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Abstrakt  

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan kroppsbild, självkänsla, 

attityder till kroppspositivism och upplevd effekt av kroppspositivism i ett sampel 

svensktalande i Finland.  

 

Metod: Den kvantitativa delen bestod av en enkät som fylldes i av 329 kvinnor och 

45 män. Medelåldern var 26.5 år (SD = 8.1) för kvinnorna och 28.4 år (SD = 8.9) för 

männen. Enkäten innehöll följande skalor: positiv attityd till den egna kroppen, positiv 

självkänsla, positiv attityd till kroppspositivismen och upplevd positiv effekt av 

kroppspositivismen. Till den kvalitativa delen analyserades kommentarer i anslutning 

till enkäten. Dessutom intervjuades fem personer. 

 

Resultat: Upplevd positiv effekt av kroppspositivismen korrelerade signifikant 

positivt med en positiv attityd till kroppspositivismen. Männen hade en mer positiv 

kroppsbild medan kvinnor angav en mer positiv attityd till kroppspositivismen och 

upplevd effekt av den. Majoriteten av enkätkommentarerna beskrev ambivalenta 

attityder till kroppspositivism. Samtliga intervjuade ansåg att kroppspositivismen är 

ett sätt att stärka en positiv kroppsbild och att inkludera alla kroppstyper i 

samhällsbilden.  

 

Konklusion: Kvinnor var mer positiva till kroppspositivismen och upplevde också en 

mer positiv effekt av den. Hälsorelaterad oro var det dominerande argumentet bland 

de negativa attityderna till kroppspositivism. De positiva attityderna till 

kroppspositivism framhävde en förbättrad kroppsbild och en förbättrad psykisk hälsa. 

Socialt stöd och acceptans är nycklarna till en positiv kroppsbild och psykiskt 

välmående.  

 

Sökord: kroppspositivism, kroppsbild, självkänsla, attityd, ålder, utbildning 
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1. Introduktion 

1.1 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kroppsbild, självkänsla, attityder till 

kroppspositivism och upplevd effekt av kroppspositivism. Syftet med studien var också att 

kartlägga hur attityderna kring kroppspositivism tar sig i uttryck.  

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Aktuella plattformar för kroppspositivism 

Kroppspositivism har dykt upp i media i form av bland annat reklam och tv-program som lyfter 

upp mångfalden bland människors utseenden. Den här formen av kroppspositivism behöver 

nödvändigtvis inte leda till en positiv kroppsbild hos tittarna. Bland annat har det visat sig att 

denna skapar en blandning av positiva och negativa känslor. Dessa känslor utgår från en 

självmedvetenhet som påminner tittaren om att vara stolt över sin kropp samtidigt som hen blir 

medveten om skammen över att hen inte accepterar sin kropp som den är. Även om den här 

formen av media fokuserar på tittarnas självacceptans, utmanar eller eliminerar den inte 

smalhetsidealet hos dem. Och även om kroppstyperna i media varierar, förstärker de ändå 

skönhetsidealet och den norm som säger att människan ska vara intresserad av och fokuserad 

på hur ens kropp ser ut (Kraus & Gall Myrich, 2017; Swami & Smith, 2012). 

Sedan 2012 har kroppspositivismen florerat på Instagram med olika hashtaggar och 

kroppspositiva förespråkare. Förespråkarna publicerar inlägg med bland annat helkroppsbilder 

och undertexter där de kritiserar skönhetsidealen och lyfter fram vikten av att acceptera sin 

kropp. Till exempel #effyourbeautystandards är en hashtagg som i januari 2019 hade 3,5 

miljoner inlägg. Hashtaggen kommer från Instagram-användarkontot med samma namn, startat 

år 2013 av Tess Holliday i USA, som är en av de första kroppspositiva förespråkarna på 

medieplattformen (Cwynar-Horta, 2016). 

Det sätt på vilket kroppspositivismen har utvecklats har kritiserats av dess förespråkare, 

bland annat för att inte vara tillräckligt inkluderande, för att fortsätta förstärka skönhetsidealen 

och för att ha blivit en del av den kommersiella marknaden (Cwynar-Horta, 2016). Rörelsen 

har också kritiserats för att framhäva endast ett specifikt tankesätt för att få en positiv 

kroppsbild. Likaså kritiseras den för att inte vara tillräckligt radikal och för att inte i tillräcklig 

utsträckning öppna upp för en fortlöpande självutveckling och den normativa uppfattningen om 

vad och hur kroppen ska vara (Sastre, 2014). 
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1.2.1 Stigmatisering av olika kroppstyper 

Pickett och Cunningham (2016) menar att på grund av den stigmatisering och kritik som 

överviktiga möter borde företag inom sport och idrott fokusera på vilka hälsofördelar motion 

för med sig hellre än målet att gå ner i vikt. För att göra detta kan man använda sig av en modell 

för hur man inkluderar människor genom en accepterande och kroppsinkluderande kultur, 

autentiskt ledarskap, fysiska miljöer, ett inkluderande språk och en känsla av gemenskap. Detta 

skulle ge flera positiva fysiska och psykiska resultat bland deltagarna oberoende av kroppsligt 

utseende. Dessa fördelar kunde till exempel vara förbättrad fysisk hälsa och resistens mot 

sjukdomar samt känslan av att höra till och få ta plats till skillnad från den ångest och det 

utanförskap som överviktiga upplevt tidigare. Detta kräver med andra ord att företag och 

organisationer som jobbar med fysisk aktivitet medvetet måste skapa en inkluderande miljö på 

sina arbetsplatser för att uppmuntra och motivera deltagare oberoende av kroppstyp (Pickett & 

Cunningham, 2016 & 2017). 

Det är inte bara personer med övervikt utan också andra som inte passar in i normen som 

påverkas av stigmatiseringen inom sport och idrott. Särskilt inom bestämda former av dans och 

balett finns det flera krav på hur en dansare ska se ut, vad som anses manligt och kvinnligt, 

hurdan livsstil man ska ha som dansare och så vidare. En könsneutral HBTIQ-vänlig 

balettdansskola i Storbritannien utmanar dessa normativa begränsningar genom att omdefiniera 

hur en dansare kan se ut och röra sig. En undersökning visar att elever vid skolan som 

uppmanats att tänka kroppspositivt har en bredare uppfattning om vad deras kroppar klarar av 

och att de kan identifiera sig som dansare trots tidigare förutfattade meningar. Fokus hos 

eleverna skiftar från deras utseende till vilken funktion deras kroppar har och en del har gått 

från att hata sina kroppar till att älska dem (Hill, Sandford, & Enright, 2016). 

 

1.3 Definitioner 

1.3.1 Kroppspositivism 

Kroppspositivism är enligt Sastre (2014) en reaktion på det begränsande kroppsideal som 

figurerar i media och fungerar som ett sätt att sprida kroppsacceptans och skapa en positiv 

kroppsbild hos kroppspositivisterna. Kroppspositivism beskrivs som en rörelse som främst 

förekommer på olika kroppspositivistiska webbsidor där målet är att inkludera alla kroppar 

oberoende av storlek och form. Detta gör de genom att ge olika kroppstyper plats och synlighet 

i form av delade berättelser om och bilder på främst kvinnors kroppar.   
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Från kroppspositivismen kan man dra paralleller till fet-acceptansrörelsen och bland annat 

NAAFA (National Association to Advance Fat Acceptance), som sedan 1960-talet har jobbat 

för att eliminera diskrimineringen av kroppar i olika storlekar. Till skillnad från fet-

acceptansrörelsen fungerar kroppspositivismen mer som en sorts filosofi än som en politisk 

rörelse (Sastre, 2014). 

