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Abstrakt 
Detta är ett kandidatarbete med illustration av kvinnokroppen som tema. Frågor som tas upp, 

söks svar till och diskuteras är frågor som: vart har illustration av kvinnokroppen varit, vad 

har den fått utstå, hur är den idag och vad kan vi lära oss av allt detta? Metoder som Kritisk 

design och Situerad kunskap används för att studera och utmana de olika idealen. Resultatet 

består av svar på de ovanstående frågorna och en utveckling i vetandet om kvinnokroppens 

porträttering. En gestaltning presenterar även hur jag utvecklats illustrativt efter 

undersökningen och visar upp en samling av olika kroppsideal för kvinnor som funnits. 

 

Nyckelord: Illustration, Kvinnokroppen, Situerad kunskap, Kroppsuppfattning, Ideal. 

 

Abstract 
This is a Bachelor thesis, with illustration of the female body as its theme. Questions that have 

been discussed, addressed and sought answers to are: what has the illustration of the female 

body been through, what has it experienced and what has it had to endure, where does it stand 

today and how can we learn from all of this? Methods such as Critical design and Situational 

knowledge are used to study and challenge the various ideals. The result is the answers to the 

questions above and the development of the knowledge of how the female body is portrayed. 

A figuration also shows how I’ve developed illustratively after the survey and shows a 

collection of different body ideals for women. 

 

Keywords: Illustration, Female body, Situated knowledge, Body image, Ideal 
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1. Bakgrund  
För att komma fram till denna undersökning tog jag mig själv som utgångspunkt. Jag är en 

kvinnlig student som går en medieteknisk utbildning, är en illustratör och ett av det vackraste 

jag vet att rita är just kvinnor. Det må låta fåfängt eller rent av sexuellt när jag uttrycker att jag 

finner oss så vackra, men jag känner heller inte ett måste att behöva neka något av det. Det är 

något med just kvinnokroppar som fångar mitt intresse och inspirerar mig till att illustrera. 

 

Jag valde att arbeta med temat kvinnokroppar, för att jag ofta under min tid på BTH, drogs till 

att jobba med något som kopplade till porträttering av kvinnor i tidigare undersökningar. 

Mina arbeten har varit allt ifrån illustreringar av kvinnor, till undersökningar om hur 

sminkreklam porträtterar kvinnor och hur det är en underrepresentation av olika typer av 

kvinnokroppar i sminkreklam. Just den undersökningen om sminkreklams källor kommer jag 

koppla ihop med detta kandidatarbete, då dem på sätt och vis binder ihop till samma sak, 

nämligen medias sätt att visa kvinnors kroppar och hur detta sedan påverkar oss, vilket 

kopplas ihop med min frågeställning. 

 

Jag, som troligen förstått, illustrerar på fritiden och har det även som främsta hantverk i 

arbeten. I mina illustreringar där jag väljer att rita kvinnor, väljer jag gång på gång att rita 

dem idealistiskt, med drag som jag anser är attraktiva. Vad jag finner attraktivt går även att 

koppla till vad världen jag lever i anser är idealt och vackert, och vad denna värld anser 

attraktivt försöker jag förstå och förklara i undersökningen. Jag ville med denna undersökning 

binda ihop illustration och porträttering av kvinnokroppen, då jag anser att konst, oberoende 

om det är traditionell eller digitalt, påverkar hur kvinnor runt om i världen ser på sina egna 

kroppar. Om jag kan lära mig mer om andra kroppstyper och ändra min egen uppfattning om 

hur en vacker, illustrerad kvinna ska se ut, kan det möjligtvis också speglas över till 

verkligheten. 
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1.1. Frågeställning 

Porträtteringen av kvinnokroppen från då till nu - Hur har ideal förändrats, hur påverkar 

idealen oss och hur kan vi ta lärdom av tidigare ideal? 

1.2. Syfte 

Syftet med denna undersökning är att förstå hur kvinnokroppen har visats upp visuellt genom 

åren och att ta lärdom av det. Dessa olika stilar, ideal och epoker porträtterar samma sak, den 

kvinnliga kroppen, något som är oförändrat, men samtidigt evigt ospecifikt. Ett mer personligt 

syfte, men som fortfarande är en del av undersökningen, är att pröva dessa olika ideal i 

illustration och att med hjälp av designmetoder, skapa en reaktion hos den som ser på den. 

Detta är ett sätt för mig att utveckla mina egna illustreringsvanor och samtidigt utmana de 

ideal som vi har idag, med hjälp av denna fördjupning i hur det varit förut. Denna utveckling 

av olika ideal presenteras i en illustrerad gestaltningsserie. Den illustrerade gestaltningsserien 

reflekterar forskningen bakom de olika kvinnliga kroppsidealen och hur ideal påverkar oss, 

samt personlig förmåga att kunna gestalta olika typer av ideal inom samma illustrativa stil. 

Gestaltningen, tillsammans med designmetoden Kritisk design, ger undersökningen något att 

finna sig i, något som kanaliserar dess budskap och ger den möjlighet att nå fram till folk 

genom konst och design. 

 

Jag önskar att denna återblick och jämförelse som undersökningen och gestaltningen tillför, 

väcker uppmärksamhet vad det gäller de kvinnliga kroppsideal vi har idag och hur dem inte 

alltid representerar hur olika kvinnor kan se ut. En annan viktig faktor med ideal som 

undersökningen tar upp, som motiverar varför det är viktigt med förändring och jämförelse, är 

just hur kroppsideal påverkar dem som idealet riktar sig emot, och vad det har för 

konsekvenser för deras välmående. 

 

För att inte ge mig ut på områden som jag ej har någon djupare kännedom om och för att 

känna att undersökningen blir så relevant som möjligt, kommer denna undersökning främst att 

fokusera på den västerländska synen på kvinnokroppen, med möjliga undantag där andra 

kulturer och världssyner är relevanta att tas upp. För att klargöra vilka länder som ingår i 
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detta, som jag kommer referera till som “väster” tänker jag utgå från Huntingtons (1990) karta 

över större civilisationer, Clash of Civilisations. (Se bild 1). 

 

 
Bild 1. Västvärlden enligt kartan har färgen mörkblå. 

2. Tidigare & aktuell forskning 

Detta kapitel tar upp forskning som är relevant för att föra fram vad kroppsideal är, vilka olika 

kroppsideal har funnits och existerar idag och vad har de för påverkan på samhället och 

individen. 

 

Ett av de viktigaste påståendena för denna undersökning är: kroppsidealen är i en evig 

förändring. Detta kan man se i Howard & Ginsburg (2018) animerade kortfilm, What is 

Beauty? som är en av grundstenarna till denna undersökning. Den publicerades i samband 

med internationella kvinnodagen 2018, där de med hjälp av animationer går igenom kvinnliga 

kroppsideal mellan åren 28 000 BC och 2018. Om man tar sig tillbaka ett par tusen år i tiden i 

What is Beauty? kan man se att i konstformerna porträtterades kurviga, yppiga silhuetter. 

Detta ideal, kontrar drastiskt 1900-talets övergripande ideal med tunna, bräckliga kvinnor, och 

precis som att det idealet kontrar, så gör även dagens ideal det med kändisar, vars modifierade 

ändor får tusentals gilla-markeringar på sociala medier (Howard, Ginsburg, 2018). 
 

