempelvis en arbetsintervju är intrycket av framträdandet som görs 

av den agerande otroligt viktigt för att kunna bli omtyckt av arbetsgivaren (Goffman, 

2014). 

 

Med intrycksstyrning går det att skapa de önskvärda effekterna på observatörerna och det 

går att manipulera intryck som observatörerna använder. Observatören har ett behov av 

att förlita sig på framförställningen och detta behov skapar en möjlighet för den agerande 

att förvränga 
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den. Det finns väldigt många grupper av individer som måste manipulera observatörerna 

för att kunna behålla sin verksamhet. Som agerande person är inte individen intresserad 

av att upprätta normer på ett moraliskt sätt, utan individen vill ge ett övertygande intryck 

av att den förverkligar normerna i samhället. De agerande ger observatörerna ett 

idealiserat intryck. När den agerande ska framträda kommer framträdandet att införa 

exempel på samhällets sanktionerade värden än den som ageras beteende som helhet 

(Goffman, 2014). 

 

Ordet framträdande innebär en handling som en individ framför under en tid av 

kontinuerlig närvaro för en viss grupp av individer och det ska ha ett inflytande på dem. 

Fasaden är utrustningen som individen använder för att förmedla sitt budskap och den 

kan användas medvetet och omedvetet under individens framträdande. Personlig fasad är 

detaljerna i den expressiva utrustningen som identifieras med aktören och som förväntas 

höra ihop med vad han/hon befinner sig. Kläder, kön, utseende, gester och hållningen är 

delar av den personliga fasaden. Det kan vara lämpligt att dela upp de stimuli som ihop 

bildar den personliga fasaden i själva uppträdandet eftersom uppträdandet kan referera till 

stimuli som fungerar för ögonblicket för att visa den agerandes sociala status. Stimuli 

upplyser även om den som agerar i en formell social aktivitet eller arbete. Manér refererar 

till de stimuli som kan användas för ögonblicket för att kunna bidra med ett svar om 

vilken roll den agerande har i interaktionen (Goffman, 2014).  

 

Goffman (2014) skriver i sin bok Jaget och Maskerna att det finns en anledning till varför 

benämningen person har sitt ursprung från ordet mask. Han menar att alla individer 

oavsett medvetet eller omedvetet spelar en roll, vi anskaffar oss karaktärer och blir 

därmed personer. Människors möten med andra innebär olika framträdanden och det är 

genom dessa möten som identitetsskapandet sker. När Goffman (2014) analyserar 

vardagslivet, använder han sig av metaforer från teatervärlden. Han menar att aktören 

uppträder på en scen och observeras därmed av publiken. Dramatiska förverkligandet 

innebär att något som i vanliga fall är otydligt hos individer framhävs på ett dramatiskt 

sätt. Detta sker genom att individen i ett möte med andra fyller på sin aktivitet med olika 

dramatiska tecken på ett karaktäristiskt sätt för att kunna belysa det otydliga.  

 

Med hjälp av Goffmans (2014) teori vill vi förstå innebörden av kvinnors intryck och 
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förstå varför unga kvinnor framträder på ett visst sätt i olika sammanhang och i möte med 

andra. Intryckstyrning kan hjälpa oss att analysera utseendets betydelse för de unga 

kvinnorna, hur de påverkas och varför de exempelvis väljer att efterlikna det rådande 

skönhetsidealet. 
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4. Metod 

I detta kapitel redogör och argumenterar vi först för våra val av metoder. Sedan redogör 

vi för hur insamlingen av det empiriska materialet ser ut och vilket urval vi har valt att 

använda oss av. Vi redovisar sedan vår intervjuguide och kapitlet avslutas med att vi 

diskuterar olika etikfrågor. 

 

4.1 Fenomenologi som metodansats 

Vi har blivit inspirerade av fenomenologi som metodansats. Fenomenologi är en 

metodologi som handlar om att fånga det som är viktigast av ett fenomen (Szklarski, 

2009). De intervjuer som fenomenologin bidrar med är oftast i form av semistrukturerade 

eller ostrukturerade där det förekommer öppna frågor. Fenomenologi är som 

samhällsvetenskaplig metod en strategi för kvalitativ forskning, de två viktigaste 

begreppen inom metodologin är förståelseinriktning och induktivt förhållningssätt. Det 

som belyser förståelseinriktningen är betydelsen av objektet för människan och inte 

objektet i sig. Det innebär att forskaren granskar mänskliga upplevelsers meningsinnehåll 

med hjälp av tolkningar. Induktivt förhållningssätt innebär att utgångspunkten ligger i 

empirin och inte teorin. Under forskningsprocessen inom fenomenologiska studier ska 

alla tidigare teorier och modeller göras inaktiva. Detta innebär att fenomenologin är 

teorigenererande och alltså inte teoretiserande (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

Fenomenologi intresserar sig främst av en beskrivning av förstahandsupplevelser av saker 

och ting. Ansatsen påverkar vårt fenomen, det vill säga hur vi har utformat våra frågor, 

vilken metod vi valt att använda oss av för insamlingen av det empiriska materialet och 

genomföringen av vår analys. Vår uppsats grundar sig på en undersökning av kvinnor 

mellan 20-30 års ålder och deras inställning till skönhetsideal. Metodansatsen 

fenomenologi tar fram deras upplevelser kring fenomenet, vilket är syftet med denna 

undersökning (Denscombe, 2009). 

 

Fenomenologi som metodansats riktar sig på uppfattningar, åsikter, attityder och känslor 

som våra intervjufrågor sedan har formulerats efter. Fördelen med fenomenologi är bland 

annat att det är en humanistisk forskningsstil och att det därmed finns en infogad respekt 

för individerna. Nackdelen med denna forskningsansats är att det finns en risk att metoden 
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bara blir en slags redovisning av kvinnornas erfarenheter, utan att det medför någon 

särskild kunskap om ämnet (Denscombe, 2009). 

 

Fenomenologi är mest lämpad när det kommer till att förstå mänskliga erfarenheter. Ett 

fenomen är familjärt genom sinnen då människor ser, hör, berör, smakar eller känner 

lukten av fenomenet. Ett fenomen erfars och upplevs direkt och är något som, trotts att 

människor har upplevt det, saknar förståelse genom en analys, föreställning eller 

teoretisering. För att förstå ett fenomen så krävs det att de som upplevt fenomenet 

förklarar, även fast det finns en medvetenhet och bekanthet är fenomenet endast något 

som är nära oss genom våra sinnen. Fenomenologi fokuserar på erfarenheter som är 

obearbetade och grundläggande i den meningen att de inte har blivit analyserade eller 

teoretiserade. Fenomenologin bygger till skillnad från andra forskningstillvägagångsätt 

inte på kategoriseringsprocesser och teoretisering utan fenomenologin fokuserar på 

människans upplevelser genom att få en tydligare bild av hur människan uppfattat och 

erfarit ”tingen i sig” och i vårt fall, det rådande skönhetsidealet (Denscombe, 2009).   

 

Fenomenologin handlar om hur individer upplever saker och ting i deras liv och vikten av 

att framställa informationen på ett sätt som ligger nära den berördes uppfattning som 

möjligt betonas. Det handlar inte i första hand om att tolka och analysera informanternas 

upplevelser utan det handlar först och främst om att presentera informationen på ett vis 

som är så likt det som respondenterna har sagt som möjligt. Materialet ska inte ändras, det 

handlar om att kunna se saker och ting genom informanternas ögon och förstå det på 

samma vis som dem berättat, så att det beskrivs på samma vis som de upplever det. Vi har 

valt att intervjua personer med intresse för skönhet för att kunna se deras upplevelser om 

ämnet, då deras syn på området kan bli ett givande och intressant material. Eftersom det 

handlar om hur informanterna upplever saker och ting i deras liv, krävs det ett visst 

intresse och kunskap om ämnet för att vi ska kunna få så mycket användbar information 

som möjligt. Har de exempelvis inget intresse för smink, utseende eller 

skönhetsoperationer, så har de inte de erfarenheterna som vi söker hos våra informanter 

för att vi ska kunna få svar på våra frågeställningar. Vi kan ta vår frågeställning om vad 

drivkraften till varför de genomgår skönhetsförändringar som exempel. Har de aldrig 

genomfört någon skönhetsförändring så kan det vara svårt att bidra med ett erfaret svar 

om ämnet eftersom de aldrig har upplevt det själva, utan endast vet det genom att de har 
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observerat och tolkat andra individers handlingar (Denscombe, 2009).   

 

Utifrån fenomenologin kommer uppsatsen att bygga på våra åtta informanters åsikter och 

idéer. Uppsatsen kretsar runt deras liv och vi kommer att betrakta deras tänkande som 

grundläggande material till vår undersökning och vi kommer även bedöma deras tänkande 

som trovärdigt och giltigt. Det handlar om att kunna förstå varför informanterna tycker på 

ett visst sätt som är så likt det som dem har upplevt som möjligt. Genom ett 

fenomenologiskt tillvägagångssätt så kan saker och ting undersökas på djupet istället för 

att släta över det detaljerade mänskliga erfarenenheterna. Med hjälp av fenomenologin 

kan vi gå in på djupet och fokusera på de unga kvinnornas upplevelser och de erfarenheter 

som kvinnorna har av skönhetsidealet. Erfarenheterna och kunskaperna kvinnorna har 

uppkommer genom att de på något vis har ett intresse för skönhet (Denscombe, 2009).   