 

1.3.2 Positiv kroppsbild 

Att ha en positiv kroppsbild innebär inte endast att acceptera, älska och uppskatta sin kropp så 

som den ser ut och fungerar. En positiv kroppsbild innebär också att ha ett avstånd till vad som 

anses vara vackert och att ta avstånd till sådant som påverkar ens kroppsbild negativt. Likaså är 

förmågan att vara i balans med sin kropp, lyssna och svara på dess behov en del av en positiv 

kroppsbild. En positiv kroppsbild innebär inte att man ständigt måste älska och uppskatta alla 

delar av sin kropp på ett närmast narcissistiskt och fåfängt sätt. Den kräver inte heller att man 

ska vara immun mot alla former av påverkan från omgivningen (Wood-Barcalow, Tylka, & 

Augustus-Horvath, 2010; Tylka & Wood-Barcalow, 2015). 

 

1.3.3 Självkänsla 

Självbild definieras som det sätt på vilket man ser på sig själv på utgående från olika perspektiv, 

varav ett av perspektiven handlar om självkänsla. Självkänslan visar om självbilden är mer 

positiv eller negativ, eller med andra ord hur individen upplever sig själv som person. För att 

mäta självkänslan kan man be individen att värdera ett antal positiva och ett antal negativa 

påståenden om en själv. Med hjälp av detta kan man då få ett värde på en skala som indikerar 

en lägre eller högre självkänsla. Skalan ger inget definitivt värde på någons självkänsla utan 

mer en indikation på åt vilket håll den lutar (Rosenberg 1965).  

 

1.4 Tidigare forskning  

1.4.1 Mäns och kvinnors kroppsbild 

Män har en mer positiv kroppsbild än kvinnor. Många kvinnor upplever sig ha en större 

kroppsbyggnad än idealet och tenderar att ha en förvrängd uppfattning om att män föredrar 

smalare former hos kvinnor (Demarest & Allen, 2000; Fallon & Rozin, 1985). Media och 

sociala media påverkar kroppsbilden. På sociala media påverkas kvinnors kroppsbild främst 

genom att man jämför bilder med tillhörande kommentarer på andra med sig själv vilket leder 

till oro över sin egen kroppsbild (Hogue & Mills, 2018; Tiggermann & Barbato, 2018). 
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Föräldrars godkännande av eller kritik mot kroppen har stort inflytande på barns kroppsbild 

och deras sätt att tänka om kroppen vilket också påverkar barnen i vuxen ålder, oberoende av 

barnets kön. Många upplever att föräldrarnas kommentarer är välmenande och att deras 

föräldrar själva kämpar med viktrelaterade problem. Överlag verkar det finnas en övervägande 

negativ attityd mot övervikt bland föräldrarna och uppmaningar om att man ska anamma eller 

undvika vissa beteenden som påverkar kroppen förekommer (Thompson & Zaitchik, 2012). En 

studie gjord av Rubinsky, Hosek och Hudak (2018) visar att föräldrars attityder om kroppen 

specifikt påverkar kvinnors kroppsbild och självkänsla. Dessa attityder handlar bland annat om 

kroppsstorlek, kroppstyp, kroppsdelar, beröring, kroppspositivism och kroppsutveckling. 

Attityder som tolkas som positiva påverkar kroppsbilden positivt oberoende vad de handlar om.  

Få studier undersöker mäns kroppsbild. De studier som finns har hittat ett samband mellan 

mäns kroppsbild och maskulina normer och att män verkar ha en tendens att förminska sitt 

kroppsmissnöje. De påverkas också av sociala influenser och ideal i sitt vardagliga liv men 

minimerar sitt kroppsmissnöje i sitt sätt att uttrycka sig själva (Jankowski, Gough, Fawkner, 

Halliwell, & Diedrichs, 2018). Män som uppskattar sin kropp tenderar att inte försöka anpassa 

sig till den maskulina normen. De engagerar sig mer i sociala sammanhang, aktiviteter och 

mediekonsumtion som utvecklar kroppsuppskattningen samt undviker sammanhang som 

orsakar det motsatta (Alleva, Paraskeva, Craddock, & Diedrichs, 2018). 

 

1.4.2 Äldres kontra yngres kroppsbild 

En studie gjord av Holmqvist Gattario och Frisén (2018) visar vilka faktorer som gör att ungas 

negativa kroppsbild utvecklas till en positiv kroppsbild när de kommer upp i åldern 18–21 år. 

Den negativa kroppsbilden påverkas bland annat av negativ respons från jämnåriga, missnöje 

över sin kropp och sig själv överlag och låg självkänsla. Det som gjort att ungdomarna senare 

lyckats vända den negativa kroppsbilden till en positiv kroppsbild är att de antingen lyckats 

hitta ett nytt inkluderande och accepterande socialt sammanhang, att de utvecklat en ny känsla 

av självbestämmande makt eller att de börjat använda nya kognitiva strategier för att ändra sin 

kroppsbild. Skillnaden mellan män och kvinnor i den här studien är att kvinnorna i högre grad 

ser den positiva kroppsbilden som något som är i ständigt behov av underhåll medan männen i 

högre grad jobbar på att förbättra sitt utseende samt upplever mer än kvinnorna att deras kroppar 

motsvarar idealet.   

Att män har en mer positiv kroppsbild än kvinnor och att kvinnor i högre grad önskar sig en 

smalare figur, stämmer också bland äldre män och kvinnor. Kvinnor påverkas med andra ord 

fortsättningsvis av sociala ideal, oroar sig över sitt utseende och är missnöjda med sina kroppar 



Cecilia Wester 

5 

 

när de blir äldre. Yngre kvinnor är ändå mera drivna till att sträva till att bli smalare (Ferraro, 

o.a., 2008; Pruis & Janowsky, 2010). Den äldre generationen har också en bättre uppfattning 

om hurdan kroppsbyggnad det motsatta könet föredrar hos en partner (Demarest & Allen, 

2000). Även om män också kan uppleva att deras kroppsbyggnad är långt ifrån idealet så oroar 

de sig mindre än kvinnor över detta (Rozin & Fallon, 1988). 

 

1.4.3 Kroppsbilden hos personer med funktionsvariationer 

Att ha en fysisk funktionsvariation påverkar hur man upplever och känner för sin kropp. De 

flesta personer med funktionsvariationer kämpar någon gång i livet med en negativ kroppsbild 

vilket ofta beror på negativa sociala attityder från omgivningen som gjort att man har upplevt 

sig vara fysiskt ofullständig och oattraktiv. Att acceptera sin kropp som den är, få socialt stöd 

från vänner och familj och att fokusera på det man tycker om med sin kropp eller på det som 

man annars lyckats med i livet är faktorer som sedan gjort att dessa personer lyckats bygga upp 

en positiv kroppsbild (Taleporos & McCabe, 2002; Cromer, o.a., 1990). 