The ideal of the perfect human body is a result of culture: religious functions, economy, advertisment, 

and other factors. The definition of beauty is not an immanent and objective quality of things, since 

every age, place and social class formed its own ideal of it, ideal beauty is corresponding with the 

aesthetic feeling of people of a respecting period.  

(Cichon-Hollander, 2018) 
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Precis det som Howard, et al (2018) nämnde, förklaras i detta citat av Cichon-Hollander 

(2018). Allting är relativt. Idealen förändras, men då denna undersökning har mycket fokus på 

de idealen som vi har haft, ska även detta även gås igenom. Vi börjar med det äldsta och tar 

oss successivt närmare nutiden, och landar på 1990-talet. 

 

2.1 Kvinnokroppen porträttering genom tiderna 
 En av de äldsta och mest kända porträtteringar av en kvinna är skulpturen Venus of 

Willendorf, som hittades i det som idag kallas för Österrike, 1908. Hon sägs att vara en 

fertilitetssymbol (Jawed-Wessel, 2017) och att vara ca 25 000 år gammal. (Harris & 

Zucker, 2012). Hon har en rund form med fylliga bröst och en något gravid mage. 

 

 Ett exempel på hur kvinnor skulle se ut enligt antika Grekland är statyn Aphrodite of 

Cnidus (300–400 BC) av Praxiteles, med sin fylliga kropp (Yang, Celestino & 

Koeppel, 2015). 

 

 Under medeltiden, ca år 840, hade den kroppsliga harmonin som tidigare uttryckts i 

grekernas konst blev ersatt av mer karaktäristiska proportioner, som syntes i konst 

såsom i Grandval Bible (830 – 840) (Cichon-Hollander, 2018). 

 

 Efter det kom renässansen, med sina ljushyade, fylliga, runda kroppar som ideal. 

(Yang, et al, 2015). Detta ideal fortsatte även genom barocken som varade mellan åren 

1600–1750 (Howard, et al, 2018). 

 

 Nästa milstolpe i kvinnans porträttering genom historien var dansen mellan rokoko 

och romantiken, med en mer definierad midja från rokoko, och sedan tillbaka till de 

mer naturliga, fylliga kropparna under romantiken (Cichon-Hollander, 2018). 

 

 Idealen tycks vända till vad den var innan det aktuella idealet, så naturligt under 

viktorianska England, år 1837 - 1901 var idealet tillbaka till definierade midjorna som 

rokokon tidigare hade presenterat som vackert (Yang, et al, 2015). 
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 Under början av 1900-talet började den första dokumenterade västerländska trenden 

med det smala idealet. En smal och bräcklig kropp var idealet bland de kvinnor som 

levde i över- och medelklassen (Bolmstedt, 2002). 

 När 1910-talet kom, lämnade kvinnorna den smala och svaga kvinnokroppen bakom 

sig och den mer sunda och moderliga kvinnan blev idealet (Bolmstedt, 2002). 

 

 Idealet under de så kallade “roaring twenties” var tillbaka åt det smalare hållet, dock 

under denna tid började kvinnorna likna mer männen i sitt sätt att klä sig. Den typiska 

“flapper-looken” (Howard, 2018) med sina raka siluetter blev en symbol för kvinnlig 

frihet (Bolmstedt, 2002). 

 

 1930-talet fram till 1950-talet kan även kallas för “the golden age of Hollywood”. En 

typisk kroppsform som refereras till som speglar vad idealet var för tiden, var 

skådespelaren Marilyn Monroes kurvor och smala midja (Yang, et al, 2015). 

 

 Återigen, för att kontra vad som varit innan, kom 60-talet med sitt mer androgyna och 

raka kroppsideal. (Hart, 2015). Modeller som Twiggy, var en skönhetsymbol för den 

tiden (Howard, et al 2018). 

 

 Idealet för 80-talet var en solariebrun hy och en vältränad kropp, som visade framgång 

och pengar (Bolmstedt, 2002). Fall av anorexia började stiga under dessa år, vilket 

experter syftar på var på grund av den plötsliga besattheten av fitness (Yang, et al, 

2015). 

 

 När 90-talet kom var det som en reaktion mot det ökande smala idealet. Smala, 

sjukliga (Howard, 2018) och androgyna kroppar var tillbaka och detta ideal är 

refererat till som ”heroin chic” (Yang, et al, 2015). 
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2.2 Ideal och kroppsuppfattning 

Precis som demonstrerat ovanför, så har kroppsidealen kommit och gått genom historien. 

Kroppsideal är idealet för kropparna för den tiden som diskuteras. Många olika ideal kan 

finnas under en viss tidsperiod, men oftast så har den ett mer övergripande ideal (Lindroos, 

2016).  

 

Men vad är ideal, och varför följer vi dem? Ideal är något som är önskvärt, förebildligt och 

också något som ofta är ouppnåeligt (Nationalencyklopedin). Ideal och kroppsuppfattning går 

hand i hand, då ena är önskan och förväntningen av utseendet, och den andra, är reaktionen av 

det i vår egen bild. Vår kroppsuppfattning är, precis som ordet beskriver, hur vi uppfattar vår 

egen kropp. En positiv kroppsuppfattning är en som stämmer överens med verkligheten vad 

det gäller ens form och storlek, och om vi har mål att uppnå är de verklighetsbaserade och 

uppnåeliga med vår kroppstyp och form. Det är dock vanligt att ha en frånkoppling mellan vår 

kroppsuppfattning och dess verkliga form och storlek. Denna skillnad, och lite beroende på 

hur stor denna skillnad är, ses som en negativ eller skev kroppsuppfattning. Om man har en 

negativ eller skev kroppsuppfattning löper man större risk att bli påverkad på djupare plan. Vi 

kan exempelvis försöka att nå mål som är ouppnåeliga för oss, men som vi inte uppfattar som 

så på grund av frånkopplingen mellan uppfattning och verklighet. Det finns även risk för att 

utveckla ätstörningar, depression och att man lever i allmän otillfredsställelse med sin kropp, 

och därför sig själv. Både män och kvinnor upplever negativ kroppsuppfattning, men många 

undersökningar visar att det är mer sannolikt att kvinnor drabbas av negativ eller skev 

kroppsuppfattning (Polk, 2016).  

 

Fabrianesi, Jones & Reid (2008) skriver att varför just kvinnlig kroppsuppfattning ofta kan 

vara i obalans är för att man lär kvinnor att i sociala sammanhang, är deras utseende en 

väsentlig punkt som dem döms efter. Om utseendet är något som samhället visar kvinnor, att 

det är där deras värde spelar en stor roll, kommer dem automatiskt att känna ett stort behov av 

att anpassa sig till vad som anses vara attraktivt. Uppfattningen av sitt utseende och sitt 

egenvärde är starkt sammankopplade, och om man inte ser sig själv som någon som passar in 

i det som anses vara idealet, och samtidigt har en sämre självkänsla, så kan det skapa en 

enorm osäkerhet vad det gäller ens egen självbild (Fabrianesi, et al, 2008. Sid 440.). Ens 

kroppsuppfattning i det fallet, blir med andra ord, uppfattningen av att man inte duger. 
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I den värld vi lever i nu är kändisar och deras idealistiska kroppar konstant påträngande i en 

västerländsk kvinnas vardag. Det är på TV, i film, reklamblad, tidningar och på sociala 

medier. Detta innebär att en positiv kroppsuppfattning är viktig att ha, så att man kan hålla sig 

stark och skyddad. Polk (2016) skriver att om man vill bygga och jobba på sin 

kroppsuppfattning, ska man först och främst begränsa sin exponering till media som inte har 

en positiv inverkan på en. Detta inkluderar medium såsom dokusåpor och skvallertidningar, 

då just dessa ofta är utformade för att få så höga tittar- och försäljningssiffror som möjligt. 