 

4.2 Kvalitativ metod  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer vid vår insamling av data. Vi anser att 

den kvalitativa metoden är mest tillämplig för att vi ska kunna få ett fördjupat svar på våra 

frågeställningar. Vi utförde semistrukturerade djupgående intervjuer eftersom det skapar 

en möjlighet att ställa kompletterande frågor till informanterna om det exempelvis var 

något som vi inte förstod, eller om vi ville att de skulle utveckla sina svar. Denna typ av 

intervju anser vi kommer att ge oss ett mer givande och fördjupat material inom området 

eftersom att våra respondenter inte behöver anpassa sina svar med redan förutbestämda 

svarsalternativ och vårt resultat kommer då att spegla deras egna upplevelser i en större 

utsträckning. Eftersom vi vill undersöka kvinnornas upplevelser om skönhetsideal vill vi 

att de ska kunna berätta för oss om deras upplevelser i detalj och då anser vi att en 

kvalitativ metod är mer passande än en kvantitativ metod. Vi anser att vi får en fördjupad 

förståelse för våra informanter när vi intervjuar dem personligen eftersom vi då får se och 

höra dem tala om sina upplevelser. En kvantitativ metod är mer tillämpad för olika 

mätningar, statistik och jämförelser och inte en undersökning om upplevelser (Watt-

Boolsen, 2007). Kvalitativ metod används när forskaren beskriver något mer ordagrant 

genom data som består av det respondenterna har sagt exempelvis genom inspelningar av 

intervjuer eller nedskrivningar av observationer (Fejes & Thornberg, 2009).  En kvalitativ 

studie är lämplig när det kommer till att förstå människors sätt att tänka och resonera och 

eftersom vi vill 
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studera kvinnors upplevelser och inte göra några direkta jämförelser mellan kvinnorna är 

en kvalitativ metod mer tillämplig (Denscombe. 2009). Om vår frågeställning skulle 

handla om hur ofta, hur många, eller hur vanligt något är, används en kvantitativ metod. 

Om en frågeställning handlar om att förstå och hitta ett slags mönster används den 

kvalitativa metoden och därför var denna metod ett självklart val för oss (Trost, 2010). 

Det är viktigt att ta ut det betydelsefulla ur det som inte har någon större betydelse för 

undersökningen och att finna betydelsefulla mönster. Svårigheten är att kunna generera en 

mening och betydelse av en stor mängd data. (Fejes & Thornberg, 2009).   

 

Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren är så neutral 

som möjligt under intervjun för att inte påverka respondentens svar. Den kvalitativa 

metoden kan skapa svårigheter om intervjuaren misslyckas med att vara neutral och 

påverkar respondentens åsikt eftersom det då leder till ett missvisande resultat. 

Intervjuaren har vanligtvis en egen åsikt och en påverkan från den som intervjuar kan leda 

till att respondenten ändrar sina svar på grund av att han/hon känner sig obekväm med att 

uttrycka sina åsikter. Kvantitativa undersökningar underlättar i det fallet eftersom 

personen är helt anonym och inte behöver oroa sig för att bli dömd och kan inte bli 

påverkad av intervjuaren. Vi anser dock att kvalitativa intervjuer är bättre för vårt ämne 

eftersom att skönhet inte är speciellt tabu belagt och skönhetsideal är något kvinnor i det 

flesta fall kan tala öppet om (Ahrne och Svensson, 2011).  

 

Kvalitativa intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte bidrar med att forskaren kan 

känna av om denne skulle få oriktig information av respondenten och kan på så vis 

korrigera detta direkt på plats. Vid en kvantitativ underökning kan detta bli en svårighet, 

om det skulle uppstå förvirringar eller svar som inte stämmer. Svarsfrekvenser är även 

högre vid genomförandet av denna typ av intervjuer än med andra tillvägagångssätt. 

Forskarens uppgift är att fånga in respondenten på ett bra vis och få denne att samarbeta. 

Kontakten som forskaren får vid intervjuer som utförs ansikte mot ansikte gör att det 

skapas en möjlighet för forskaren att ”sälja in sig” hos respondenten. Detta är inte möjligt 

vid genomförandet av enkäter (Denscombe, 2009).  
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4.3 Urval och tillvägagångssätt 

Vi har valt att använda oss av ett subjektivt urval och våra intervjupersoner är 

handplockade. Ett subjektivt urval innebär att vi som forskare har en viss kännedom om 

personerna som vi kommer att intervjua för att kunna få ut så mycket givande 

information som möjligt om ämnet (Denscombe, 2009). Det urval vi valt att intervjua 

består av unga kvinnor i åldrarna 20-30 år. Kvinnorna har genomgått eller ska genomgå 

någon typ av skönhetsförändring. Vi befann oss bland annat på olika skönhetskliniker och 

skönhetssalonger runt om i Halmstads centrum samt skönhetssalongen på Högskolan i 

Halmstad och genomförde djupintervjuer med sammanlagt åtta kvinnor som vi 

handplockade. Vi har valde att intervjua 8 kvinnor eftersom att det inte räcker att 

intervjua endast ett par personer, för att få ett mer trovärdigt material så bör det vara 

mellan 6-8 informanter (Ahrne & Svensson, 2011).   

 

Intervjuer som utförs ansikte mot ansikte gör det möjligt för oss som forskare att kunna 

välja ut de personer som vi vill undersöka så att vi ska kunna få givande och relevant 

information till vår uppsats. Vi kan då försäkra oss om att just dessa personer gör att vi 

fyller våra urvalskategorier när det kommer till kön, vart de bor, ålder och deras intresse 

och erfarenheter kring skönhet. Man slipper på så vis även överflödigt material som inte 

bidrar till något för uppsatsen. Vi har medvetet valt ut kvinnor som har eller ska 

plastikoperera sig eller ska göra någon annan typ av skönhetsförändring och som bland 

annat befann sig på skönhetssalonger och skönhetskliniker. Vi anser att dessa individer 

kommer att bidra med information som kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning i 

större utsträckning än vad vi upplever att andra individer kan. Dessa kvinnor skiljer sig i 

ålder, etnicitet och skönhetsförändring. Vi ville att kvinnorna skulle skilja sig från 

varandra för att kunna få en variation av olika åsikter. Vi vill få ut så mycket relevant 

information som möjligt av våra informanter i våra djupintervjuer och vi valde därför 

detta urval då vi ansåg att dessa kvinnor har ett intresse för skönhet och kan bidra med 

relevant och informationsrik material till vår uppsats. Vi har därför en övertygelse om att 

de vi intervjuar har den information och kunskap om ämnet som vi behöver för att få ett 

representativt resultat i vår undersökning (Denscombe, 2009). 
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Arbetsfördelningen har varit jämt uppdelad och vi intervjuade fyra respondenter var. 

Medan en av oss ställde frågor, spelade den andra in intervjun. Vi kunde även inflika med 

kompletterande frågor under varandras intervjuer om det var något som en av oss ville att 

respondenten skulle utveckla. Vi kunde på så vis hjälpa varandra med intervjuerna för att 

kunna få ut så mycket information av informanterna som möjligt. Intervjuerna tog ca 30-

45 minuter.  När vi gjorde transkriberingarna delades också arbetet jämt emellan oss och 

vi utförde fyra var. Hela vår uppsats har varit jämt fördelad emellan oss. Vi har fördelat 

delar i varje kapitel jämt emellan varandra och vi har under den mesta tiden suttit 

tillsammans när vi skrivit för att kunna hjälpa och stötta varandra. Vi anser även att det är 

viktigt att stämma av med varandra hela tiden så att arbetet håller en röd tråd. Har vi 

behövt reflektera över saker och ting har vi kunnat göra det och åtgärdat eventuella 

problem snabbt. Vi har även läst igenom och redigerat varandras texter, vi har på så vis 

känt att hela arbetet är skrivet av oss tillsammans och vi tagit lika mycket ansvar genom 

hela arbetets gång.  

 

4.4 Förförståelse  

Kvale och Brinkman (2009) menar att forskaren hela tiden ska vara medveten om sin 

förförståelse, eftersom det finns en risk för forskaren att påverka tolkningar av 

respondenternas uppfattningar. Vi som forskare har inte några konkreta erfarenheter av 

skönhetsideal eftersom vi tidigare inte har studerat det på något ingående vis. Vi båda har 

dock ett stort intresse när det kommer till skönhet. 