Också bland personer med funktionsvariationer är det kvinnorna som i högre grad påverkas 

av kroppsidealen, strävar efter att uppnå dem och upplever sig vara misslyckade ifall detta inte 

lyckas (Taub, Fanflik, & McLorg, 2003). En grupp som eventuellt kunde ha varit immuna mot 

utseendefixering och ideal är personer som är blinda. Detta är inte fallet, personer som är blinda 

upplever samma press att motsvara kroppsidealet som personer som kan se. Kroppsbilden har 

med andra ord väldigt lite att göra med hur man ser ut och mer om hur man upplever sin kropp 

i relation till sociala och kulturella normer (Kaplan-Myrth, 2000). 

 

1.4.4 Kroppsbilden hos sexuella minoriteter 

Homosexuella män är i högre grad missnöjda över sina kroppar än heterosexuella män. Vad 

detta beror på kan variera, eventuellt har de homosexuella männen redan som barn upplevt att 

de är annorlunda och kanske blivit utsatta för mobbning (Alleva, Paraskeva, Craddock, & 

Diedrichs, 2018; French, Story, Remafedi, Resnick, & Blum, 1996). En annan teori är att pojkar 

i större utsträckning upplever att det är jobbigt att vara annorlunda än flickor på grund av att 

pojkar mer uppmanas till fysiska och maskulina beteenden (French, Story, Remafedi, Resnick, 

& Blum, 1996). Det finns resultat som både tyder på att skillnader mellan homosexuella 

kvinnors och heterosexuella kvinnors kroppsbild inte skiljer sig (Beren, Hayden, Wilfley, & 

Grilo, 1996), och resultat som visar att homosexuella kvinnor i högre grad har en positiv 

kroppsbild.  
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Bland transsexuella personer är en stor del missnöjda med sin kropp och kroppsstorlek i 

samband med processen att byta kön. Missnöjet handlar om att de inte identifierar sig med sin 

fysiska kropp och försöker dölja de kroppsdelar hos sig själva som framhäver oönskade 

könsspecifika drag. Dessa personer är också självkritiska och upplever social stress när det 

kommer till utseende och huruvida de uppfattas som det kön de själva identifierar sig med. 

Kroppstillfredsställelse upplevs i samband med att könsspecifika drag för det identifierade 

könet börjar framhävas och att omgivningen börjar erkänna det identifierade könet. Acceptans 

av det egna utseendet och acceptans från omgivningen nämns återigen som avgörande faktorer 

för en positiv kroppsbild också hos transsexuella personer (McGuire, Doty, Catalpa, & Ola, 

2016). 

 

1.4.5 Vikten av socialt stöd och acceptans 

Uchinos, Cacioppos och Kiecolt-Glasers (1996) meta-analys över 81 studier visar att det finns 

ett samband mellan socialt stöd och fysiologiska processer. Bland annat visar det sig att socialt 

stöd har en positiv inverkan på hjärt- och kärlsystemet och immunförsvaret oberoende av 

hurdana hälso-relaterade beteenden individen har. Stöd från familjen och emotionellt stöd 

verkar vara två viktiga delar av det sociala stödet (Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser , 1996). 

Det finns också ett samband mellan positiv kroppsbild och emotionellt, psykiskt och socialt 

välmående (Swami, Weis, Barron, & Furnham, 2017). Likaså finns det ett samband mellan en 

positiv attityd till kroppen och en subjektiv lycka hos kvinnor (Swami, Tran, Stieger, & 

Voracek, 2015). 

Kroppsacceptans, socialt stöd, en bred uppfattning om vad skönhet är och ovillkorlig 

acceptans från omgivningen är några av de faktorer som påverkar den positiva kroppsbilden 

hos personer som fått en ryggmärgsskada och blivit tvungna att anpassa sig till sin kropp efter 

skadan (Bailey, Gammage, van Ingen, & Ditor, 2015). I relation till detta så verkar det som att 

uppmaningar om att gå ner i vikt från nära vänner och anhöriga istället ökar risken för 

viktuppgång. Respons i form av acceptans leder till oförändrad vikt eller till och med 

viktnedgång. De här resultaten kan utläsas från responsen som kvinnor får när de uttrycker oro 

över sin vikt vilken påverkar deras självuppfattning och vikt ur ett långtidsperspektiv (Logel, 

o.a., 2014).  
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1.4.6 Positiv psykologi och KBT 

Positiv psykologi baserar sig på att hjälpa människor att identifiera, utveckla och vårda sina 

styrkor. Fokus ska inte ligga på det negativa utan på det som redan fungerar stärkande och hur 

man kan utvecklas för att komma bort från negativa mönster. Därför passar den positiva 

psykologin bra in när det kommer till att stärka en positiv kroppsbild. Positiv psykologi kan 

alltså användas för att hjälpa en klient med att eliminera störningar i kroppsbilden och skapa ett 

schema för en positiv kroppsbild. Det som har visat sig vara resultatet av att bygga upp en 

positiv kroppsbild är bland annat ett mer självsäkert och prosocialt beteende, en större 

benägenhet och vilja till att ta hand om sin kropp, samt att söka sig till andra personer som har 

en positiv kroppsbild (Tylka T. L., 2012).  

Också kognitiv beteendeterapi kan fungera för att stärka en positiv kroppsbild. En sex 

veckors gruppterapiintervention gav en förbättrad självkänsla, kroppstillfredsställelse och 

förbättrad livskvalitet samt minskade behovet av självkontroll och skam över sin kropp 

(Cassone, Lewis, & Crisp, 2016). 

 

1.5 Frågeställningar 

Till den kvantitativa delen av studien undersöktes följande sex frågeställningar:  

 

1. Sambandet mellan en positiv självkänsla och en positiv attityd till den egna 

kroppen. 

 

2. Könsskillnader beträffande en positiv attityd till den egna kroppen.  

 

3. Ålderstrender beträffande en positiv attityd till den egna kroppen och en positiv 

självkänsla och upplevd positiv effekt av kroppspositivismen. 

 

4. Samband mellan utbildningsgrad och en positiv attityd till den egna kroppen, 

positiv attityd till kroppspositivismen, upplevd positiv effekt av 

kroppspositivismen och självkänsla. 

 

5. Könsskillnader beträffande en positiv attityd till kroppspositivismen och en 

upplevd effekt av den.  

 

6. Samband mellan upplevd positiv effekt av kroppspositivismen och en positiv 

attityd till kroppspositivismen. 
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Till den kvalitativa delen av studien undersöktes följande två frågeställningar: 

 

1. Fördelningen av attityderna i de övriga kommentarerna till enkäten samt hur dessa 

tar sig i uttryck.  

 

2. Kartläggning av intervjurespondenternas upplevda kroppsbild, attityder till 

kroppspositivism och upplevd effekt av kroppspositivism. 

 

1.6 Hypoteser 

En hypotes som framlades var att attityderna är delade bland deltagarna och att många negativa 

argument mot kroppspositivism skulle handla om hälsoaspekten. Vidare antogs att en positiv 

självkänsla och en positiv kroppsbild skulle korrelera med en positiv effekt av 

kroppspositivism.  