Dem tar till sig många medel för att få dessa siffror, och en fråga som då snabbt ställs är vad 

höjer dessa siffror? Vad är det som säljer? Det finns många faktorer som får oss att välja att 

läsa, se eller klicka på något på sociala medier, och ett av dessa svar är ganska simpelt, 

nämligen sex. Hur sex säljer tar oss vidare in på nästa begrepp som vi ska ta oss an. 

2. 3 Sexuella undertoner i media 

Suggett (2018) skriver att sex och sexuella undertoner har använts i reklamindustrin i över ett 

sekel. Varför? Just för att “sex sells”. Hur sex säljer är mer komplicerat än att bara påstå att 

sex kan intressera många, det är så mycket djupare än så. Hur vi reagerar när vi ser något som 

vi upplever sexuellt, eller som stimulerar oss på ett sexuellt vis, är kopplat till våra primitiva 

drifter. Detta är något som sker undermedvetet, men som är helt naturligt och det är inte heller 

något som man fullt ut kan kontrollera.  

 

Sexualisering och sexuellt laddat material kan man finna i alla typer av aspekter och hörn av 

media. Göthlund (2000) skriver att sexualiseringen av tonårsflickor i modefotografi kan 

kopplas till konst. “Modefotografi är i likhet med reklam och konst en visuell diskurs där 

kvinnans roll som tecken synliggörs.” (Göthlund, 2000). Denna sammankoppling mellan ett 

modernt medium och den traditionella konsten är väsentlig för denna undersökning. De är 

båda viktiga att ta hänsyn till, då nutidens sätt att se kvinnokroppens porträttering är ofta via 

exempelvis modefotografi och media, medan antika Greklands typiska konst och skulpturer 

flera hundra år före Kristus, är det sättet de som levde då kunde visa sin porträttering av 

kroppar. Mode handlar främst om kläder, men även om kroppar. Hur kropparna porträtteras 

påverkar hur kläderna uppfattas av konsumenter. Göthlund (2000) citerar även Jan-Erik 

Lundström, som skrev i Fotografiska Museets katalog till utställningen Catwalk (1993), att 
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“Erotiken, sexualitet, sensualism är modefotos livsnerv.” Ett medium som modefotografi, som 

ofta är sammanhängande med media kan kopplas till konst, som även där porträtteras 

kvinnokroppar, som i modefotografi. Detta skapar en slags röd tråd mellan digital 

porträttering och traditionell konst, att dem hör ihop och kan därför ses som en del av samma 

ting. 

 

Media kan man beskriva som en mängd olika plattformar som alla erbjuder någon form av 

underhållning, någon form av produkt. Media vill också sälja in sig till sina potentiella 

kunder, så att de köper, eller vill konsumera, vad mediet nu säljer, och att använda sig av sex 

är ett snabbt och effektivt sätt att få folks uppmärksamhet (Se bild 2). Användningen av 

kroppar i ett medium som modefotografi, precis som Göthlund (2000) beskriver är fruktbart i 

säljande av produkter. Enligt Ward, Erickson, Lippman, Giaccardi (2016), finns det ett 

återkommande mönster i sexuellt laddat material i media, det “heterosexuella manuskriptet”. 

Detta manuskript utgår från, och uppmanar män att de ska aktivt ”jaga” efter kvinnor, undvika 

känslomässiga band och att dem ska basera kvinnors värde på hur kvinnorna ser ut.  

Kvinnan däremot, förväntas att inte uttrycka sitt sexuella intresse för en man på samma vis 

som han gör mot henne. 

 

 
Bild 2. Sexuellt laddad parfymreklam. Richardson, 2007. 
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Hon skall, och förväntas uttrycka sitt sexuella intresse på ett passivt sätt, ha inställningen att 

hon är ett objekt, sätta sina känslobaserade relationer i första rum och sina sexuella lustar i 

andra. (Se bild 3). Detta beteende i media beskrivs i detta citat.  

 
Also implicit in this conceptualization is a sexual double standard, whereby men are normatively 

expected to have (and are thus rewarded for) uncommitted sexual encounters, whereas women are 

normatively expected to not have uncommitted sexual encounters and thus could expect to face social 

consequences for enacting the same behavior that would reap rewards for men. Higher levels of regular 

media exposure tend to be associated with a greater tendency to endorse components of the 

heterosexual script, including the beliefs that men are sex-driven and women are sex objects.  

(Ward, et al 2016). 

 

Denna norm i media kan ge effekt och påverka sina konsumenter. Enligt Ward, et al (2016) kan 

mycket exponering till sådan typ av media negativt influera konsumenter, såsom att få dem att 

ha en starkare tro i den sexuella dubbelstandarden och känna att könsrollerna ska vara olika 

när det kommer till sex. Belägg på länken mellan medieanvändning och dessa ändrade  

 

 

Bild 3. Dubbelstandard över sexuell uttryckning i media. Dolce & Gabbana, 2007. 
 

attityder är gles, men Ward, et al, (2016) skriver att många tvärsnittsundersökningar visar på 

att det finns en koppling mellan frekvent exponering för sexuellt medieinnehåll och rapporter 

av ökat sexuellt beteende. Så för att summera detta kapitel: Exponering till media med 

sexuellt laddat innehåll har en dokumenterad effekt på konsumenter och kan påverka hur de 
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ser på sina medmänniskor, såsom deras värde, hur deras sexuella vanor ska dömas och även 

hur dem ska se ut, vilket tar oss vidare till nästa kapitel. 

2.4 Ideal och hur vi vill se ut 

Något annat som även media vinner på, genom att visa ansett vackra människor när de vill 

sälja sina tjänster och produkter, är genom att just visa ideella kroppar, det som kunden vill 

uppnå. Men vad är då dagens ideal, varför finner vi det attraktivt och varför känner vi press 

över att behöva uppnå idealet? Modern kvinnlig skönhet och en bra representation av vad det 

är, är svårt att sätta fingret på, då det är lättare att sammanfatta och se föregående decenniers 

övergripande ideal som tidigare nämnt. Bolmstedt (2002) skriver att det som är typiskt dagens 

ideal är att vara smal, hård och vältränad. En modern kvinna med dessa kroppsliga, 

utmärkande egenskaper, visar på att hon har kontroll över sin kropp, och har därför troligen 

kontroll över sitt liv. 

 
Women in the 2000s have been bombarded with so many different requirements of attractiveness. 

Women should be skinny, but healthy; they should have large breasts and a large butt, but a flat 

stomach. To achieve all this, women have increasingly been turning to plastic surgery. Studies have 

shown that butt augmentation procedures, patients under the age of 30, and patients citing selfies as a 

reason for plastic surgery have all increased in recent years. 