 

Vår gemensamma förförståelse är att vi kontinuerligt läser bloggar och använder oss av 

sociala medier där det rådande skönhetsidealet förekommer väldigt mycket vilket innebär 

att vi har en förförståelse av det rådande skönhetsidealet i dagens samhälle. För att 

studien ska vara så trovärdig som möjligt anses reliabiliteten vara angelägen (Kvale och 

Brinkman, 2009). I en kvalitativ undersökning ligger oftast mycket fokus på intervjuerna, 

Bryman (2011) menar att det är viktigt att man undviker den förförståelse samt de 

erfarenheter man bär på för att minska risken för en subjektiv tolkning. 
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4.5 Intervjuguide 

Vi utformade våra frågor utifrån våra frågeställningar för att kunna få ut så mycket 

relevant information som möjligt av respondenterna. Vi ställde först lite bakgrundsfrågor 

om respondenterna för att kunna få en klarare bild av personen som vi intervjuar. Vi gick 

sedan in på vårt huvudämne om skönhetsideal och den påverkan som den har på 

kvinnorna, för att kunna få en förståelse av deras upplevelser. Sedan gick vi in på frågor 

kring hur samhället påverkar våra respondenter till att uppnå skönhetsidealet. Dessa 

frågor gav oss en inblick i drivkrafterna till varför de unga kvinnorna väljer att förändra 

sitt utseende. Vi ställde även frågor kring plastikkirurgi för att se deras attityder kring 

ämnet och om de kunde tänka sig att operera sig. Till sist gick vi frågor kring deras egna 

skönhetsrutiner för att få en bredare bild av intervjupersonen och en uppfattning om hur 

viktigt utseendet är för dem genom att fråga hur mycket tid och pengar de spenderar på 

sitt utseende.  

 

För att se hela intervjuguiden, se bilaga 1. 

 

4.6 Etik 

Det är inom forskningsetiken viktigt att respektera samt tänka på intervjupersonernas rätt 

till integritet. Det ska även finnas respekt för själva verksamheten och forskningens 

heder, det vill säga forskningens villkor samt grundläggande värden. Vi som intervjuar 

måste vara uppmärksamma kring syftet med intervjun och hur vi ska ställa samtliga 

frågor för att få svar på våra frågeställningar. Det är viktigt att tänka på vad som är 

vetenskapligt, men å andra sidan måste man även tänka på moralen (Eliasson, 1995).  

 

Vad gäller bemötandet i en intervjusituation, är det viktigt att ta hänsyn till att vara 

human, sensitiv, empatisk och förstående. Detta handlar om etiska aspekter och bör 

tillämpas under intervjuerna (Ahrne & Svensson, 2011). Denscombe (2009) framhäver att 

man som forskare alltid måste försöka skapa tillit och förtroende, just för att det ska leda 

till att intervjupersonerna får chansen att kunna vara helt ärliga och våga säga vad de 

anser angående deras tyckande och tänkande om skönhetsideal.  

 

Innan vi intervjuade våra intervjupersoner så informerade vi dem om vårt syfte med vår 

undersökning 
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och vad intervjuerna kommer att användas till. Vi talade om för dem att intervjun 

kommer att vara anonym och påpekade att de har full rätt att avbryta intervjun om de 

känner för det, eftersom de inte ska behöva känna sig tvingade till att svara på en fråga 

som de inte skulle vilja besvara. Vi har genomfört inspelningar av våra intervjuer. Att 

spela in en intervju har också etiska villkor och därför har vi frågat våra intervjupersoner 

om vi fick lov att spela in dem (Eliasson, 1995). 
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5. Resultat  

I detta kapitel redovisas resultatet av det empiriska materialet som grundar sig på 

respondenternas upplevelser och tankar kring skönhetsideal. Inledningsvis kommer 

kapitlet att ge en redogörelse av respondenterna, vilket innefattar korta 

bakgrundspresentationer som är mer personliga och som berör dem själva. Det som 

presenteras är intervjupersonernas ålder, yrke, skönhetsförändringar som de har 

genomgått och deras skönhetsrutiner. Detta gör det enklare för läsaren att få en inblick i 

intervjupersonernas bakgrund inför fortsatt läsning av resultatet. Därefter kommer en 

redogörelse av en sammanställd bild utifrån det som informanterna beskrivit kring 

samhällets påverkan, det vill säga yttre påtryckningar från samhället från ett 

makroperspektiv. Sedan går det över till kvinnornas upplevelser av det rådande 

skönhetsidealet som presenteras ur ett mikroperspektiv då fokus främst ligger på 

kvinnorna. Vi har knutit ihop vissa intervjufrågor under samma teman och bildat egna 

rubriker. Namnen på intervjupersonerna är fiktiva på grund av anonymiteten.  

5.1 Presentationer av respondenterna 

Samantha är 24 år och driver en skönhetssalong i Halmstad centrum. Hon har utbildning 

inom naglar, fransar, fiskspa och massage. De skönhetsförändringar som Samantha har 

genomfört är kosmetiskt tatuering på ögonbrynen och ögonfransförlängning. Samantha 

bär inte på smink dagligen, utan hon brukar oftast bara sminka sig på fester. Hon uppger 

att hon hade kunnat gå till både jobb och skola utan smink. De skönhetsförändringar som 

hon genomför varje månad är nya naglar och fransar och detta får hon gratis då hon äger 

skönhetssalongen. 

 

Hanna är 24 år gammal. Hon studerar samtidigt som hon arbetar. Hon har genomfört en 

näsoperation. Hanna sminkar sig dagligen, men skulle kunna motstå att sminka sig någon 

gång om det skulle behövas. Hon föredrar dock att gå till skolan och jobbet med smink 

eftersom hon blir osäker när hon inte gör det. Hon tillägger även att hon inte trivs med sig 

själv när hon går till jobbet eller skolan osminkad. Sminket har blivit som en rutin för 

henne. Hon färgar sitt hår och fixar sina naglar en gång i månaden. Hanna lägger ner 

cirka en timme om dagen på att göra sig i ordning och hon spenderar cirka 500 kr i 

månaden på sitt utseende. 
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Natasha är 27 år och är utbildad stylist, hon kommer ständigt i kontakt med skönhet. De 

skönhetsförändringar som hon har genomfört är en näsoperation, ögonbrynslyft och 

bröstförstoring. Natasha bär på smink varje dag. Vissa dagar kan hon ha lite mindre och 

enklare sminkningar. Hon fixar sina naglar, färgar sitt hår och klipper det en gång i 

månaden. Månadsvis spenderar hon cirka 500-1000 kronor på sitt utseende. För Natasha 

tar det ungefär två timmar för att göra sig i ordning. 

 

Malin är 21 år och är studerande. Hon har nyligen genomgått en näsoperation. Malin bär 

på smink dagligen, men när hon är hemma föredrar hon att vara sminkfri. Hon skulle 

kunna gå till jobbet eller skolan utan smink, men det är inget hon skulle föredra att göra 

eftersom hon tycker att hon ser trött och blek ut då. Hon spenderar cirka 800 kronor i 

månaden på skönhetsprodukter. När Malin gör sig i ordning, tar det cirka en timme för 

henne att sminka sig och fixa håret.   

 

Nadja är 23 år och har en masterutbildning inom genusvetenskap. Hon har färgat sitt hår 

och nopprat sina ögonbryn. Nadja har inte många skönhetsbehandlingar som hon 

genomför som en rutin, men hennes nya motto är att allt ska bestå av naturliga produkter. 

Hon använder enkla nagellack, tvättar håret och kroppen med kokosolja istället för 

balsam och shower gel och använder även vinäger istället för ansiktstoner en gång i 

veckan. Hon anser att det är betydligt billigare att använda naturliga produkter och för 

henne tar det cirka 15 minuter om dagen för att fixa sig.  

 

Marita är 23 år gammal och studerar IT-teknik. De skönhetsförändringar som hon har 

genomfört är färgning samt klippning av håret och nagelförlängningar. Marita medger att 

hon bär på smink varje dag och att hon aldrig skulle kunna gå till skolan eller jobbet utan 

smink. Hon går till en skönhetssalong kontinuerligt då hon känner att hon måste fixa sina 

naglar varje månad. Det tar runt 15 minuter för henne att fixa sig varje morgon och hon 

spenderar runt 200-300 kronor i månaden på sitt utseende.  

 

Sanna är 23 år gammal och arbetar som hudterapeut i Halmstad. Hon uppger att hon inte 

genomfört några större skönhetsförändringar. Sanna bär på smink nästan varje dag och 

varje gång hon arbetar. Hon klipper och färgar sitt hår var åttonde vecka, hon gör även en 

del ansiktsbehandlingar. För Sanna tar det ungefär 15-20 minuter att sminka sig varje dag 
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och hon spenderar runt 500-600 kr i månaden på sitt utseende. 

 

Karin är 23 år gammal och är student. Hon har färgat sitt hår och förstorat läpparna. 

Karin medger att hon bär smink nästan varje dag och att det även händer när hon tränar. 

Karin slingar håret och nopprar ögonbrynen regelbundet. Hon fixar naglarna en gång i 

månaden och gör hårborttagningslaser på hela benen samt ansiktsbehandlingar en gång 

per halvår. Karin spenderar runt 500-600 kr varje månad när det kommer till smink och 

naglar. 