2. Metod 

2.1 Sampel 

En enkät fylldes i av 329 kvinnor och 45 män. Medelåldern var 26.5 år (SD = 8.1) för kvinnorna 

och 28.4 år (SD = 8.9) för männen, åldersskillnaden var inte signifikant. Åldersspannet var 

mellan 18 och 66 år. Tre åldersgrupper konstruerades (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Antal personer i 

åldersgrupperna (N 

= 374) 

 n % 

I: 18−21 år 75 20.0 % 

II: 22−30 år 235 62.7 % 

III: 31−66 år 65 17.3 % 

 

 

Utbildningsgrad var fördelad enligt följande: yrkesskola/gymnasium eller lägre 30.4 %, lägre 

högskoleexamen 49.3 % och högre högskoleexamen eller högre 20.3 %. 

Utöver enkäten utfördes totalt 5 intervjuer varav alla var kvinnor i åldern 20-40 år med 

utbildningsgraderna två stycken yrkesskola/gymnasium, två stycken lägre högskoleexamen och 

en högre högskoleexamen.  
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2.2 Instrument 

En enkät konstruerades för studien, den innehöll följande skalor: positiv attityd till den egna 

kroppen (McKinley, 199; Lexner 2006), positiv självkänsla (Rosenberg, 1965), positiv attityd 

till kroppspositivism och upplevd positiv effekt av kroppspositivism.  

Frågorna besvarades med hjälp av svarsalternativ på en femgradig skala. Svarsalternativ för 

skalorna var enligt följande: 0 = helt av annan åsikt, 1 = delvis av annan åsikt, 2 = kan inte 

svara/vet inte, 3 = delvis av samma åsikt, 4 = helt av samma åsikt. Skalornas reliabilitet samt 

de enskilda frågorna framgår av Tabell 2 och 3. 

Den kvalitativa delen av studien gjordes genom analys av svar på frågan ”Övriga 

kommentarer” i enkäten och svar på intervjufrågorna i intervjuerna. En intervjuguide 

konstruerades utgående från en intervjuguide gjord av Nyström (2015) som omformulerades 

för att passa den aktuella studien. Intervjuguiden kan ses i Bilaga 1.  

 

Tabell 2 

Enskilda item samt Cronbac’s alpha för  

Positiv attityd till den egna kroppen (8 item, α = .79) 

 Jag tänker sällan på hur jag ser ut  

 Jag tänker mer på hur min kropp mår än hur den ser ut  

 Jag oroar mej ofta för om jag ser bra ut i de kläder jag har på mej*  

 Jag jämför sällan mitt utseende med hur andra personer ser ut  

 Jag bryr mej mer om vad jag kan göra med min kropp än hur den ser ut  

 Jag skäms för mej själv när jag inte har gjort mitt bästa för att se så bra ut som möjligt*  

 Även när jag inte kan kontrollera min vikt tycker jag att jag en okej person  

 Jag upplever att jag har kontroll över hur min kropp ser ut  

Positiv självkänsla (10 item, α = .90) 

 På det stora hela är jag nöjd med mej själv  

 Ibland upplever jag att jag inte duger* 

 Jag upplever att jag har en del bra egenskaper  

 Jag klarar av att göra olika saker lika bra som de flesta andra  

 Jag upplever att jag har mycket att vara stolt över  

 Ibland känner jag mej värdelös* 

 Jag upplever att jag är lika mycket värd som andra  

 Jag önskar att jag skulle känna mer respekt för mej själv*  

 Överlag är jag benägen att känna att jag är misslyckad*  

 Jag har en positiv attityd till mej själv  

Not. * = omkodat 
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Tabell 3 

Enskilda item samt Cronbac’s alpha för  

Positiv attityd till kroppspositivismen (6 item, α = .89) 

 Kroppspositivismen följer ett sunt tankesätt  

 Kroppspositivismen kan vara hälsofrämjande  

 Kroppspositivismen har en positiv effekt på människor  

 Kroppspositivismen stärker självkänslan och självförtroendet  

 Kroppspositivismen belyser problematiken kring kroppsidealen i samhället  

 Kroppspositivismen borde förbjudas*  

Upplevd positiv effekt av kroppspositivismen (8 item, α = .91) 

 Kroppspositivismen har förändrat mitt sätt att tänka om mej själv  

 Jag tänker mindre på mitt utseende på grund av kroppspositivismen  

 Jag mår bättre psykiskt och fysiskt tack vare kroppspositivismen  

 Jag känner mej mer accepterad i samhället på grund av kroppspositivismen  

 Jag känner mej mer motiverad till att ta hand om mej själv tack vare kroppspositivismen  

 Jag vågar ta mer plats tack vare kroppspositivismen  

 Kroppspositivismen har förändrat hur jag ser på andras kroppar  

 Jag har rekommenderat andra att börja följa kroppspositivismen  

Not. * = omkodat 

 

2.3 Procedur 

En elektronisk enkät konstruerades och länken till enkäten delades via skribentens privata 

Facebook sida samt tillgängliga e-post listor över studerande i Vasa och Åbo. Enkäten öppnades 

för svar den sjätte november 2018 och stängdes för svar den första januari 2019. 

Genom enkäten tog sammanlagt tre respondenter kontakt via e-post och framförde ett 

intresse om att ställa upp på intervju för studien. Till de övriga två respondenterna gav 

skribenten enskilda intervjuförfrågningar. Av dessa ställde samtliga upp på intervju som 

genomfördes under årsskiftet 2018–2019.  

 

2.4 Etisk korrekthet 

Respondenterna som deltog i studien var alla anonyma. Studien följde de etiska principerna 

beträffande vetenskaplig forskning med människor som stipuleras i the Declaration of Helsinki 

(World Medical Association, 2008) samt riktlinjer för forskningsverksamhet utgivna av the 

Finnish Advisory Board on Research Integrity (2012). 
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3. Resultat 

3.1 Korrelationer mellan skalorna i studien 

Skalorna i studien korrelerades med varandra enskilt för kvinnor och män (Tabell 4). Positiv 

självkänsla korrelerade signifikant positivt med positiv attityd till den egna kroppen, och 

upplevd positiv effekt av kroppspositivismen korrelerade signifikant positivt med en positiv 

attityd till kroppspositivismen. De övriga skalorna korrelerade inte med varandra. 

 

Tabell 4 

Korrelationer mellan skalorna i studien (N = 375) 

 1. 2. 3. 

1. Positiv attityd till den egna kroppen    

2. Positiv självkänsla .67 ***   

3. Positiv attityd till kroppspositivismen -.06 ns -.02 ns  

4. Upplevd positiv effekt av kroppspositivismen -.07 ns -.02 ns .52 *** 

*** p < .001; ** p < .01; * p < .05; † p < .10 

 

 

Ålder korrelerade signifikant positivt med positiv attityd till den egna kroppen [r = .16, p = 

.002] och en positiv självkänsla [r = .21, p < .001], men inte med de övriga skalorna. 