(Yang, et al, 2015) 

 

Att vi vill efterlikna idealen som visas i media, och varför det är så, finns lite olika 

förklaringar till. En av de förklaringarna är baserat på vårt behov av fortplantning, och 

återigen kopplat till sexualitet. Bolmstedt (2002) citerar Per Hedén, docent i plastikkirurgi och 

verksam vid Akademikliniken i Stockholm. Han menar att vissa kvinnors kroppar har drag 

som signalerar att förutsättningarna för att hon kan få friska barn är höga. Detta kan vara 

varför de mer moderliga idealen anses som vackra och sexiga, för att dem indikerar till oss att 

det är starkt, tryggt och hälsosamt. Han nämner dock även att trots denna logiska, biologiska 

förklaringen till varför ett ideal kan finnas, så finns det yttre, kulturella påverkan som leder till 

att kroppsidealen kan börja variera. Vad det gäller den kulturella påverkan som Hedén syftar 

på, svarar Bolmstedt (2002) med att citera Claes Ekenstam, idé- och lärdomshistoriker vid 

Göteborgs universitet. Han menar nämligen att idealen skapas i den kulturen vi lever i. Hur vi 

klär oss, sminkar oss och smyckar oss är en direkt reaktion till att framhäva kroppen, men vad 
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för resultat vi strävar efter är helt baserat på den kulturen vi lever i. Vi vill smälta in i den 

grupp och kultur som vi tillhör, och tradition, en annan del av kultur, har stort inflytande på 

kroppsideal. Ett ideal som han tar upp är traditionen att raka av oss kroppshår, som är ett ideal 

som har funnits i västerländska ideal, sedan början av 1900-talet, som finns kvar hos oss än 

idag. Idag kan man se reklam från många stora företag såsom Veet (2015) som anser och 

influerar oss att det är maskulint att låta kroppshåret växa (Se bild 4). 

 
Bild 4. Hårborttagning med trångsynthet. Veet, 2015. 

 

Med detta framlagt kan man få en aningen bättre förståelse för varför idealen ändras, men 

samtidigt varför dem inte är totalt främmande, unika och olika varandra. Precis som Hedén 

beskrev, att kvinnokroppar som indikerar att dem är friska och fertila har varit som ett 

universellt ideal för kvinnor under många århundraden, men att kulturer såklart påverkar 

detta. Om man tar exempel såsom “heroin chic” under 1990-talet (Yang, et al, 2015) eller 

1910-talets bräckliga, tunna ideal (Bolmstedt, 2002) som nämns ovan, så får man en 

indikation att fertilitet och hälsa inte är något som var det övergripande idealet under den 

tiden.  

 

Kvinnoideal och hur dem påverkar är som sagt ej endast kopplat till nutiden. Alla tiders ideal 

har påverkat kvinnorna som levde under den tiden, med undantaget att med utveckling av 

tekniken och vår exponering till idealen har ökat i den värld vi lever i nu, precis som Yang, et 

al (2015) beskrev. Dagens ideal och dagens tillgångar till plastikoperation har ökat skillnaden 

mellan förväntningarna av hur kvinnor ska se ut och hur dem fysiskt kan se ut. Clay, et al 

(2005) skriver även att i medier såsom i tidningar, TV, film, reklam och musikvideos så 

förstärks trycket på att kvinnors självbild ska vara baserat på hur de ser ut. Dock är detta inte 

det enda som dem gör, utan dessa medier presenterar ett starkt ideal av kvinnlig skönhet, som 
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börjar bli mer och mer ouppnåeligt för kvinnor. Clay, et al (2005) skriver även att i en 

amerikansk undersökning visade det sig att av 500 tjejer mellan åldrarna 9–16 år, svarade 

nästan 70% av dem att medias porträttering av kvinnokroppar influerade deras åsikt om hur 

deras kropp ska se ut. Det finns även andra faktorer som får en att vilja uppnå dessa ideal, 

nämligen framgång. Enligt Thyne, Robertson, Thomas, Ingram, (2016) är även skönhet något 

som inom många sociala områden är en fördel, t.ex. att få folks uppmärksamhet, godkännande 

och att bli framgångsrik inom sitt yrke.  

 

Vad vi nu gåt igenom vad ideal är och hur ideal påverkar och kan påverka oss på olika plan, 

från individ till samhälle. Syftet med denna undersökning är att förstå hur kvinnokroppen har 

porträtterats historiskt, men även hur dem presenteras idag, och att ta upp hur ideal påverkar 

kvinnor, vilket vi nu har gått igenom och är redo för nästa steg, nämligen att utmana idealen 

med hjälp av att ställa dem mot varandra. 

3. Metoder 
I detta kapitel presenteras metoder som undersökningen använde sig av. Metoderna är 

kopplade till hur information och forskningsresultaten hanterades, till metoder direkt bundna 

till gestaltningen. 

 

Innan jag tar mig in på vilka metoder som jag använde mig av, känner jag att det är väsentligt 

att presentera min gestaltning först. Varför jag känner att detta är viktigt är för att jag finner 

att det blir lättare att förstå mina metodval genom att först veta vad jag har jobbat med. Min 

gestaltning består av sex konststycken av sex olika västerländska, historiska ideal av 

kvinnokroppar, som ligger sida vid sida i den tidsordning som dem är i. Det är detta jag har 

anpassade mina metoder kring. Jag börjar först med att presentera de tekniska metoderna. 

 

De tekniska metoderna som jag använde mig av var att först och främst digitala arkiv. Med 

hjälp av dessa arkiv sökte jag upp källor som kunde hjälpa mig att säkerhetsställa och stödja 

hur kroppsidealet var för just den tiden. En viktig sak att ha i åtanke, när man försöker finna 

en viss smak, stil eller ideal som i detta fall, från en viss tid, är att individen som skapat verket 

har en egen uppfattning och smak, som kanske inte representerar resten av samhället. Just 

detta tar Björk (2012) upp i frågan om hur de mer runda idealen har behandlats. 
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Även idén att vi först i modern tid – och i väst –har börjat tycka illa om fetma visar sig vara falsk. I en 

uppsats i International Journal of Obesity från 1998 rapporterar författarna att negativa och moraliska 

uppfattningar om fetma fanns både i 1100-talets Japan och Europa under medeltiden. De konstaterar att 

de vällustiga kvinnor som syns i tavlor av till exempel Rubens kanske säger mer om konstnärens egna 

intressen än om välspridda folkliga uppfattningar.  
(Björk, 2012) 

 

Björks (2012) förklaring innebär för denna undersökning att just saker, som exempelvis en 

konstnärs fetischer eller preferenser om hur en kvinna ska se ut i hens ögon, kan påverka ett 

konstverk föreställandes en kvinnas kropp, och den är därmed då en falsk representation av 

det historiska idealet för den tiden. Jag ville därför försöka bredda min kunskap om idealen 

genom tiderna, och inte endast anta att idealen är representerade i de mest kända verken från 

den tiden. 

 

En annan teknisk metod som jag använde mig av var hur jag genomför min gestaltning. Jag 

använde mig av Photoshop CC 2015 och min Huion kanvas GT-220 V2 ritskärm för att skapa 

mina illustrationer till min gestaltning, och min Canon EOS 1100D för att fotografera. Jag är i 

grund och botten en digital illustratör, och det är där min passion ligger, därför valde jag att 

även denna gång använda mig av det digitala. En annan anledning till varför jag valde att 

hålla mig till digital illustration för min gestaltning, var för att min publik kommer att vara 

folk som lever i dagens ideal och samhälle, och jag vill att deras åskådning av min gestaltning 

ska vara så pass familjär för dem, men samtidigt bryta mot det som dem kanske är vana att se.  