 

5.2. Det rådande skönhetsidealet  

Yttre påtryckningar från samhället 

Alla våra respondenter har samma åsikt om att skönhetsidealet förändras. De menar att 

det som var fint då oftast inte brukar vara lika fint nu. Hanna uppger att hon tror att 

många människors uppfattning om skönhetsidealets förändring har med tiden och åldern 

att göra. Hon berättar att när hon var yngre ansåg hon att de som utförde 

skönhetsoperationer hade dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Hon var då helt 

emot plastikoperationer och påstod att hon aldrig själv skulle kunna göra något sådant. 

Idag har Hanna en positiv inställning till plastikkirurgi. Hon har genomfört en 

näsplastikoperation och är redo för nya operationer i framtiden.  

 

Sanna anser att skönhetsidealet ständigt förändras och uttrycker sig på följande sätt: ”Ena 

stunden ska man vara pinnsmal, sen ska man vara vältränad och nästa gång ska de vara 

operationer och nästa stund ska man vara helt naturlig”. Hon menar att skönhetsidealet 

skiftar periodvis och att de olika trenderna som kommer ut hela tiden blir avgörandet för 

hur man ska se ut. Nadja och Natasha tror att det som syns i media är det som alla 

medvetet eller undermedvetet strävar efter att uppnå och det skapar ett gemensamt 

skönhetsideal hos alla kvinnor.  

 

Vissa respondenter uppger att de känner en press från samhället och sin omgivning att 

uppnå skönhetsidealet. De tror att de skulle bli bemötta annorlunda om de inte skulle 

tillämpa några skönhetsförändringar på sig själva och om de inte skulle uppnå 

skönhetsidealet tror de att det skulle kunna orsaka utanförskap. 
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Karin anser att sträva efter olika skönhetsideal inte är hälsosamt då det sätter press på 

människor. Hon tror att ett bra utseende gör att en kvinna blir bemött på ett bättre sätt i 

samhället. “Tyvärr tror jag att utseende spelar en stor roll i hur man blir bemött i 

samhället, ju bättre man ser ut desto bättre blir man bemött som människa”. Hon 

poängterar att man blir bemött på ett bättre sätt om man ser bra ut. Karin och Malin tror 

att det är vanligare bland ungdomar att utseendet kan skapa utanförskap för dem som inte 

lever upp till ett skönhetsideal.  

 

Sanna anser att man inte ska behöva bli bemött på ett annat sätt på grund av sitt utseende, 

men att första intrycket spelar en stor roll och om man inte passar in hamnar man i ett 

utanförskap. ”Man kanske bedömer folk först för hur de ser ut innan dem ens har fått ge 

dig en chans och berätta hur dem är som person eller innan man märker vad dem har för 

personligheter”. Sanna belyser att människor har lätt för att döma andra då första 

intrycket har en betydande roll. Enligt henne är det synd eftersom man då inte får någon 

chans att berätta vem man är som person först. 

 

Nadja tycker att utseendet spelar stor roll vid ansökning av arbete, eftersom hon tror att 

de som anställer prioriterar de som ser bättre ut ”Jag vet faktiskt att det spelar en stor roll 

när man söker jobb, för då ska se bra ut helt enkelt. Vissa går verkligen efter hur man ser 

ut. Så är det ju bara”. Hon illustrerar att utseendet kan ha en övervägande roll, därför tror 

hon att det kan leda till utanförskap. Hon anser att alla är lika mycket värda och att det är 

synd att utseendet ska ha så stor betydelse, men att det är omöjligt att ändra på det. Även 

Natasha hävdar att utseendet spelar stor roll vid bemötandet av andra. Hon tror att ju mer 

lik du är skönhetsidealet desto bättre blir du bemött. 

 

Sociala medier – Nyckeln till inspiration 

Samtliga respondenter uppger att media är den största inspirationskällan när det kommer 

till skönhet. Hälften av dem uppger att instagram är en stor inspirationskälla där de kan 

följa olika skönhetsprofiler. Nadja berättar att hon blir inspirerad av människor som hon 

ser i vardagen, i skolan och även på instagram och TV. Andra inspirationskällor som de 

tar upp är bland annat, kändisar, vänner och facebook.  

 

Respondenterna anser att kvinnor blir mer påverkade av reklam och det är därför det 
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finns så mycket reklam som är riktade till just kvinnor. Sanna anser att männen blir 

snyggare med åren, medan kvinnor förfaller. Hon menar att kvinnor känner mer press att 

se yngre ut och utrycker sig på följande vis: ”Man vill ju se ung ut, man vill inte ha linjer 

eller rynkor, medan män blir mer att de blir snyggare med åren, lite så sägs det ju om 

dem medan kvinnor bara förfaller, så jag tror det är därför media och reklam och allt 

riktar in sig på kvinnor mest”. Sanna klargör vikten av att se ung ut och hon tror att 

anledningen till att media främst riktar sig in på kvinnor är för att kvinnor förfaller medan 

män blir snyggare med åren. 

 

Samantha menar att kvinnor är mer utseendefixerade och bryr sig mer om vad andra 

tycker än vad män gör. En del respondenter berättar att samhället har en stor påverkan på 

kvinnor och att samhället är det som styr kvinnor till att vilja genomföra 

skönhetsförändringar. Nadja hävdar att det också handlar om att förstärka och 

upprätthålla könsrollerna. Hon yttrar sig på följande sätt: ”Kvinnor ska ju vara upptagna 

med att se bra ut och ägna tid åt saker som traditionellt är tjejiga, som smink. Det skapar 

en stereotypisk bild av kvinnor som objekt som ska se bra ut för att behaga alla andra. 

Och när unga tjejer ägnar tid åt att uppnå skönhetsidealen så tappar de fokus från det 

viktiga i livet som att skapa ett liv där man själv trivs i oavsett vad folk tycker”. Hon 

anser att kvinnor vill efterlikna andra kvinnor som visas i reklamer, att män önskar ha en 

sådan partner och att det är dessa kvinnor som folk vill anställa. Hon menar att eftersom 

efterfrågan är så hög, finns det enormt mycket vinst i den branschen och det är lönsamt 

att göra reklamer. 

 

5.3 Kvinnors upplevelser av det rådande skönhetsidealet 

En stor del av våra respondenter uppger att det rådande skönhetsidealet innebär att 

kvinnan ska vara smal och de kombinerar detta med kurvor som stora bröst och stor 

rumpa. Många respondenter poängterar även att det rådande skönhetsidealet handlar om 

att vara vältränad och äta nyttigt. Nadja och Samantha antar att ett naturligt utseende är 

något som är aktuellt och som människor strävar efter att uppnå i dagens samhälle. Nadja 

uttrycker sig på följande sätt: ”Man ska se naturlig ut, ha sin egna unika stil, fixa sig på 

ett sätt som återspeglar den person man är men behålla det enkelt när det kommer till 

sminket och låta kläderna och stilen tala för sig självt liksom”. Nadja anser alltså att det 

rådande 
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skönhetsidealet innebär att man ska se naturlig ut med sminket och fokusera mer på 

kläderna. Flera respondenter uppger att skönhetsidealet för kvinnor i dagsläget innebär att 

ha långt hår, långa fransar, tjocka ögonbryn och fylliga läppar. Karin framhäver att 

kurvor är något som är populärt i samhället och att det hela tiden finns en hets kring 

träning. Hon menar att muskler verkar vara något som lyfts fram mer och mer. 

 

Natasha, Marita och Samantha anser sig själva uppnå det rådande skönhetsidealet. Hanna 

och Sanna är nöjda med sig själva, dock anser de inte att de uppnår skönhetsidealet fullt 

ut. Karin strävar inte så mycket efter att uppnå det, utan för henne handlar det mest om att 

hon själv känner sig nöjd med sitt utseende. Hon berättar att hon vill bli smalare på vissa 

områden på kroppen och få mer muskler på armarna. Även Malin säger att hon skulle 

vilja vara smalare. Nadja tror att hon uppnår det rådande skönhetsidealet på sätt och vis. 

Hon menar att hon vissa dagar då hon känner sig nedstämd kan uppleva att hon inte 

uppnår det, hon uttrycker sig på följande sätt: ”Jag uppnår inte skönhetsidealet dagar jag 

känner mig nedstämd. Dagar jag bara tar på mig något och går ut, får mig att känna mig 

osäker för att jag inte är mig själv. Annars så uppnår jag mitt skönhetsideal för jag låter 

min stil tala för mig och sminkar mig minimalt”. Nadja anser att hennes utseende 

reflekterar hennes inre, hon menar att det är ett resultat av hennes inre känslor. Ju bättre 

hon mår desto mer viktigt blir utseendet för hennes del och hon känner då också att hon 

uppnår skönhetsidealet. De dagar hon känner sig nedstämd och inte bryr sig lika mycket 

om sitt utseende, gör att hon inte känner sig säker. 