 

3.2 Kön och utbildning 

En multivariat variansanalys (MANOVA) utfördes med kön och utbildning som oberoende 

variabler samt skalorna i studien som beroende variabler (Tabell 5). Den multivariata analysen 

var signifikant för kön men inte för utbildning eller för interaktionen mellan dem. Männen 

angav en signifikant mer positiv attityd till den egna kroppen medan kvinnor angav en 

signifikant mer positiv attityd till kroppspositivismen och upplevd positiv effekt av 

kroppspositivismen. Positiv självkänsla skiljde sig inte mellan könen. 
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Tabell 5 

Resultat av en MANOVA med kön och utbildning som oberoende variabler och 

fyra skalor som beroende variabler (N = 337) 

 F df p ≤ ηp
2 

Effekt av kön    

Multivariat analys 13.46 4, 328 .001 .141 

 Univariata analyser     

  Positiv attityd till den egna kroppen 12.17 1, 331 .001 .035 

  Positiv självkänsla 2.57 ” ns .008 

  Positiv attityd till kroppspositivismen 33.98 ” .001 .093 

  Upplevd positiv effekt av kroppspositivismen 28.33 ” .001 .079 

Effekt av utbildning    

Multivariat analys 0.97 8, 658 ns .012 

 

 

3.3 Kön och åldersgrupp 

En multivariat variansanalys (MANOVA) utfördes med åldersgrupp som oberoende variabel 

och skalorna som beroende variabler (Tabell 6, Fig. 1). De univariata analyserna uppvisade 

signifikanta resultat för åldersgrupp. En positiv attityd till den egna kroppen och en positiv 

självkänsla var högst för den äldsta åldersgruppen och lägst för den yngsta. En tendens till en 

signifikant skillnad i en positiv attityd till kroppspositivismen mellan åldersgrupperna hittades, 

22 till 30 åringarna uppvisade den lägsta positiva attityden. Upplevd positiv effekt av 

kroppspositivismen skiljde sig inte mellan åldersgrupperna. 

 

Tabell 6 

Resultat av en MANOVA med kön och utbildning som oberoende variabler och 

fyra skalor som beroende variabler (N = 337) 

 F df p ≤ ηp
2 

Effekt av åldersgrupp    

Multivariat analys 3.13 8, 666 .002 .036 

 Univariata analyser     

  Positiv attityd till den egna kroppen 6.90 2, 335 .001 .040 

  Positiv självkänsla 8.80 ” .001 .050 

  Positiv attityd till kroppspositivismen 2.67 ” .071 .016 

  Upplevd positiv effekt av kroppspositivismen 0.66 ” ns .004 

Not. Åldersgrupper: I = − år; II = − år; III = − år 
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Figur 1. Medelvärden för en positiv attityd till den egna kroppen för respondenter i tre 

olika åldersgrupper (N = 338). 

 

 

 

 

Figur 2. Medelvärden för en positiv självkänsla för respondenter i tre olika 

åldersgrupper (N = 338). 
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Figur 3. Medelvärden för en positiv attityd till kroppspositivismen för respondenter i tre 

olika åldersgrupper (N = 338). 

 

3.4 Kvalitativa svar på enkäten 

Svaren på övriga kommentarer i enkäten kategoriserades enligt attityder till kroppspositivism. 

Största andelen var ambivalenta eller både negativt och positivt inställda till 

kroppspositivismen, sedan följde de med enbart positiva attityder, enbart neutrala attityder och 

sist de med enbart negativa attityder. De personer som kommenterade enkätens uppbyggnad 

eller frågor uppgick till 18 % (10 personer). Fördelningen kan ses i Figur 4. 

 

Figur 4. Fördelningen av attityderna till kroppspositivism bland kommentarerna.(N = 56) 
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De flesta av de ambivalenta kommentarerna uttryckte en förståelse för idén med 

kroppspositivismen och uppmärksammade betydelsen av allas lika värde och att vissa 

kroppsideal kan vara skadliga för människan. Ambivalensen uppstod i oron över att 

kroppspositivismen inte tillräckligt uppmanade till en sund livsstil och att den inte poängterade 

riskerna med övervikt. Likaså framhävdes att kroppspositivismen är mångfacetterad och långt 

ifrån ett enkelt ämne att förhålla sig till.  

 

Det är viktigt att acceptera sig själv som man är och känna sig bekväm i sin egen kropp, men ibland 

känns det som om kroppspositivismen glömmer att för hälsans skull kan det vara ganska viktigt att 

ändra på sina levnadsvanor. T.ex. för mycket övervikt kan leda till många sorters hälsoproblem. 

Man ska tycka om sig själv och sin kropp i alla stadien [sic] av livet, men man kan också sträva 

efter en bättre hälsa och älska sin kropp i alla stadier av resan fram till en kropp som håller dig 

frisk. 

Kommentar 37 

 

En del av de positiva kommentarerna uppmärksammade att den så kallade ”normkroppen” 

inte inkluderas på samma sätt inom kroppspositivismen men lyfter ändå fram att det inte är 

viktigt, eftersom den kroppstypen redan finns representerad i samhället. 

 

Jag är själv "normalviktig" och känner att jag inte inkluderas inom kroppspositivismen, men jag 

förstår också varför. Normkroppar syns redan överallt, så kroppspositivismen är och bör också vara 

en plattform för större kroppar. 

Kommentar 31 

 

En smal människa upplever inte samma strukturella förtryck som en tjock och behöver därmed inte 

samma stöd för sin vikt som en tjock. Däremot så behöver alla kroppspositivism för sådant som ses 

som avvikande från normkroppen. 

Kommentar 27 

 

Andra positiva kommentarer lyfte fram att kroppspositivismen är aktuell just nu och fungerar 

som en motreaktion mot kroppsidealen. En del menade att även om de inte var mycket bekanta 

med rörelsen följde de själva ändå de principer och tankesätt som kroppspositivismen står för. 

Några upplevde också att kroppspositivismen hade hjälpt dem att acceptera sin kropp. 
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Kroppspositivism är aktuellt i dagens samhälle, vi behöver tänka om när det kommer till utseende och 

ideal. Jag känner ändå att jag vill ha en kropp som är mera som idealet även då jag känner att jag borde 

vara mer nöjd med den kropp jag har. 

Kommentar 33 

 

Kroppspositivismen har inte ÄNDRAT min förhållning till temat, jag har blivit uppfostrad långt enligt 

tänket "allas lika värde", men kroppspositivismen har stöttat min förhållning till temat. 

Kommentar 34 

 

Vissa kanske följer kroppspositiva konton på sociala medier som endast inkluderar en och samma 

kroppstyp, men det finns massor av konton och företag som får alla att känna sig delaktiga och 

uppskattade. Jag själv anser att kroppspositivismen har hjälpt mig på vägen mot en friskare relation till 

min kropp och att det absolut behövs i dagens samhälle. 

Kommentar 36 

 

De neutrala kommentarerna uttryckte ingen klar attityd om kroppspositivismen utan snarare 

en attityd som gällde någonting annat eller nämnde helt enkelt att de inte var bekanta med 

rörelsen.  

 

Är egentligen inte så värst bekant med kroppspositivismen… 

Kommentar 10 

 

Har märkt att så kallade "hälsoexperter" kallar personer med normalvikt för överviktiga. 

Kommentar 2 

 

De negativa kommentarerna lyfte fram hälsoaspekten och menade att kroppspositivismen 

kan vara hälsofarlig. En del upplevde att kroppspositivismen inte hade någon inverkan utan att 

kroppsidealen fortsätter att vara en smal kropp eller att de inte inkluderas inom 

kroppspositivismen.  