 

3.1 Situerad kunskap 
En analysmetod som jag använde mig av, eller rättare sagt ett synsätt som jag hade i åtanke, 

var Situerad kunskap. Situerad kunskap, populariserat av Haraway (1988), är tron att det inte 

finns en generell kunskap, utan värde eller kontext eller koppling till historia. Kunskap är 

alltid situerad någonstans och i en viss tid. Vad dessa saker betyder för den tiden och för den 

platsen, kan skilja sig från hur den uppfattas någon annanstans (Stainton-Rogers, 2011). Detta 

kopplar till kroppsideal på det viset att: idealen för alla tiderna, är situerade i deras tid. Varför 

idealen uppkom, hur folk kände omkring idealet i den plats och tid den är situerad i, kan bara 

dem veta och förstå till fullo. Jag behövde ha detta i åtanke när jag sökte information och 

källor, och även under min designprocess. En kurvig, fyllig kvinnokropp var för antika 
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grekerna, vackert och kvinnligt, medan folk situerade i 1990-talet kan ha sett det som 

ohälsosamt eller oattraktivt, då deras olika tiders ideal kontrar varandra. Jag har en känsla av 

att detta kommer att påverka hur dem som ser min gestaltning, uppfattar den, då deras 

kunskap, och även min egna, är situerad i den tiden vi lever i nu, och våra ideal kommer att 

påverka hur jag ser på dem andra idealen. 

 

Dock är inte ideal bara kopplat till kroppar, utan även till hår, smink och sättet att klä sig på. 

Man skulle kunna tycka att en ultimat representation av idealen skulle vara om jag hade 

implementerat accessoarerna som skulle kunna tillhöra de olika idealen i min gestaltning. 

Exempelvis presentera rokoko-gestaltningen med en kvinna i korsett, men jag tycker tvärt om. 

Jag ville inte göra det självklart vad min gestaltning är, jag ville att precis som att hålla det 

familjärt, också få åskådaren att tänka sig att dessa kvinnor skulle kunna vara moderna 

kvinnor, vilket på ett sätt är poängen med min gestaltning och frågeställning. Jag ville ta 

inspiration ifrån föregående ideal, för att ta mig ifrån mitt eviga mönster av moderna ideal i 

mina illustrationer. Jag ville få folk, och även mig själv att se dessa äldre ideal och förstå i 

slutändan att dessa kroppar, var en symbol av skönhet under någon tid i vår historia, och trots 

att detta inte stämmer överens med dagens ideal, kan fortfarande vara ansedda som vackra. 

Med detta kommer vi vidare till min designmetod, nämligen Kritisk design.  

 

3. 2 Kritisk Design 

Vad är Kritisk design? Den uppfattningen av Kritisk design som jag använde mig av i detta 

arbete var Dunne & Rabys, enligt Boehner, Swan (2015). De anser att Kritisk design är först 

och främst där för att få oss att tänka, men också för att öka medvetenheten, avslöja 

antaganden, provocera åtgärder och starta debatt (Boehner & Swan, 2015). Varför jag valde 

Kritisk design var främst för att jag finner att det går hand i hand med vad min frågeställning 

vill, nämligen att folk ska lära sig något av min undersökning, och bli påverkade. Jag ville 

med hjälp av Kritisk design i min gestaltning, få folk att bli provocerade, tänka efter och 

diskutera. När de blir exponerade till mina illustrationer och kroppsidealen vill jag att de blir 

förundrade över vad min gestaltning föreställer, och tänka efter hur kropparna ser ut, dess 

olikheter och samband. Jag vill att dem ska först döma kvinnornas kroppar, men samtidigt, 

förhoppningsvis efteråt, se dem i ett annat ljus.  
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Kritisk design använder spekulativa designförslag för att utmana antaganden och förutfattade 

meningar (Boehner, Swan, 2015. Sid 4). En bra användning av Kritisk design har en fin 

balans mellan seriositet och skämtsamhet, utan att utesluta någon av dem. Ett verk baserat på 

Kritisk design ska kunna ta seriösa recensioner, men samtidigt inte bli allt för predikande för 

att få sin poäng förstådd. Denna balans försökte jag att uppnå med min gestaltning. Jag ville 

att den ska kunna tas ganska lättsamt, vara enkel att konsumera för ögat, men samtidigt ha en 

djupare påverkan och mening, om publiken vill tillåta sig att tänka efter.  

 

Den sista aspekten som jag ville använda mig av från Kritisk design, och som jag fann var det 

som kan vara grunden till varför Kritiska design-verk påverkar oss åt det kontroversiella 

hållet, var hur balansen är mellan konst och design. Dunne och Raby erkänner att Kritisk 

design lånar metoder och tillvägagångssätt från konsten, men ändå förblir inom konceptets 

och designens rike. Om något är "för konstigt” kommer det att avfärdas som konst, och om 

det betraktas som konst är det lättare att hantera, men om det förblir som design är det mer 

störande. Designen föreslår det att ens verklighet som vi upplever den, kan vara annorlunda, 

att något kan förändras (Boehner, et al, 2015. Sid 5).  

 

Situerad kunskap och Kritisk Design behövdes tillämpas i förbindelse med gestaltningen för 

att kunna hantera tankarna och syftet bakom den, precis som de tekniska metoderna behövdes 

för att kunna genomföra gestaltandet. Situerad kunskap var nödvändig för att förstå att 

kunskaper och åsikter om idealen är satta i en tid och plats och måste tas hänsyn till i ett 

arbete som detta. Kritisk Design däremot, var för att binda ihop forskningen om hur vi 

påverkas av ideal, hur vi dömer kroppar och även dömer kvinnor efter sina kroppar, 

tillsammans med gestaltningen och skapa något som lämnar ett avtryck. 

4. Designprocess 

I detta kapitel presenteras hur designprocessen för gestaltningen gick till väga. För att jag 

skulle kunna börja på min gestaltning behövde jag material att basera mina valda ideal på. Jag 

behövde finna bildkällor som kunde stödja mina valda kroppsideal. Jag valde att arbeta med 

tidsperioderna 23 000 BC, 500 BC, 1500-talet, 1700-talet, 1900-talet och nutid. Jag valde 

dessa tidsperioder för att få ett brett spektrum på idealen, från så länge kroppsform har 

porträtterats fram till nu, med olika, varierande ideal emellan. Jag tog även hjälp av Eva-Lena 
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Bengtsson, intendent för samlingar och arkiv på Konstakademin i Stockholm, som genom 

samtal med mig gav mig insikt i de olika tidsåldrarnas ideal. För en tydlig genomgång, tar vi 

oss tillbaka till en liknande lista över tidsåldrarna som togs upp i kapitel 2.1, men denna gång 

går vi in en aning mer djupgående och tar upp visuella exempel. 

 

 23 000 BC, Stenåldern 

För denna tidsålder är ett av de mest kända verken Venus of Willendorf. Hon, 

tillsammans med många andra liknande statyer, såsom Venus of Laussel, Venus of 

Lespugue och Venus of Gagarino anses vara från likande tidsåldrar, och är en del av 

de europeiska verk som har hittats och som sägs porträttera kvinnor eller kvinnoideal 

från dem tider (Se bild 5). 