 

Majoriteten av respondenterna anser att det rådande skönhetsidealet är den mest 

hälsosamma, eftersom det handlar om att vara vältränad. Respondenterna har en 

gemensam åsikt om att kroppen mår bra av träning och bra kost. Karin betraktar dock inte 

att något skönhetsideal är hälsosamt överhuvudtaget eftersom det handlar om att man 

hela tiden måste sträva efter att uppnå det, vilket enligt henne skapar press. Även 

Samantha anser att det rådande skönhetsidealet är skadligt eftersom många går på farliga 

dieter och svälter för att kunna bli smala och därmed försöka uppnå skönhetsidealet. 

 

Nadja bedömer att skönhetsidealet inte är hälsosamt av två anledningar, nämligen det 

psykiska och det fysiska. För det första nämner hon att ingen vet vad alla proteinpulver 

som används i samband med träning innehåller och vilka effekter de har på kroppen i en 
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längre utsträckning. Hon tror personligen att det är väldigt skadligt och poängterar att allt 

vi behöver för att kroppen ska må bra finns i naturen. Vad gäller den psykiska påverkan 

tror hon att strävan efter att uppnå den perfekta kroppen som hon i själva verket anser 

vara photoshoppad, leder till många hälsorisker som depression, ätstörning och ångest.  

 

5.4 Känslan av att se bra ut 

Tre respondenter förklarar att skönhet handlar om att ta hand om sig själv. För Karin är 

utseendet väldigt viktigt och hon anser att alla människor bör ta hand om sitt utseende 

och vårda sin kropp. Karin mår bättre när hon tar hand om sitt utseende för då känner hon 

sig finare och det påverkar hennes självförtroende. Hon uttrycker sig på följande vis: 

“Det är helt enkelt viktigt att se bra ut i detta samhälle, men det är även viktigt att se bra 

ut för sig själv, att man ska trivas i sin kropp och utseende är a och o för mig”. Karin 

menar att det är viktigt att se bra ut i dagens samhälle, men poängterar även vikten med 

att trivas i sin kropp. Även Hanna påstår att utseendet är mycket viktigt och hon anser att 

man som kvinna ska kunna ta hand om sig själv, för att det skapar en bra självkänsla. Hon 

menar att om man inte skulle göra det så leder det till att man inte mår lika bra med sig 

själv.  

 

För Marita och Malin är skönhet viktigt eftersom att de anser att det är det första man 

lägger märkte till hos en person och sedan kommer personligheten. Marita tycker att 

utseendet är viktigt eftersom det är det första intrycket man får av någon. Marita belyser 

även betydelsen av skönhet när det kommer till det psykiska måendet. ”Jag tycker man 

alltid vill se bra och fräsch ut för att då mår jag själv psykiskt bra helt enkelt”. Hon anser 

att hennes utseende reflekterar hennes inre välmående och när hon ser fräsch och bra ut 

mår hon betydligt mycket bättre psykiskt. För Malin har utseendet en stor betydelse 

eftersom hon anser att det är utseendet som ger insidan en chans när det kommer till 

bland annat killar. Hon menar även att utseendet kan spegla individens personlighet. 

Skönhet innebär för respondenterna att må bra på både insidan och utsidan. Det handlar 

alltså inte bara om det fysiska utseendet utan även det inre välmående. Sanna menar att 

utseendet har en större påverkan än vad det borde ha och anledningen är att vi människor 

dömer utifrån det första intrycket vi får i möten med andra ”Man önskar att det inte var 

så viktigt som man egentligen tycker att det är, för man vet ju själv, första intrycket gör ju 

väldigt mycket 
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och då är det ju utseendet som utstrålar”. Hon lyfter fram att utseendet har en stor 

betydelse eftersom det representerar det första intrycket. 

 

Majoriteten av våra respondenter är nöjda med sitt utseende och det finns inte något som 

de skulle vilja ändra på för tillfället, men en del uppger att de skulle kunna tänka sig att 

bli lite smalare, lite längre, vara mer vältränad, få större läppar och genomföra små 

förändringar som nya naglar och byta hårfärg. Vissa respondenter är öppna för att 

korrigera eventuella ”fel” som kan uppkomma i framtiden av åldersmässiga skäl på olika 

delar av kroppen. Sanna, Karin och Samantha uppger att de skulle kunna tänka sig att 

operera brösten när de fött barn eller injicera botox i ansiktet för att få bort ålderstecken 

som rynkor.  

 

De flesta av våra respondenter skulle inte kunna tänka sig att gå till skolan eller jobbet 

utan smink. Sminket har blivit som en del av dem själva och de känner sig trygga med sitt 

smink. Natasha är en av dem och berättar att hon inte hade kunnat gå utan smink för då 

känner hon inte sig som sig själv; ”Nej verkligen inte. Jag måste ha smink på mitt 

ansikte, annars känns det inte som jag. Vissa dagar har jag kanske lite mindre smink än 

andra dagar. Men smink är ett måste”. Hon skulle absolut inte kunna gå utan smink 

eftersom det för henne är ett måste. Bär hon inte på smink så hade det känts fel för henne. 

Hon kan tänka sig att sminka sig lite mindre vissa dagar, men att inte alls sminka sig, 

existerar inte för Natasha. 

 

Karin är en annan av de som inte skulle kunna tänka sig att gå till skolan eller jobbet utan 

smink. Hon påpekar att sminket har en stor betydelse för hennes identitet. Karin erkänner 

att hon bär smink nästan varje dag och det händer även när hon gymmar. ”Smink har 

blivit en trygghetszon för mig, när jag bär smink känner jag mig trygg så jag skulle 

antagligen inte kunna gå till jobb eller skola utan smink. Nästan så att jag känner mig 

naken när jag inte bär mascara”. Hon menar att hon ser sitt smink som en trygghet. 

Karin sminkar sig både till jobbet och till skolan och påpekar att hon utan mascara känner 

sig naken.  

 

Samantha och Nadja är de respondenter som kan tänka sig att gå till skolan och jobbet 

utan smink. Samantha sminkar sig mestadels vid speciella tillfällen som fester, eller om 
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hon skulle vilja öka sitt välmående, vid exempelvis dåligt väder. Hon känner inte att hon 

behöver använda smink i skolan för att det inte finns någon att imponera på. Den andra 

respondenten, Nadja anser att smink inte har någon större betydelse i skolan och hon ser 

inte smink som någon prioritering.  

 

Konstgjord skönhet - Plastikkirurgi 

Vad gäller genomförandet av plastikoperationer, anser alla våra respondenter att det är 

acceptabelt om det skulle få personen att må bättre. Samtliga anser att man inte ska utföra 

några skönhetsoperationer enbart för att tillfredsställa någon annan, utan det ska endast 

vara för ens egna välmåendes skull. Nadja hävdar att skönhet är individuellt och 

plastikoperationer är inget som hon i själva verket gillar, men i dagens samhälle anser 

hon att det är okej eftersom hon tror på att en förändring kan göra att man mår betydligt 

bättre och blir tryggare i sig själv. Hon har själv aldrig funderat på att göra en 

plastikoperation, men hon skulle kunna göra det om det fanns något som skulle få henne 

att må dåligt. Även våra övriga respondenter medger att de skulle kunna utföra 

skönhetsoperationer, om inte nu skulle de kunna tänka sig göra det i framtiden.  

 

Respondenterna anser att de bakomliggande orsakerna till att kvinnor i dagens samhälle 

alltmer utför plastikoperationer beror på att det har blivit allt mer acceptabelt och 

vanligare för många människor. De påstår även att det finns en enorm hets kring det idag 

och majoriteten av kvinnorna tror att media har en stor påverkan på människor, oavsett 

medvetet eller omedvetet. De har även samma åsikter om att det stärker kvinnors 

självkänsla och självförtroende. Natasha har egna erfarenheter eftersom att hon själv har 

genomfört ett antal plastikoperationer. Hon uttrycker sig på följande sätt; ”Det har 

verkligen stärkt min självkänsla och självförtroende och jag känner mig mycket starkare 

och säkrare i allt jag gör”. Efter att Natasha har genomfört skönhetsoperationer har det 

fått henne att känna sig starkare i det hon gör. Hennes plastikoperationer har alltså 

resulterat i att hennes självkänsla och självförtroende har stärkts. 

 

Samtliga respondenter belyser att de som utför skönhetsoperationer, gör det för att stärka 

sin självkänsla eftersom uppnåendet av skönhetsideal handlar om att tillfredsställa sig 

själv. De hävdar dock att det finns en risk med det, om det inte skulle ge det förväntade 

resultatet, så kan det leda till att självkänslan istället försvagas. 
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6. Sociologisk analys 

I detta kapitel presenteras vår analys i olika indelade teman och presenteras till en början 

utifrån ett makroperspektiv där fokus ligger på yttre påtryckningar från samhället. Sedan 

trattas det ned till ett mikroperspektiv där fokus istället ligger på de enskilda kvinnorna, 

det vill säga deras intryck i samhället. I detta kapitel analyserar vi vårt resultat med hjälp 

av våra teorier och tidigare forskning som kommer att användas som sociologiska 

analysverktyg. Detta kommer att ske genom analyser av det som sagts tidigare av 

informanterna i resultatkapitlet och sedan tolkas detta med hjälp av de utvalda teorierna. 