 

Kroppspositivismen har blivit en ursäkt att få leva ett fysiskt ohälsosamt liv. Det har "barkat av". 

Signalerar om att det är ok att ha ett skyhögt BMI och hälsoriskerna förbises, i synnerhet av kändisar 

som baserar sina åsikter på egna erfarenheter och inte vetenskap. Att sträva till lägre vikt borde idag ses 

som en hälsofråga, inte en utseende- och självkänslofråga. 

Kommentar 24 

 

Jag känner att kroppspositivismen inte har gjort så stor skillnad för mig eller hur människor runt 

omkring mig resonerar kring sina eller andras kroppar. Jag upplever att idealet fortfarande är att en 

kvinna ska vara mycket smal. 
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Kommentar 22 

 

Jag är en man och inte en fet ung kvinna. Därför är kroppspositivismen värdelös. Varför delta i en 

rörelse som inte vill ha mig? 

Kommentar 23 

 

Som hypoteserna sagt så visar kommentarerna i enkäten att det finns en stor variation bland 

attityderna och att många är tudelade kring tematiken. De ambivalenta attityderna uttryckte 

tankar om både den fysiska och psykiska hälsan. De positiva attityderna uttryckte mer åsikter 

om den psykiska och sociala aspekten medan de negativa attityderna uttryckte främst åsikter 

om den fysiska hälsan. Attityderna verkar alltså basera sig på vilken aspekt av 

kroppspositivismens inverkan på hälsan man fokuserar på. 

 

3.5 Sammanfattning av intervjuerna 

3.5.1 Respondenternas relation till den egna kroppen 

Samtliga respondenter upplevde att de i nuläget hade en relativt bra relation till sin kropp. Ingen 

av respondenterna uttryckte ändå en klart positiv attityd till den egna kroppen utan strävade i 

högre grad efter att hålla en ganska neutral attityd till sin kropp. Fokus låg på kroppens 

funktionsförmåga och strävan efter att må bra. Respondenterna hade däremot någon gång i livet 

haft en problematisk relation till sin kropp. Två av respondenterna nämnde 

ätstörningsproblematik som uppstått på grund av en negativ kroppsbild. Två andra respondenter 

hade upplevt problem med kroppsbilden i samband med en funktionsvariation som haft 

inverkan på utvecklingen av kroppsbilden.  

 

..men nu försöker ja vara så neutral ja kan på de sättet, ja har alltid haft svårt med uppmaningen att älska 

sin kropp. (...) Ja märker att om ja lägger värde i kroppen fast de e positivt så e det lättare för dom 

negativa att komma. Lägga värde och känslor bort från de, från tankarna.  

Respondent 1 

 

Just nu så tycker ja ganska bra om min kropp, men de ha int allti vari så självklart i å me för de första 

alla skönhetsideal å allt å samhällets normer (...) de som kanske mer ha spela in e de att ja har en 

medfödd fysisk funktionsnedsättning som gör att ja int ser ut som normen. Alltså ja e kortvuxen. Så i 

o me de så ha ja no kämpa mer än dom flesta, man vet ju aldri va folk går å kämpar me men ja ha 

kämpa mycke å så de va en tuff tid när man va tonåring me att bli du me sej själv helt enkelt. 

Respondent 4 
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På frågan om vilken betydelse den egna kroppen har för andras intryck av en själv menade 

en respondent att hennes kropp inte påverkar andras intryck av henne men att hon och 

människor i allmänhet ofta tänker att det är tvärtom. Två av respondenterna upplevde att deras 

kroppar inverkar på andras intryck av dem, eftersom de upplevde sig vara priviligierade på 

grund av att deras kroppar motsvarar kroppsidealet och att de därför inte upplever samma 

förtryck och utsatthet som andra. Att ha en kropp som motsvarar idealet kunde istället skapa en 

annan form av problematik. Till exempel en av respondenterna hade använts som exempel på 

hur en idealkropp ser ut i skolsammanhang och en annan respondents upplevda negativa 

kroppsbild hade inte tagits på allvar i vårdsammanhang. Två av respondenterna upplevde att 

det första intrycket nog hade inverkan på andras intryck främst på grund av deras 

funktionsvariation som ofta är det första andra människor lägger märke till.  

 

... ja tror att ja blir ganska bra behandlad på grund av att de e som ingenting uppseendeväckande me mej 

förutom att ja har så dålig kondition å sådär men att såndänt som att ja just kan gå i klädaffärer utan att 

de känns som att folk dömer mej för storlek eller nåt sånhänt. Så att de tror ja som att ja har ett 

privilegium där i och med de. (...) Ja tror att ja påverkas myki då när de e nån som jämförelse. Ja har 

ofta när ja va liten upplevt typ att då ja va så smal i lågstadie så folk använde mej som nån typ av 

exempel på, (respondentens namn) ser ju ut som ja vet int, väger bra... 

Respondent 2 

 

Eftersom ja har en så annorlunda kropp än andra å kanske framförallt storleken men också mitt sätt att 

röra mej också me rullstol så gör ju att de e kanske gissningsvis nånting som människor ganska genast 

ser å lägger märke till. Å de e kanske som dedär första man ser tänker ja kanske. Men 

förhoppningsvis int de enda man ser (...) kanske så småningom blir de nånting som int får så stor 

betydelse ju mer man lär känna mej å sådär.  

Respondent 5 

 

Hur respondenterna påverkas av andras kroppar kom inte lika tydligt fram i intervjuerna. En 

del upplevde att de nog påverkas även om de medvetet försöker undvika det. Att inte påverkas 

kräver alltså en medveten handling och förmåga till självreflektion. Respondenternas egen 

analys var att de påverkades när de jämförde sig själva med någon annan.  

 

3.5.2 Respondenternas attityder till kroppspositivism 

Acceptans och betydelsen av att låta alla kroppar få synas var några gemensamma nämnare som 

respondenterna använde för att beskriva kroppspositivism. Flera nämnde Instagram och sociala 

medier som de huvudsakliga plattformarna för rörelsen. Några respondenter jämförde bilder på 
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kroppar i media i kontrast till kroppar i vardagliga sammanhang som till exempel i simhallen, 

där man kan se alla kroppstyper. Media kritiserades för att många gånger förvränga bilden av 

hur kroppen ser ut, kroppspositivismen kunde ses som en motreaktion till detta.  

 

Ja tänker på kärlek till sej själv å acceptans för sej själv. Å kanske mest för såna som int passar in i 

normen om hur man ska se ut, såna som faller utanför normerna för hur kroppen ska se ut. (...) ja men 

media och tidningar representerar int alla människor i samhälle, att samhälle som de ser ut som när man 

går på stan å på sjukhus, när vi rör oss i samhälle så e de en helt annan variation av människor å från 

olika ställen å olika kroppar e där men som sen int representeras i medierna som man får i ansikte hela 

tiden... 

Respondent 3 

 

Respondenterna upplevde i huvudsak kroppspositivism som någonting positivt. Som 

huvudargument användes acceptans av den egna och andras kroppar samt ett bredare perspektiv 

på skönhetsideal. Kroppspositivism ansågs vara aktuellt bland annat på grund av den rådande 

tidsandan med tillgängligheten till information och möjligheten att själv sprida information och 

budskap. Likaså ansågs kroppspositivism vara en del av det föränderliga moderna samhället 

med bland annat feminismen som bakgrund.  