 

Varför kallas dem Venus? I arkeologiska termer, är venusfiguriner ett paraplybegrepp 

för statyer som avbildar kvinnor mellan åren 33 000–20 000 BC i Europa. Det 

generella kännetecknet som dessa skulpturer har är sin storlek, ofta skildrande av 

gravida eller kraftiga kvinnor (Encyclopedia of Stone age art). Namnet “Venus”, är 

även kopplat till kärleksgudinnan Venus, Afrodite i grekisk mytologi, som tar oss 

vidare till nästa tidsperiod. 

 

 
Bild 5. Venusfiguriner. 

 500 BC, Antika Grekland 

Enligt Bengtsson (personlig kommunikation, 20 april 2018), kunde den antika 

grekiska kvinnans idealiska kropp vara en blandning av två olika typer av kroppar. 

Den ena var en mjuk, rund och moderlig kropp, medan den andra var mer maskulin, 

starkt byggd och mäktig. Detta ideal porträtteras i bild 6, längst till höger. 
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Bild 6. Mäktiga gudinnor. 

 1500-talet, Renässansen  

I renässansens Italien, var samhället patriarkalt, med uppdelning av män och kvinnor, 

där kvinnans värde var direkt kopplat till hennes relation till männen i hennes närhet. 

Kvinnans utseende speglade hennes mans status (Cichon-Hollander, 2018). En fyllig, 

hälsosam och rund kvinnokropp eftersträvades (Yang, et al, 2015). En perfekt 

representation av dessa ideal finner jag är i målningen The Birth of Venus (1486) av 

Sandro Botticelli (Se bild 7, högst upp, vänstra hörn). 

 

 
Bild 7. Renässansens fyllighet. 

 1700-talet, Rokoko 

Under rokokon var det mystiken om den kvinnliga figuren som var i fokus. Bengtsson 

(2018) förklarade att, som en motgång mot tidigare års frihet och lättsamma attityd 

vad det gällde nakenheten i konst, drog rokokon ett stramare stigma kring detta. 

Oskyldighet, anständighet och fantasi blev idealet för denna tid. Detta finner jag vara 
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ett otroligt fängslande kroppsideal, då idealet inte bara handlar om en specifik form, 

utan hänger även på åskådaren av kvinnans kropp, och vad dennes fantasi tar riktning.  

 

 
Bild 8. Vad fantasin kanske föreställde sig. 

 

I början av rokokon, år 1684 beskrevs sjukdomen Anorexia Nervosa för första gången, 

men blev inte en identifierad diagnos förrän 1870-talet. Ökandet av sjukdomsfall 

skylldes på nya kroppsideal för unga kvinnor (Gehlin, 2006). Detta tar oss vidare till 

nästa tidsperiod, nämligen början av 1900-talet, och dess ”smala” ideal, vars era hade 

en av det högsta antalet rapporteringar om ätstörningar i amerikansk historia 

(Harrison, Cantor, 1997). 

 Tidigt 1900-tal, Bräckligheten 

1900-talets början har många fler dokumenterade bildkällor av idealen än någon av de 

andra som vi hittills har gått igenom. Denna mängd av olika sorters källor bidrog till 

att jag fick mycket information om vad idealet för denna tid var, men samtidigt gjorde 

det svårt att se ett övergripande ideal. En jämförelse är att ta två olika målningar av 

konstnären Pablo Picasso, målade två år efter varandra, Two Nudes (1906) (Se bild 9, 

höst upp, vänster) och Woman with a Crow (1904). (Se bild 9, högst upp, mitten). 

Dessa är målade av samma man, men porträtterar olika typer av kvinnor. Den ena är 

två fylliga kvinnor, liknande renässansideal som ser på varandra, medan den andra 

skildrar en mager kvinna med en mörk fågel. Detta tyckte jag visade på att denna 

tidsålder inte hade ett specifikt kroppsideal, men att den istället var mer flytande. Jag 

hittade även flera konstverk som kontrade varandra, såsom Egon Schieles Nude Model  
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Bild 9. Mångfald och kontrast. 
 

before the Mirror (1910). (Se bild 9, högst upp, höger) och Paul Cézannes, The Large Bathers 

(1898 - 1905). (Se bild 9, längst ned, vänster). Dock, eftersom detta var en jakt på material att 

basera min gestaltning på, behövde jag till slut välja en av dessa kroppstyper att gestalta, och 

jag valde att ta den magrare, för att kontra de fylligare idealen. 

     

 2010-talet, Nutid 

Dagens kvinnor har blivit bombarderade med så många krav på sina kroppar, och hur 

dem ska hålla sig attraktiva. De ska vara smala, men samtidigt hälsosamma, ha stora 

bröst och stor rumpa, och samtidigt en platt mage. Dessa onaturliga ideal har lett till 

att många kvinnor vänder sig till plastikkirurgi för att kunna uppnå dessa ideal (Yang, 

et al, 2015). Skildringar av moderna skönhetsideal är svåra att hitta, då det är lättare att 

sammanfatta och se föregående decenniers övergripande ideal. Något som skulle 

kunna ses som en ungefärlig representation av vad som är det kvinnliga kroppsidealet 

idag, är att se på vinnare och deltagare i skönhetstävlingen, Miss Universe. 

 

Miss Universe är en av de större, årliga, internationella skönhetstävlingarna som har 

funnits enda sedan mitten av 1900-talet. Detta är, som nämnt ovan, en internationell 

tävling, med deltagare från alla olika världsdelar, inte bara västvärlden.  
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Bild 10. Alla vinnare av Miss Universe 2010–2017. 
 

Ett övergripande mönster kan noteras i de krönade kvinnornas kroppar. Dem har alla olika 

nationaliteter utanför västerländska länder, men alla håller sig till samma eller snarlika 

kroppsideal. Idealet tycks av att analysera dem, vara platt mage, långa slanka ben och tonade 

armar. 

 

4. 1 Gestaltningsprocessen 
Efter att ha klargjort för mig själv vilka ideal som var trogna tiderna, kunde jag börja med 

grunden till min gestaltning. Min inspiration var målningarna och fotografierna, och mina 

referenser var nästa steg. När man ska måla, rita eller illustrera något, är det bra med 

referenser för att få ett troget resultat, ifall att ens minne utav en människa eller ett objekt är 

inkorrekt. Jag ville dock inte ha mina inspirationsbilder som mina direkta referenser, trots att 

dem kan även tolkas som referenser, eftersom det var kroppsuppbyggnaden som jag ville 

efterlikna. Vad jag syftar på som referens är just hur kropparna ska posera och hur dem ska 

fånga ljuset som de befinner sig i. Jag kände från början att jag ville skapa mina egna 

referensbilder.  

 

Med hjälp av min Canon-kamera, ljuskällor och ett par anonyma modeller, bokade jag en 

studio och började fotografera. Jag använde mig av tre modeller med olika fysik, så varje 

modell fick två tidsperioder att representera. I början hade jag åtta tidsperioder som jag ville 
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gestalta, men valde till slut att korta ner det till sex. Varför jag valde att ta bort två 

tidsperioder var för att de tidernas ideal liknade en eller fler av dem andra idealen, och jag 

kände då att den tiden som jag skulle behöva lägga ner på två extra illustrerade bilder, vars 

ideal porträtterades redan i andra tidsperioder, skulle möjligtvis vara bortkastad tid. Jag kände 

även att poängen och effekten av min gestaltning, som jag önskade, skulle inte påverkas av att 

det var två mindre bilder, det skulle kanske till och med bli lättare för åskådare att ta in en 

gestaltningsserie med färre konststycken. Därför fick varje modell nätt och jämt två 

tidsperioder tilldelade. 