Vi kommer även att redogöra för tidigare forskning och koppla det till vårt empiriska 

material som presenterats i föregående kapitel och därmed analysera liknelser respektive 

skillnader utifrån ett sociologiskt perspektiv. Vi kommer också i detta kapitel att koppla 

vårt resultat med vårt syfte och våra frågeställningar. Avslutningsvis sker en 

sammanfattning och en avslutande reflektion av vårt resultat.  

6.1 Det reflexiva skönhetsidealet i det moderna samhället  

Det återkommande skönhetsidealet i vårt resultat var att kvinnor skulle ha långt hår, långa 

fransar, tjocka ögonbryn och fylliga läppar. Det rådande skönhetsidealet innebar för 

kvinnorna att vara nyttig, vältränad och samtidigt ha kurvor som stor rumpa och stora 

bröst. Kroppens framträdande uttrycker primärt en social identitet och inte en personlig 

identitet. I dagens samhälle har social identitet en stor betydelse eftersom det signalerar 

könstillhörighet, klassposition och yrkesstatus (Giddens, 1999). 

 

Resultatet visade att kvinnorna hade en gemensam åsikt om att skönhetsidealet konstant 

förändras. Detta går att relatera till Giddens (1999) teori om den reflexiva processen. 

Enligt resultatet blev kvinnorna i dagens samhälle mycket inspirerade av sociala medier. 

Den reflexiva processen börjar när individer läser i veckotidningar. Det är då som 

kvinnorna börjar jämföra sig själva med det ”perfekta utseendet”. Redan i tidig ålder 

börjar kvinnor lära känna sin kropp och i takt med det så växer självmedvetandet också 

fram. Detta innebär att framträdandet av det kroppsliga ingår i självets reflexiva projekt.  

 

Moderniteten har lett till att kvinnorna idag kan ta del av den information som de inte 

hade kunnat ta del av förr (Giddens, 1999). Det upprepades i resultatet att kvinnorna 

ständigt blev utsatta för konfrontation med diverse medier eftersom det skapade en hets 
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kring uppnåendet av skönhetsidealet. Ena dagen skulle ena trenden vara aktuell och andra 

dagen skulle en ny trend dyka upp. Därför måste människor hela tiden lära sig att ta 

ställning till den information som senast är uppdaterad, det vill säga de nya trenderna 

(Giddens, 1999). 

 

I resultatet uppkom att det yttre hos kvinnorna reflekterar deras inre. Giddens (1999) 

menar att det finns en koppling mellan det sociala och det personliga. Det är de sociala 

förändringarna som styr individernas personliga liv. Det är viktigt att kvinnorna bygger 

upp en positiv identitetskänsla eftersom att det är de själva som avgör hur de ser på sig. 

Moderniteten har lett till att kvinnor i dagens samhälle ständigt råkar ut för obegränsade 

valmöjligheter när de försöker hitta sig själva. Detta innebär att de också måste göra olika 

val och det är kvinnas egna val om hon vill uppnå det rådande skönhetsidealet eller inte, 

även fast det finna yttre påtryckningar från samhället. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att unga kvinnor ständigt kommer i kontakt med 

sociala medier och detta innebär yttre påtryckningar som sätter press på dem att uppnå 

det skönhetsideal som är aktuellt. Oavsett medvetet eller omedvetet påverkar samhällets 

yttre påtryckningar unga kvinnorna, dock har varje individ egna valmöjligheter då det är 

de själva som bestämmer vad de vill och inte vill förändra med sig själva. Det är 

individen själv som gör ett val och själv bestämmer om hon vill uppnå det rådande 

skönhetsidealet eller inte. Individer gör också ett val om det rådande skönhetsidealet är 

hälsosamt eller inte och därmed bestämmer själv vad de exempelvis äter och inte äter. 

Därmed kan vi dra slutsatsen att det också är individen själv som faktiskt gör ett val om 

de vill uppnå det rådande skönhetsidealet eller inte.  

 

Utseendet som ett intryck i samhället 

 

Våra respondenter kände en press från samhället att uppnå skönhetsidealet och det kan 

enligt Giddens (1999) teori om den reflexiva processen handla om att vi jämför oss med 

det ”perfekta” utseendet som vi ser i media. Detta skapar en bild av hur man som kvinna 

bör se ut, vilket resulterar i att kvinnor kan känna en press att uppnå idealet. Våra 

respondenter ansåg att det kan leda till ett utanförskap om skönhetsidealet inte uppnås. 

Detta kan bero på att vi genom den reflexiva processen jämför oss själva med media och 

då har det skapats en slags mall redan hur skönhetsidealet ska se ut. Uppnår kvinnan inte 
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detta kan hon anses som avvikande och på så vis uppleva ett slags utanförskap (Giddens, 

1999). 

 

Resultatet visade att majoriteten av våra respondenter trodde att de skulle bli bemötta 

annorlunda om de inte skulle tillämpa några skönhetsförbättringar på sig själva. Första 

intrycket visar en bild av vem personen är (Goffman, 2014). Ser personen ut på ett sätt 

som är långt ifrån skönhetsidealet får individer en annan uppfattning som vanligtvis är 

mer negativ. En av respondenterna ansåg att man inte ska behöva bli bemött på ett annat 

sätt på grund av sitt utseende, men att första intrycket har en stor betydelse. Detta kan 

bidra till att unga kvinnor känner en press att uppnå skönhetsidealet för att kunna ge ett 

bättre intryck. Med hjälp av Goffmans (2014) teori om intrycksstyrning kan vi styrka att 

individer vill kunna styra sitt intryck om sig själva så att andra får ett positivt intryck 

(Goffman, 2014). 

 

Respondenterna ansåg att ju bättre man ser ut desto bättre blir man bemött i samhället. 

Anledningen till detta skulle kunna bero på att vårt sätt att uttrycka oss genom kläder och 

smink signalerar att vi tillhör en viss könstillhörighet och samhällsklass, vilket gör att 

andra får ett bättre intryck av oss. Goffman (2014) menar att intrycket som skapas av en 

arbetssökande är otroligt viktigt för att kunna bli omtyckt av arbetsgivaren. En av våra 

respondenter uppgav att utseendet spelar en stor roll vid ansökanden av arbete eftersom 

hon tror att de som anställer prioriterar de som ser bättre ut. Hon anser att alla är lika 

mycket värda och att det är synd att utseendet ska ha så stor betydelse men att det är 

omöjligt att ändra. 

 

Det första intrycket spelade en betydande roll för respondenterna och utseendet går hand i 

hand med det första intrycket man får av någon. Intrycksstyrning handlar om att visa upp 

en bild av sig själv och på så vis styra andra individers intryck som de skapar (Goffman, 

2014). Våra respondenter belyste att skönhet var viktigt för dem eftersom det skapar ett 

bättre intryck när de träffar nya individer. De utmärkte att skönhet för dem var viktigt för 

att det är det första man lägger märkte till hos en person och sedan kommer 

personligheten och att vi individer dömer varandra utifrån det första intrycket. 

 

Personlig fasad är detaljerna i den expressiva utrustningen som identifieras med aktören. 
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Kläder, kön, utseende, gester och hållningen är delar av den personliga fasaden 

(Goffman, 2014). Sex av våra respondenter skulle inte kunna tänka sig att gå till skolan 

eller jobbet utan smink. Sminket har blivit som en del av dem själva och de känner sig 

trygga med sitt smink. Sminket har blivit som en personlig fasad för informanterna och 

de känner att de inte kan göra samma intryck om de skulle haft smink, eftersom de då blir 

”någon annan” och de anser att de inte skulle bli bemötta på samma sätt (Goffman, 2014). 

 

Med intrycksstyrning kan individen skapa en önskvärd effekt hos observatören, det går 

att manipulera intryck som observatörerna använder eftersom att observatören har ett 

slags behov av att förlita sig på framförställningen och detta behov skapar en möjlighet 

för den agerande att förvränga den. Det finns väldigt många grupper av individer som 

måste manipulera observatörerna för att kunna behålla sin verksamhet (Goffman, 2014). 

En av våra respondenter uppgav att hon bär smink varje gång hon arbetar. Detta gjorde 

hon för att kunna manipulera observatörerna som i detta fall är kunderna till att köpa 

sminkprodukterna som de säljer på salongen. Använder hon inte produkterna sänder det 

fel budskap till hennes kunder som kan ifrågasätta varför de ska köpa sminket om inte ens 

personalen använder det. 

 

Slutligen är det första intrycket ett resultat av unga kvinnors utseenden. Det innebär alltså 

att utseendet kan bli avgörande i de förutsättningarna att de vill ”passa in” i olika 

sammanhang i samhället. Utseendet blir avgörande för vilka föreställningar som andra 

skapar och får av en individ. Människor kan numera rita upp en bild av individers 

personligheter genom att göra en bedömning av utseendet. Detta innebär att unga kvinnor 

ännu en gång blir utsatta för påtryckningar eftersom de måste se ut på ett visst sätt för att 

bli accepterade eller passa in.  