 

Alltså överlag ser ja de väl som en bra grej att man liksom, i större skala att de 

förhoppningsvis sku medföra på sikt att de sku bredda denhär bilden av va som e vackert å va som e 

positivt me kroppen överlag. (...) större acceptans av olika slags kroppar å liksom att helt enkelt lite 

bredda dehär perspektive på skönhetsideal mer mångsidigt. De sku rymmas lite fler liksom i de som 

anses vara de ideala... 

Respondent 5 

 

...ja tror vi lever lite i en sån tidsanda att man vågar mer å att de e så lätt att få spridning me alla sociala 

medier å allting. Man behöver int va journalist utan vilken människa som helst som har en uppkoppling 

kan sprida, de finns ju så många plattformar på sociala medier också.   

Respondent 3 

 

Respondenterna kritiserade kroppspositivismens tendens till att upprätthålla ett ideal trots 

budskapet om att alla kroppar ska accepteras. En önskan om att ytterligare vidga perspektivet 

på vad som är accepterat yttrades bland flera respondenter och att tydliggöra vad 

kroppspositivismen egentligen står för. Likaså önskade respondenterna att den accepterande 

inställningen skulle spridas till bland annat barn och unga i skolor och till hälsovård, eftersom 

det är i dessa kontexter många funderar kring utseende och bygger upp sin kroppsbild.  
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...de blir lätt hänt att man ändå hamnar i de här samma fällorna för idealen. (...) de e väl naturligt att 

vara fåfäng men om man e som aktivist, influenser, eller va de kan va på sociala medier så borde 

man tänka på de lite hur visar jag upp mej... 

Respondent 1 

 

...den (kroppspositivismen) har risk av att bli missförstådd. (...) att man kanske där sku va tydligare i 

liksom dedär att de handlar int om att man på nå vis sku neglegera eller förneka eventuella 

hälsorelaterade aspekter att på nå vis idealisera nånting som e ohälsosamt. (...) För som ja ser de så 

kroppspositivismen, den bidrar ju till en större psykisk hälsa men att de int sker på bekostnad av den 

fysiska utan den e där för att stöda den också... 

Respondent 5 

 

3.5.3 Respondenternas upplevda effekt av kroppspositivism 

Till dem som respondenterna trodde att kroppspositivism främst når ut till och påverkar är de 

som är aktiva på sociala medier, som kanske själva jobbar med sin kroppsbild och därför aktivt 

söker upp kroppspositiva förespråkare. På frågan om vilken inverkan kroppspositivism har 

svarade respondenterna att den har en positiv inverkan. På individnivå ansågs den stärka 

kroppsbilden, självkänslan och självförtroendet. I större sammanhang hoppades respondenterna 

att den accepterande inställningen skulle leda till inkludering av alla kroppstyper inom bland 

annat modellindustrin. Förebyggande av sexism och negativa attityder nämndes också.  

 

Dom som e aktiva på sociala media. Dom som själva har nån typ av intresse att själv må bättre. (...) 

ja tror int att den når ut till allihopa om man int först går igenom den psykiska eller mentala processen 

att ja. Den som vill acceptera sej själv som den e att man redan e som villig för förändringen... 

Respondent 2 

 

...kanske dom som ha kämpa me sin kropp kanske når ut till de eller vet du. Kanske reagerar på de på 

ett annat sätt tänker ja. Men också no till unga människor för att de finns ju en 

massa Instagramkonton ida me kroppspositivister. Så hoppas man ju att de når ut till skolor, till unga 

människor. De e ju där de börjar å också även dagis. För att de e ju i den åldern man ska börja 

jobba me normer å man ska börja jobba me känslor, å just sånhäna ideal å olikheter.   

Respondent 4 

 

De flesta av respondenterna menade att de följer kroppspositivismens principer åtminstone 

i någon mån, både till det sätt de såg på sig själva och till det sätt de tänker på och beter sig mot 

andra.  På frågan ifall man upplevde sig vara inkluderad i kroppspositivismen svarade 
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respondenterna att de nog kände sig inkluderade även om inte alla upplevde att deras kroppstyp 

alltid representerades inom rörelsen. De som inte upplevde sig vara representerade inom 

kroppspositivismen upplevde ändå att budskapet och diskussionerna inom rörelsen inkluderade 

dem och att det var det som var viktigast.  

 

Säkert mer så att ja säger och uppmärksammar saker, speciellt när ja ska bli lärare så tänker ja att ja 

måst va en god förebild. (...) å mycke kroppspositivism handlar om överviktiga personer så deras 

tankegångar om sej själv kan ja känna igen mej i å de e lite talande att oavsett utseende och vikt så 

tänker alla lika. Men de gör ju att de blir mer inkluderande för man kan känna igen sej i många texter 

fast man int ser ut som dom på bilder. Men ja tycker int ja lider av att int synas. Ja sku int kuna vara 

sådär att hallå men oss normalviktiga ska synas, de får vi ju hela tiden i samhälle.  

Respondent 2 

 

Alla respondenter upplevde att kroppspositivismen påverkade dem mer eller mindre. Flera 

respondenter uttryckte en förstärkt acceptans till sin egen kropp, att deras sätt att tänka om sig 

själva förändrats och att de hade fått ett mer neutralt förhållningssätt till sitt utseende än tidigare. 

En del upplevde också att rörelsen hade förändrat deras sätt att tänka om andra människor. 

Respondenterna hade blivit mer medvetna om hurdana komplimanger de ger åt andra och att 

deras sätt att kommunicera kan påverka till exempel barns uppfattning om kroppen. 

Respondenterna upplevde också en större gemenskap och solidaritet, speciellt jämtemot andra 

kvinnor.  

 

...man blir mer medveten om det. Om just om man har en mer negativ självbild. De ska inte vara 

en självklarhet att man tänker så om sej själv till exempel. Och också att man blir mer van vid att se 

olika sorters kroppar och sånt där. Lever man i sin bubbla när man inte går till simhallen varje vecka så 

blir det så lätt att, för inte ser man folk nakna liksom varje dag. Så att det gör människor överlag ganska 

bra att se folk som ser olika ut på olika sätt. Fysiskt vet ja inte. Tankeprocesser och så där. Socialt säkert 

också att ja ändå säger till ifall ja hör att min kompis eller nån ja känner säger negativa saker om sin 

kropp...   

Respondent 1 

 

Den påverkar mej på de sättet att ja vågar va mej själv å att ja uppmuntras till att acceptera å 

respektera min kropp. Å också uppmuntra andra. De börjar ju allti me en själv. Så jo absolut. 

Å dedär kanske saker man ha fundera på som man ha insett att dedär va ju int så farligt egentligen när 

man vet att de e många som funderar på samma sak. Att man kan dela domhär tankarna å man 

e int ensam. (...) så att på de sätte så tycker ja att den här kroppspositivismen att den påverkar en i hög 

grad för att den uppmuntrar människor att våga släppa dom här destruktiva mönstrena.   