 

I fotostudion fotade jag varje modell i naturliga, minimalistiska underkläder flera gånger i 

olika vinklar och ljus för att få ett bra urval av referenser. Detta underlättade för mig på, det 

sättet att allt material som jag kunde tänkas behöva, fanns tillgängligt. Även när jag väl satte 

mig ned för att rita, gjorde mina foton att jag inte blev vilsen i hur anatomin skulle se ut. Jag 

gav även varje modell två briefs för tidsperioderna som hon skulle representera, och vad jag 

önskade för slags poser för just den bilden. Briefsen förklarade att dem inte skulle fokusera på 

att gestalta, exempelvis en renässanskvinna, utan mer tänka på hur idealet för den 

tidsperioden var och posera för att främja den typen av kropp. Exempelvis att modellen som 

representerade renässans skulle få in en mjuk posering i sina foton.  

 

Efter att ha fotograferat modellerna lade jag in bilderna i Adobe Photoshop, för att börja 

skulptera och redigera kropparna till exakt hur min vision var för varje kroppsideal som t.ex. 

att ta bort hår, tatueringar, födelsemärken osv. När jag kände att referensbilderna var 

tillräckligt polerade och anonyma började jag att illustrera. Jag målade först konturerna med 

vanliga digitala penslar och gick succesivt från bild till bild och upprepade samma metoder 

och procedurer för att få dem att matcha varandra så bra som möjligt. Även här känner jag att 

vi måste göra ett förklarande stopp innan jag går in på min illustrationsprocess, och detta 

handlar om vald stil. Den stil som jag hade valt för min gestaltning var semi-realism. Semi-

realism är ett svårt begrepp att precisera ned till en specifik stil, utan blir lättast förklarat av 

sitt egna namn. Den är baserad i realism, men når inte riktigt kriterierna för att räknas som 

det, då andra element har fått forma stilen och resultaten. (Se bild 11, 12 för exempel på semi-

realism). 
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          Bild 11. Exempel 1. Laura Brouwers, 2016.           Bild 12. Exempel 2. Warren Louw, 2017. 
 

Varför jag valde semi-realism för mitt arbete var för att det är en av de stilarna som jag 

uppskattar mest, har börjat använda mig av och ville bli bättre på. Semi-realism blandar 

element från realism, men adderar sin egen stil och uttryck i det man vill ha fokus på. Såsom 

jag ser det, håller sig en semi-realistisk illustration av en kvinnokropp till ett relativt realistiskt 

perspektiv gällande anatomi, färgval och ljus, men förstärker det som är menat att vara i 

fokus, eller ha mer betoning på. I mitt fall, skulle semi-realismen i mina illustreringar kunna 

lägga vikt på saker som synliga nyckelben, höftben och magerhet i tidiga 1900-talets 

illustration. Dessa utmärkande egenskaper kunde vara i fokus, så dessa kännetecken för 

idealet kan förstärkas med denna stil. Mitt sista illustrationsval, för att göra mina bilder mer 

till en bildserie, valde jag att ha varje tidsperiod i en av regnbågens färger. Egentligen har 

regnbågen fler färger än vad det mänskliga ögat kan uppfatta, men regnbågens färger ofta 

refererade till som sju olika, röd, orange, gul, grön, blå, indigo och violett. (Scott, 2015). 

Eftersom min gestaltning endast består av sex bilder, valde jag att indigo och violett, två 

liknande färger fick agera som samma, (Se bild 13) precis som i Gay Pride-flaggan 

(Pemberton, 2017). Varför jag även valde just regnbågens färger är för att såsom jag ser 

regnbågen, är alla färger sina egna, men hör ihop inom spektrumet av färg. När dem alla 

förenas i en regnbåge får vi något spektakulärt att vila ögonen på. Det är som kroppsidealen: 

alla dessa är egna, vackra på sitt sätt, men tillsammans finner jag dem ännu vackrare. 

Färgerna är idealen, och regnbågen är historien. 
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Bild 13. Koncept för gestaltningen. 

 

5. Resultat av undersökningen 
Resultaten från denna undersökning skulle jag vilja rada upp, för att göra det tydligt, men 

samtidigt gå igenom dem steg för steg. 

 

 Västvärldens kroppsideal är i en evig förändring 

Som demonstrerat i två olika listor i denna undersökning, har kroppsidealen för 

kvinnor i västvärlden ändrats mycket mellan de tidsåldrar som valdes ut att studeras. 

Detta innebär såklart, att dem idealen vi lever med idag kommer att förändras och bli 

något annat, men är det verkligen det som man önskar ska ske?  

 

 Kroppsideal är kopplat till kulturen den är situerad i 

Ett ideal är mer än bara något som en grupp människor för en viss tid upplever som 

vackert. Detta är ofta kopplat till traditioner, värderingar av ett samhälle och en viss 

kultur. En individ kan ha en specifik preferens, men ett samhälle och en kultur har ofta 

en övergripande uppfattning om vad idealet är. Kroppsideal är vad den alltomfattande 

skönheten är för den tiden och samhället som den är situerad i.  

 

 Kroppsuppfattning och ideal är bundna tillsammans genom individen 

När en individ blir exponerad till vad dennes samhälle finner är idealet, blir idealet det 

som förväntas av individen, det är målet för dennes kropp. Individens 

kroppsuppfattning speglas i idealet, och beroende på hur pass osäker individen är i sig 

själv, ju tydligare kan den speglas. 
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 En skev eller dålig kroppsuppfattning kan leda till psykisk ohälsa 

En osäker individ kan få följder av att inte kunna nå upp till idealen, som ätstörningar, 

depressioner osv. Detta är den mörka sidan av ideal, och att man själv måste anpassa 

sig och ändra på sig själv. Pressen på att se ut som idealen kan medföra psykisk ohälsa 

och ohälsosamma tankar om sig själv. 

 

 Media kopplar ofta ihop idealistiska kvinnokroppar och sex 

Detta gör att konsumenter endast uppfattar ett ideal som attraktivt, samtidigt som dem 

sexualiserar kvinnokroppen och börjar koppla den till sex. Kvinnokroppen blir på så 

sätt, sexualiserad i sammanhang där individen inte önskar sin att kropp bli det. 

 

 Kvinnor lär sig att deras framgång och värde baseras mycket på deras utseende 

Som beskrivet i kapitlet ”Ideal och kroppsuppfattning” lär sig kvinnor att, beroende på 

hur de ser ut, det vill säga, hur pass väl de anpassar sig till idealet, påverkar hur 

samhället värderar dem.  

 

5. 1 Examensutställningen 
Även en annan del av resultatet som var mer riktad mot min gestaltning, var hur den togs 

emot under examensutställningen. Hur folk reagerade var viktigt då det kopplade till ett av 

mina syften kring gestaltningen, att skapa en reaktion och medvetenhet kring kvinnokroppar 

och ideal.  