 

6.2 Sociala medier och objektifiering  

Giddens (1999) teori om reflexivet förklarar att den reflexiva processen startar när 

kvinnan börjar jämföra sig själv med de representerande kvinnorna i sociala medier. Han 

menar att alla individer är hänvisade till att kroppen är ett objekt. Gemzöe (2010) menar 

att objektifiering av kvinnor finns överallt inom media, reklam och modeindustrin och en 

stor del av kvinnor som syns i media ses som objekt av samhället. Alla våra respondenter 

använder sig av 



 

 

                                                                                                     39 
 

media när det kommer till att hämta inspiration om skönhet. Instagram och bloggar var de 

källorna som de främst hämtade inspiration ifrån. Inom media sprids och förmedlas ett 

intryck om att kvinnans kropp och utseende är det viktigaste.  

 

Reklam är något som påverkar kvinnor i hög grad. I reklamer visas kvinnor som är unga, 

glada och attraktiva. De kvinnor som visas i reklamer uppnår skönhetsidealet och är långt 

ifrån jämställdhetsidealet och detta blir kvinnor påverkade av och försöker jämföra sig 

själva med dem kvinnorna, vilket resulterar i att de känner att de ständigt vill förändra sig 

själva. Respondenterna ansåg att kvinnor blev mer påverkade av reklam och det är därför 

det finns så mycket reklam som är riktade till just kvinnor. En av våra respondenter ansåg 

att kvinnor kände mer press att se yngre ut och att media med kunskap om detta riktade in 

sig på kvinnor. Män får en annan roll i media och kvinnor ska vara unga och vackra 

medan det inte alls är så för män. Det är därför kvinnor anses bli fulare med åren, medan 

män blir snyggare (Gemzöe, 2010). 

 

Skönhet som syns i media glorifierar den kvinnliga kroppen och det skapas möjligheter 

för narcissistisk tänkande hos kvinnor (Bartky, 1990). En av respondenterna upplevde att 

kvinnor var mer utseendefixerade än vad män var och två andra respondenter ansåg att 

samhället hade en stor påverkan på kvinnor och att dessa yttre påtryckningar gjorde att 

kvinnor ville genomföra skönhetsförändringar. Bartky (1990) menar att vi möts överallt 

av bilder på den perfekta kvinnan. Vi ser dem på sminkreklamer, skönhetstidningar och 

TV. En annan respondent hävdade att vi kvinnor hela tiden försöker efterlikna de kvinnor 

vi ser i media. Dessa bilder av skönhetsidealet påminner oss alltid om att vi inte når upp 

till den perfekta kvinnan (Bartky, 1990). 

 

Detta tyder på att media har en stor påverkan på unga kvinnor. De blir ständigt påverkade 

av de bilder som sänds ut på media vilket leder till att det hela tiden skapas inspiration 

och det ökar intresset för utseendefixering. Vi kan även konstatera att kvinnor känner en 

större press än vad män gör då det oftare finns reklam som är riktade till kvinnor än män. 

Det innebär att unga kvinnor hela tiden är ute efter att bevara sin ungdomlighet samt 

attraktivitet för att kvinnor blir fulare med åren medan män blir snyggare, det är också på 

grund av detta som unga kvinnor ses som ett objekt av samhället. 
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6.3 Plastikkirurgi ur ett dramaturgiskt perspektiv  

Enligt resultatet framkom det att samtliga informanter tyckte att det i dagens samhälle var 

acceptabelt att genomgå plastikoperationer om det skulle få kvinnorna att må bättre. 

Informanterna hade starka åsikter om att man inte skulle utföra några skönhetsoperationer 

enbart för att tillfredsställa någon annan. Det är alltså det inre välmåendet som ska vara 

det väsentliga. Giddens (1999) teori om den reflexiva moderniteten innebär att det är det 

yttre som påverkar det inre. I takt med sociala förändringar utvecklas samt uppkommer 

nya normer och trender. I det förmoderna samhället styrdes oftast det kroppsliga 

framträdandet av de rådande traditionella kriterierna (Giddens, 1999). Numera skiljer sig 

dessa kriterier. Enligt resultatet verkar plastikoperationer vara alltmer vanligare bland 

informanterna och de skulle själva kunna tänka sig att genomgå olika typer av sådana 

operationer.  

 

Enligt resultatet är drivkrafterna till att de unga kvinnorna alltmer genomför 

plastikoperationer baserat på deras antaganden om att det blivit vanligare och mer 

acceptabelt i dagens samhälle. De som hade genomfört plastikoperationer upplevde att 

det hade stärkt deras självkänsla och självförtroende. När de uppnår det skönhetsideal 

som de vill uppnå, tillfredsställer dem sig själva och på så sätt stärks deras självkänsla 

samt självförtroende. Goffman (2014) menar att samhället och dess individer lever som i 

en teatervärld där alla människor spelar en roll och försöker hela tiden att anskaffa sig 

olika karaktärer. Människors möten med andra innebär olika framträdanden och det är 

genom dessa möten som identitetsskapandet sker. Framträdandet har en stor påverkan på 

de interaktioner som sker mellan människor. Det blir som ett första intryck under möten 

med andra. Goffman (2014) menar att intrycksstyrning handlar om att visa upp en bild av 

sig själv och på så sätt styra de övriga individers intryck som de har av den agerande. 

Utseendet handlar enligt vårt resultat om att se ung, vacker och fräsch ut, därmed vill de 

kvinnor som har genomfört plastikoperationer ge det intrycket till de övriga i samhället. 

Det leder till att de får den bekräftelsen som de söker och blir då tillfredsställda.  

 

Kroppen är som en reflexiv process och på samma sätt som det sker sociala förändringar 

påverkas även individen. Det är det yttre som påverkar det inre (Giddens, 1999). 

Kvinnors inre självkänsla samt självförtroende stärks när de får visa upp den bild samt 

det intryck som de vill framhäva i möten med andra. Plastikkirurgi blir som ett dramatiskt 
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förverkligande, eftersom kvinnorna framhäver det som de annars anser är otydligt hos 

dem eller det som de inte är nöjda med på ett karaktäristiskt sätt (Goffman, 2014). De 

framhäver det som de vill framhäva genom att genomföra sådana förändringar. Eftersom 

det yttre påverkar det inre innebär det därmed att det finns ett samband mellan deras 

genomföranden av plastikoperationer och de övriga observatörerna i samhället. Vårt 

resultat visade att plastikkirurgi endast skulle beröra individen själv och att det inte skulle 

ha med övriga människors åtaganden att göra, men eftersom individen påverkas av det 

yttre så betyder det att kvinnors genomföranden av plastikoperationer återspeglar sig till 

samhällets övriga observatörer. 

 

Sammanfattningsvis anses det rådande skönhetsidealet vara den mest hälsosamma, i 

samband med detta har det också visat sig att unga kvinnor accepterar plastikkirurgi och 

finner inga större problem med att genomgå sådana operationer. De kvinnor som inte 

föds med det ideala utseendet, kan på så vis enklare ta hjälp av plastikkirurgi för att 

kunna känna sig vackra. Vårt resultat visade på att kvinnorna inte tyckte att det var okej 

att genomgå sådana skönhetsförändringar för att tillfredsställa andra, utan de tyckte att 

det enbart skulle göras för deras egna välmåendes skull. Samtidigt som det rådande 

skönhetsidealet visade sig vara den hälsosammaste, vilket ansågs vara positivt, har också 

utseendet visat sig vara minst lika viktig eftersom det återspeglar det inre hos de unga 

kvinnorna. Alltså är utseendefixeringen fortfarande väldigt stor. 

 

6.4 Anknytning till tidigare forskning 

Vårt resultat visar att media har ett stort inflytande och påverkan på våra respondenter när 

det kommer till skönhet. I likhet med studien som Vandenbosch och Eggermont (2012) 

genomförde, är sociala nätverk den största källan som används dagligen och i vår uppsats 

visar det sig att sociala nätverk är den största källan för inspiration om skönhet. Studien 

visar att kvinnor förväntas att lära sig hur skönhetsidealet ser ut via media för att sedan 

internalisera det (Vandenbosch & Eggermont, 2012). Vårt resultat tyder på att kvinnor 

blir mer påverkade av reklam och media än män eftersom kvinnor vill efterlikna de 

kvinnor som de ser på reklam. Våra responderar uppgav att de bland annat följde olika 

skönhetsprofiler på instagram och bloggar för att kunna lära sig, ta efter och inspireras av 

dessa människor. 
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Vårt resultat visar att kvinnorna anser att ett utseende som inte är likt skönhetsidealet kan 

leda till ett slags utanförskap eftersom att människor vanligtvis dömer utefter det första 

intrycket och efterliknar de inte normen för samhället, blir de dömda på ett negativt sätt. 