Respondent 4 
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4. Diskussion 

4.1 Sammanfattning av resultaten 

Tidigare forskning visar att män (Demarest & Allen, 2000; Fallon & Rozin, 1985) och äldre 

(Ferraro, o.a., 2008; Pruis & Janowsky, 2010) har en mer positiv kroppsbild än kvinnor och 

yngre, vilket överensstämmer med resultaten i den aktuella studien. Bland männen kan det dock 

finnas ett mörkertal med tanke på forskningsresultaten som antyder att män i högre grad 

förnekar en negativ kroppsbild (Jankowski, Gough, Fawkner, Halliwell, & Diedrichs, 2018). 

Att kvinnor i högre grad tänker på sin kroppsbild (Hogue & Mills, 2018; Tiggermann & 

Barbato, 2018), kan förklara varför kvinnorna i den aktuella studien är mer positiva till 

kroppspositivism och upplever en större effekt av den. Varför yngre tenderar att ha en lägre 

positiv attityd till kroppspositivism är oklart. Eventuellt ser äldre en större nytta med 

kroppspositivism på grund av sina tidigare erfarenheter.  

Precis som tidigare forskning antytt (Cwynar-Horta, 2016), så menar respondenterna i den 

här studien att kroppspositivism inte ännu har nått sin fulla potential. Fokus på variation mellan 

och inkludering av olika människor behövs, som till exempel en större representation av 

sexuella minoriteter och personer med funktionsvariationer. De respondenters argument som 

beskriver hälsoaspekten som ett problem inom kroppspositivismen kan varken styrkas eller 

förkastas, eftersom det inte existerar tidigare forskning som undersöker eventuella fysiska 

effekter av kroppspositivism. Dessa argument understöds dock inte när man inom forskningen 

ser på kroppen ur ett helhetsperspektiv (Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser , 1996; Swami, 

Weis, Barron, & Furnham, 2017).  

Bland den tidigare forskningen nämns acceptans och socialt stöd flera gånger som nycklarna 

till en stärkt positiv kroppsbild (Holmqvist Gattario & Frisén, 2018; Taleporos & McCabe, 

2002; Cromer, o.a., 1990; McGuire, Doty, Catalpa, & Ola, 2016; Bailey, Gammage, van Ingen, 

& Ditor, 2015). Denna stöder flera av respondenternas uttalanden om den upplevda positiva 

effekten av kroppspositivism i den kvalitativa delen av studien. Studien indikerar med andra 

ord att kroppspositivism har en positiv effekt på kroppsbilden och den psykiska hälsan.  

 

4.2 Studiens implikationer 

Studien är den första i Finland som undersöker sambandet mellan kroppsbild, självkänsla, 

attityder till kroppspositivism och upplevd effekt av kroppspositivism. Tidigare forskning har 

inte kartlagt vilka attityder som finns om rörelsen och hur de tar sig i uttryck. Kroppspositivism 
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är en relativt ny rörelse som inte ännu fått samma synlighet i Finland som i andra länder och 

därför är studien unik i sitt slag.  

Att studien innehåller både en kvantitativ och kvalitativ del kan verka till både för- och 

nackdel för resultaten. En fördel är att resultaten ger en mer omfattande överblick i jämförandet 

av attitydernas samband med de övriga skalorna samtidigt som de ger en inblick i hur dessa 

attityder rent konkret tar sig i uttryck. En nackdel kan vara att studien blir allt för allomfattande 

och därmed kan gå miste om resultat som kunde ha utlästs ifall fokus hade riktats mot endera 

av forskningsmetoderna.  

 

4.3 Studiens begränsningar 

Den aktuella studien hade få manliga deltagare vilket kan förvränga resultaten över 

könsskillnader i de aktuella skalorna. Det finns inte någon officiell definition på vad 

kroppspositivism är och uppfattningarna kring vilka principer kroppspositivismen egentligen 

står för varierar. Vilken uppfattning och vilken bakgrund respondenterna har utgått ifrån kan 

därför ha påverkat resultaten. Eftersom enkäten endast utformades på svenska och eftersom 

respondenterna valdes genom bekvämlighetssampel, kan resultaten vara missvisande och säger 

till exempel ingenting om den finsktalande befolkningens uppfattningar om kroppspositivism. 

Bland de kvalitativa svaren dominerade de positiva attityderna och bland de intervjuade fanns 

ingen med en klar negativ attityd till kroppspositivismen. Det här kan leda till en obalans bland 

resultaten som kan upplevas som att de ensidigt positiva attityderna representerar den allmänna 

attityden till kroppspositivism.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

Fler studier om kroppspositivismens eventuella inverkan på den psykiska och fysiska hälsan 

skulle vara önskvärt. Också studier om långsiktiga effekter av kroppspositivistiskt tänkande, 

både ur ett individ- och samhällsperspektiv kunde behövas. Vidare kunde mäns kroppsbild och 

eventuella behov av kroppsaktivism vara intressanta teman för fortsatt forskning. Ytterligare 

undersökningar specifikt inriktade på sexuella minoriteters och personer med 

funktionsvariationers kroppsbild krävs. Likaså en jämförande studie kring kroppsbilden hos 

personer med olika etnicitet och kulturell bakgrund kunde vara lärorikt. Sammanfattningsvis 

skulle forskning kring effekten av kroppspositivism och behovet av kroppspositivism behövas.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 

Inledning: 

1. Presentation av intervjuaren: Cecilia Wester, skriver magisteravhandling inom 

utvecklingspsykologi om ”Kroppsbild, självkänsla och attityder till kroppspositivism”. 

2. Får jag spela in intervjun? Du är anonym och svaren behandlas konfidentiellt, 

inspelningen kommer att raderas efter transkribering. Annars förs anteckningar under 

intervjun. 

3. Intervjun kommer främst att handla om attityder till egen kropp och kroppspositivism. 

Svara så ärligt som möjligt, du har rätt att avböja om du inte vill svara på en fråga.  

4. Presentation av respondenten: kön, ålder, utbildning, land. 

 

Attityder till din kropp 

1. Hur upplever du din kropp? (nöjd/missnöjd/ambivalent/neutral) 

2. Vilken betydelse har kroppen för dej? Vad är viktigt? (funktionalitet/identitet) 

3. Hur tror du att din kropp har betydelse för andras intryck av dig? Hur påverkas du av 

andras kroppar? (t.ex. genom sociala media) 

 

Attityder till kroppspositivism  

1. Vad tänker du när du hör ordet kroppspositivism? (Hur bekant är du med det?) 

2. Hur förhåller du dig till kroppspositivismen? (positivt/neutralt/ambivalent/negativt)  

3. Vilka tror du påverkas av kroppspositivismen? Utelämnas/exkluderas någon? 

4. Vilka når den ut till? (Vilka tror du känner till den?)  

5. Varför tror du att kroppspositivism har blivit aktuellt just nu? (Är det aktuellt i Finland?) 

6. Vilken inverkan tror du kroppspositivismen har? 

7. Följer du kroppspositivismens principer? (Upplever du att din kroppstyp inkluderas?) 

8. Påverkar kroppspositivismen dig på något sätt? I så fall hur (psykiskt/fysiskt/socialt)? 

9. Finns det något som borde förändras/förbjudas inom kroppspositivismen? 

10. Finns det något mer som du vill tillägga? Kommentarer/tankar/frågor? 

 

Stort tack för din medverkan! 

 