 

När folk såg min gestaltningsserie och kvinnornas kroppar på led i en regnbåge av färger var 

det många som länge betraktade den, inspekterade noggrannare på närmare håll och var 

väldigt intresserade om vad undersökningen handlade om. Jag förklarade efter att dem fått sin 

egna tid att se på gestaltningen att det var en tidslinje av historiska ideal och vad många av 

gästerna ofta pointerade vid detta lag i min förklaring var att ”många kvinnor ser ju ut som 

alla dessa kroppar idag”. Denna reaktion gjorde mig ytterst glad, att den första tegelstenen av 

vad jag vill framföra hade kommit på plats utan vidare pressning till det. När jag förklarade 

att alla dessa kroppar har varit det vackraste under en viss tid och skulle lika gärna kunna vara 

det idag, så var det ingen som verkade tveka på det. Jag fick känslan av att många fick en 

tankeställare gällande hur de dömde vissa av kvinnornas kroppar som inte kanske stämde 
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överens med vad dem ser som en vacker kropp, men med att få informationen att ett helt 

samhälle och tid funnit det så, möjligtvis ändrade deras uppfattning.  

 

Även fixeringen av vad som folk anser är en vacker kropp och inte togs upp ofta, och många 

uttryckte att om ideal inte var lika fokuserade på, att man istället tänkte att alla kroppar är 

vackra på sitt egna vis, kanske fokuset på ytlig skönhet skiftar och att det inte blir alls lika 

viktigt i vår vardag. 

 

Efter att ha kommit fram till dessa resultat känner jag att jag har en mer grundad och bredare 

förståelse för hur den västerländska kvinnokroppen porträtterats. Detta gäller den tid jag lever 

i, men främst utöver mina tidigare kunskaper om andra tidsperioder. Jag har förstått ”dansen” 

mellan idealen under olika tidsåldrar, t.ex. klädmode. Det kopplade jag till ordspråket “so 

yesterday”, som betyder att något som var en gång populärt, blev till slut blev väldigt vanligt, 

och har nu blivit passé. (Urban Dictionary). Resultatet att kvinnokroppens ideal har ändrats, 

lånat från varandra och kontrar varandra, hade jag inte förväntat mig vara så tvära som dem 

var, speciellt när man ser på genomgången av 1900-talets olika årtionden. Det var inte att jag 

vart överraskad att kvinnokroppens ideal skiftade, men jag hade inte förväntat mig en sådan 

mångfald i olika kroppstyper. Resultatet visar även på problemen som ligger bakom 

kroppsideal, vad det har för konsekvenser och hur mycket det kan skada. Detta vill jag ändra 

på. 

6. Diskussion 
Varför jag tar upp mig själv och mina egna känslor efter denna undersökning är för att, till 

grunden var denna undersökning situerad i mig, trots att den till slut går långt utanför mig 

själv som individ. Den började med att jag ville bryta mitt mönster vad det gällde illustration, 

och känner nu att efter denna undersökning och dess resultat, att jag har kommit längre än att 

ha endast utvecklats på ett illustrativt plan. 

 

Jag utvecklades även på andra vis. I och med utforskandet av de olika kroppsidealen som 

kvinnor har haft genom tiderna, lärde jag mig mer om kroppsacceptans och att älska min egen 

kropp, såsom den är. Jag har även lärt mig att ta egna referensbilder och hur mycket det 

faktiskt har hjälpt mig att få fram ett bra, mer realistiskt resultat på gestaltningen. Detta är 
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erfarenheter som jag känner att jag kommer kunna ta med mig i framtiden och utvecklas 

tillsammans med mer. 

 

Målet och syftet för undersökningen var delvis, som nämnt, att förstå hur kvinnokroppen 

visats upp visuellt genom åren, men även att ta lärdom av det som eventuellt kom fram i 

resultatet. Jag känner att ett av det viktigaste som min undersökning har kommit fram till, är 

att oberoende om vilken kroppstyp en kvinna har, så är just den formen situerad i någon tid 

och något samhälle där den är idealet: symbolen av skönhet. Detta är dock inte hur det 

behöver förbli, känner jag. Beviset och vetskapen om att en kropp har varit ansedd av stora 

delar av en tid och ett samhälle som otroligt vacker och önskvärt, tycker jag visar på att den 

lika gärna kan vara ansedd som vacker och önskvärd nu med. Jag hoppades och önskade att 

gestaltningen skulle provocera på det sätt som den är avsedd att göra, och att folk skulle tänka 

till om hur de dömer, vilket jag kände att den gjorde när folk fick uppleva gestaltningen under 

examensutställningen. 

 

Som en vidare reflektion på just gestaltningen, så känner jag att något som skulle kunna ha 

lyft denna undersökning och dess koppling till gestaltningen till nästa nivå, skulle vara att få 

en dokumentation på de olika reaktionerna som min gestaltning skapade, exempelvis under 

examensutställningen. Under utställningen fick jag många givande samtal och reaktioner 

kopplade till gestaltningen av gästerna, jag önskar bara att jag skrivit ned dem alla eller spelat 

in för att kunna reflektera dem i undersökningens resultat. Hur folk reagerade, om dem var 

provocerade, glada, fundersamma eller inte kände något alls hade givit mig mer att utveckla, 

förstå om användningen av Kritisk design var korrekt eller att förstå vad jag kunde möjligtvis 

ha gjort annorlunda, och i så fall göra om. 

 

Undersökningen visar på hur ideal påverkar kvinnor och män, och hur ohälsosamt det kan 

vara att jämföra sig med andras kroppar och att sexualisera kroppar, det känner jag är ett 

ämne som måste diskuteras med. Att lära barn i ung ålder att man inte ska döma folk efter 

utseende, eller att dem inte behöver se ut som alla andra för att bli någon, känner jag skulle 

dämpa den ständiga fixeringen på utseende. Samma resultat kom även Clay, et al (2005) fram 

till med sin undersökning, att lära unga tjejer att se med kritiska ögon på mediabilder av 

kvinnor, så dem kan inse att vad dem jämför sig med, inte är något verkligt, t.ex. modeller i 

kampanjer vars kroppar och ansikten har blivit fotoredigerade. 
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Om man bortser från den personliga delen i undersökningen och fokuserar på vad den givit 

till omvärlden för att få ett avslut, känner jag att med hjälp av denna undersökning, har jag 

öppnat upp för att öka kunskapen om komplexiteten kring ideal till andra, om 

kroppsacceptans och att vi inte borde fokusera på utseenden, varken hos andra likaså hos oss 

själva.  

 

I’m beautiful in my way, ‘cause God makes no mistakes. I’m on the right track, baby. I was 

born this way.  – Stefani Germanotta, “Lady Gaga”.  
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Ordlista 
 

Brief - uppsättning instruktioner som ges till en person om ett jobb eller en uppgift. 

 

Fitness – livsstil som gr ut på att vara fysiskt hälsosam. 

 

Illustratör - konstnär som specialiserat sig på att förbättra skrivande eller belysande begrepp 

genom att tillhandahålla en visuell representation som motsvarar innehållet i den associerade 

texten eller idén. 

 

Passé – något som är föråldrat och inte längre är fashionabelt. 

 

Yppiga - ord som beskriver figur. Synonymer: fyllig, rik, mullig. 

 

 

 

 

  

 

 

 