Det finns likheter med forskarna Gagné & McGaugheys (2002) resultat om att kvinnor 

som gör ett motstånd gentemot samhällets normer som förespråkar skönhetsideal kan till 

följd av detta leda till att de diskrimineras och därmed hamnar i ett slags utanförskap. 

Detta på grund av att de inte passar in i den dominanta kulturen.  

 

Pinhas & Toners (1999) studie om kroppsidealets koppling till flickors välmående skilde 

sig lite från vårt forskningsresultat. Våra respondenter ansåg att välmående och skönhet 

hör ihop och att det handlar om att må bra på insidan för att det sedan ska stråla på 

utsidan. En viktig koppling som går att göra till deras studie är att deras resultat 

demonstrerar att kvinnor känner större nedstämdhet och blir argare när de blir exponerade 

av bilder på den ideala kvinnan. Att kvinnor alltmer genomför plastikoperationer kan 

bero på att de inte känner att de mår bra psykiskt över sitt utseende på grund av att det 

inte liknar skönhetsidealet. Detta styrker att välmående och skönhet har en stark 

samhörighet och går hand i hand. Gimlins (2000) studie visar på enkelheten i dagens 

samhälle när det kommer till just plastikkirurgi och hur kvinnor ser sina kroppar som 

utbytbara. Vårt resultat visar på ett samband med denna undersökning eftersom våra 

respondenter var väldigt positiva kring skönhetsoperationer och de flesta kunde tänka sig 

att genomföra en plastikoperation. Vårt resultat uppgav att kvinnor ständigt försöker 

förbättra sig själva med hjälp av olika metoder och att de skulle kunna plastikopera sig 

för att de själva ska må bättre och få ett bättre självförtroende och en bättre självkänsla. 

6.5 Avslutande sammanfattning och reflektion 

Med hjälp av vårt resultat har vi fått svar på våra frågeställningar. Kvinnornas upplevelser 

av det rådande skönhetsidealet innebar att man som kvinna ska vara ung, smal, vacker och 

vältränad. Hon ska ha fylliga läppar och fylliga ögonbryn och en del ansåg även att det 

rådande skönhetsidealet var att kvinnan skulle vara smal men samtidigt ha lite kurvor. 

Dagens rådande skönhetsideal visade sig vara det ideal som ansågs vara mest hälsosamt i 

jämförelse med tidigare skönhetsideal eftersom det är mer fokus på träning och en nyttig 

diet. De hämtade främst sin inspiration från olika sociala nätverk som bloggar och 

instagram och det var så de bildade sin uppfattning om det rådande skönhetsidealet. 
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De unga kvinnornas drivkrafter till att genomgå olika skönhetsförändringar beror delvis 

på deras egna välmående, eftersom de ansåg att de mår bättre när de känner sig fina och 

det skapar en bättre självkänsla och självförtroende. En annan drivkraft var medvetna och 

för vissa omedvetna påtryckningar från samhället samt påtryckningar från media som de 

ständigt möter som ger dem en inblick i hur den ideala kvinnan ska se ut. Samhället 

påverkar även indirekta drivkrafter till att unga kvinnor vill genomgå 

skönhetsförändringar eftersom de anser att det första intrycket är viktigt och att individer 

dömer en person utifrån utseendet, speciellt vid första intrycket. Det är samhället och 

media som har störst påverkan på kvinnorna till att vilja genomföra skönhetsförändringar, 

även om de själva inte alltid inser det och tror att det beror helt på att få ett bättre 

självförtroende och en bättre självkänsla och inte riktigt uppmärksammar de yttre 

påtryckningarna som får dem att känna så. De unga kvinnorna har en tendens att ständigt 

jämföra sig med andra kvinnor. Om de inte efterliknar eller når upp till skönhetsidealet, 

känner de en stor press från samhället att nå upp till dessa normer och det skapar en 

drivkraft till att de väljer att genomgå skönhetsförändringar.  

 

Sammanfattningsvis är dagens samhälle genomsyrat av media som framhäver ett 

skönhetsideal vilket målar upp en bild av kvinnors utseende. Unga kvinnor påverkas 

ständigt av den reflexiva processen och det är då som de börjar spekulera på hur de ser ut, 

hur de bör se ut och hur de uppfattas av andra. Skönhetsidealet förändras och i takt med 

att nya trender sprids genom främst instagram och bloggar, skapas en inspiration för 

kvinnor. Kvinnornas upplevelser av det rådande skönhetsidealet går ut på att kvinnor ska 

se smala, vältränade, unga, glada och attraktiva ut samt ha stor rumpa, stora bröst, fylliga 

ögonbryn och läppar. Det rådande skönhetsidealet är enligt resultatet det mest 

hälsosamma jämfört med tidigare skönhetsideal. Kvinnor ska träna och äta rätt på ett 

naturligt sätt och därmed uppnå idealet av den vältränade kroppen. Resultatet visade att 

utseendet i möten med andra innebär ett första intryck, därför har utseendet en betydande 

roll för dem. Med tanke på kvinnornas medvetande om det första intrycket innebär det 

också för dem att de känner en press att uppnå skönhetsidealet just för att kunna ge ett bra 

intryck. Utifrån resultatet ansåg de flesta intervjupersonerna att smink är viktigt och 

majoriteten föredrog att sminka sig dagligen både till jobbet eller skolan. Detta för att de 

känner sig mer säkra vilket innebär att deras självkänsla samt självförtroende stärks.  
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Enligt resultatet har plastikkirurgi blivit alltmer accepterat och alla intervjupersoner var 

positiva till skönhetsoperationer, dock hade alla starka åsikter om att man endast ska göra 

det för att tillfredsställa sig själv och inte bli påverkad av någon annan. Samtidigt hävdade 

de att individers bemötanden och intryck var viktigt och aktuellt. Här finner vi ett 

samband med att det finns yttre påtryckningar i samhället och eftersom det yttre påverkar 

det inre innebär också detta att den enskilde individen på något vis påverkas av samhällets 

övriga observatörer. De vill visa upp sitt första intryck på ett bra sätt helt enkelt. Vi vill 

också påpeka att våra intervjupersoner lyfte fram att det är bra att det rådande 

skönhetsidealet är hälsosamt, men om det är hälsosamt, varför är plastikkirurgi mer 

förekommande idag än tidigare? Är plastikkirurgi verkligen ett hälsosamt alternativ för 

dem? Och varför ska det behöva vara ett sätt för kvinnor att stärka deras självkänsla samt 

självförtroende? Detta är frågor som vår uppsats skulle kunna bidra med i fortsättningen. 

Utifrån vårt resultat kan vi se att media har störst påverkan när det kommer till kvinnornas 

uppfattning om skönhetsideal, eftersom det är deras främsta inspirationskälla. Därför 

skulle en vidare forskningsfråga också kunna bestå av en mer djupgående fråga kring 

medias påverkan på kvinnors skönhetsideal.
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Bilaga 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilket år är du född? 

2. Utbildning/yrke? 

3. Vilka skönhetsförändringar har du genomfört? 

Skönhetsideal 

1. Vad innebär skönhet för dig? 

2. Vad blir du inspirerad av? /Alltså var hämtar du ditt skönhetsideal ifrån?  

3. Vad har utseendet för betydelse för dig?  

4. Har skönhetsidealet sett likadant ut för dig hela tiden eller har det ändrats? Isåfall 

hur? 

5. Kan du beskriva det rådande skönhetsidealet? 

6. Anser du att du uppnår skönhetsidealet? 

7. Finns det något som du vill förändra med ditt utseende? 

8. Tror du att skönhetsidealet ser likadant ut för alla kvinnor? 

9. Anser du att det rådande skönhetsidealet är hälsosamt? 

10. Skulle du vilja genomföra någon typ skönhetsförändring? Om ja, vad är 

drivkraften till att du vill genomföra skönhetsförändringar? 

11. Tror du att du skulle blivit bemött annorlunda om du inte skulle tillämpa olika 

skönhetsförändringar? 

12. Varför tror du att det finns så mycket reklam och möjligheter för kvinnor att 

genomgå olika skönhetsförändringar? 

13. Vad tror du händer om man inte passar in i ett skönhetsideal? 

14. Känner du press från samhället och din omgivning att uppnå idealet, varför? 

15. Vad anser du om plastikoperationer? 

16. Hade du personligen kunnat plastikoperera dig för att uppnå ditt skönhetsideal? 

17. Vad tror du är de bakomliggande orsakerna till att kvinnor i dagens samhälle 

alltmer utför plastikoperationer?  

18. Anser du att skönhetsoperationer kan förstärka kvinnors självkänsla och 

självförtroende, i så fall hur?  

 



 

  

Skönhet och rutiner 

1. Skulle du kunna gå till jobbet/skolan utan smink? Motivera gärna varför. 

2. Vilka typer av skönhetsbehandlingar genomför du som en rutin?  

3. Hur mycket pengar spenderar du varje månad när det kommer till ditt utseende? 

4. Hur mycket tid lägger du på ditt utseende i genomsnitt per dag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

  Sandra Obeidat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Seval Kanat 
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