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Abstract 

The bachelor thesis examines and discusses the question "What social responsibilities do I 

have as a graphic designer in the creation of the beauty ideals?" 

 

The bachelor thesis is focused on creating a discussion around the topic of beauty ideals, how 

they affect young women and the possibilities for breaking social norms, how to make a 

change, a big difference. 

 

Based on my research into the history of beauty ideals and its development over the years, I 

have created a production in form of fashion illustrations.  

 

I don’t think the society realizes how powerful we have been influenced by the media and the 

fashion industry in the last couple of years. Even those who aren’t interested in fashion and 

beauty are affected. We who work in the media and advertising industry have great power in 

our hands. It is up to us how we choose to use it - with or against those who listen and look up 

to us - our huge audience. Society. 

 

 
Keywords: feminine beauty ideal, body fixation, media influence, advertisement, fashion 

illustration 
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Abstrakt 

 

Kandidatarbetet undersöker och diskuterar frågeställningen "Vilket socialt ansvar har jag som 

grafisk formgivare i skapandet av skönhetsidealen?". 

 

Kandidatarbetet fokuserar på att skapa en diskussion kring ämnet skönhetsideal, hur dessa 

påverkar unga kvinnor samt vilka möjligheter det finns för att bryta samhällsnormer och göra 

en förändring, en större skillnad. 

 

Utifrån mitt forskringsresultatet kring skönhetshistorian och dess utveckling under åren,  

har jag skapat en produktion i form av modeillustrationer.  

 

Jag tycker inte att samhället inser hur kraftfullt påverkade vi har blivit av media och 

modebranschen under de senaste åren. Även de som inte är intresserade av mode och skönhet. 

Vi som jobbar inom medie- och reklambranschen är den tredje statsmakten. Och vi håller en 

stor makt i våra händer. Det är upp till oss hur vi väljer att använda den – för eller mot de som 

lyssnar och ser upp till oss – vår stora publik. Samhället.   

 

Nyckelord: skönhetsideal, kroppsfixering, medieinfluens, reklam, modeillustration 
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1.      Inledning 
Dagens samhälle har skapat ett socialt grupptryck. I den ivriga strävan att bli omtyckta utgår 

vi som individer från det vi tror är omgivningens önskningar och förväntningar. Detta 

påverkar oss på det sätt att vi låter samhället och dess krav styra oss i våra val, åsikter och 

beteenden. Många människor relaterar lycka till den siffran som står på vågen. De tror och 

hoppas att så fort de går ner i vikt kommer de att bli lyckligare och mer attraktiva i andras 

ögon. När de uppnår sitt mål och lyckas gå ner några kilon upptäcker de att känslorna av 

otillräcklighet och missnöje finns kvar. Detta beror på att deras självbild och självkänsla inte 

har förbättras. Att bli smal är inte lösningen på problemet individen har med sig själv. 

Kroppsvikten kan ändras, men problemet är kvar. (Eriksson 2005, s. 143-145) 

 

Samhället och dess kommunikation har förändrats och utvecklats med tiden. För cirka 30 år 

sedan kommunicerade människor mer öppet, fritt och personligt, eftersom de 

kommunikationskanalerna som är aktuella idag, såsom internet, e-mail, sociala medier och 

mobiltelefoner, inte fanns då. Idag är vi oftast deltagare i den passiva kommunikationen som 

sker via tidningar, radio eller tv. Det blir en slags monolog, där vi lyssnar och tar emot åsikter, 

istället för att ha egna och dela med oss av dem. (Thorpe. 2007, s. 144). Vi blir frivilliga 

recipienter för andras synpunkter och värderingar.  

 

Enligt Eriksson (2005, s. 27-29)  är ett av dagens största problem, som märks tydligt i mode- 

och reklambranschen, att dessa ofta inte visar verkligheten. Bilderna retuscheras för att 

fotomodeller, sångerskor och skådespeklare ska se ännu mer perfekta ut. I slutändan visar inte 

de retuscherade bilderna verkliga människor, utan en fantasi om perfektion. Det är en illusion 

som inte går att uppnå på ett naturligt sätt. Den falska och orealistiska skönhetsbilden skapas 

av makeupartister, stylister, frisörer, designers och sist men inte minst, med hjälp av digitala 

verktyg, exempelvis Photoshop. Som ofrivillig mottagare av ett sådant budskap kan det ibland 

hjälpa att vara medveten och försöka påminna sig själv om att det man ser och läser inte alltid 

är verklighet.  Här är det, enlig mig, viktigast för mottagaren av dessa buskap att påminna sig 

själv att det man ser inte stämmer överens med verkligheten.  

 

Människor ägnar en stor del av sin fritid åt medierna och relationen med dessa varar livet ut. 

Vi använder dem för att inhämta kunskap och information; underhållas och bilda åsikter. 
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Massmedierna spelar stor roll när vi formar vår världsbild och bildar vår uppfattning om saker 

och ting. 

 

För cirka femtio år sen hade andra institutioner störst makt när det gäller åsiktsinfluens. Det 

var skolan som lärde människorna vad som är bra, dåligt, rätt eller fel. Ännu längre tillbaka i 

tiden så var kyrkan en viktig maktfaktor när det handlade om att ge värderingar och sätta 

normer för samhället. Idag har människorna som skapar medierna tagit på sig maktrollen att 

styra och kontrollera samhället genom att formulera problem och söka lösningar på dem (Allt 

är möjligt, 1998. s. 14). Här kommer frågan - speglar medierna redan befintliga problem eller 

är det de som skapar problemen?  

2.      Bakgrund 
Det är uppenbart att medierna i sig, och speciellt de digitala och sociala medier, har stor 

påverkan i skapandet av skönhetsidealen. Sedan antiken har design använts för att 

tillfredsställa människans fysiska och emotionella behov (Thorpe. 2007, s. 140).  Här kommer 

min roll som grafisk formgivare. Jag är en av de, som står bakom kulisserna i skapandet av 

normerna, av det som är godkänt och vad det är som räknas som vackert. Det är många 

människor som står bakom skapandet av skönhetsidealen, bland annat tv- och programledare, 

journalister, fotografer, originalare, art directors, grafiska- och webbdesigners och 

bloggerskor. 

Både C. Fiell, och P. Fiell (2010), påstår att dagens grafiska formgivare måste bli mer 

uppmärksamma på den snabbt utvecklande digitala världen och få större och  bättre förståelse 

vad gäller på den unga generationen. Det handlar om att personerna bakom tidningar, tv och 

bloggar skapar en produkt, med vilken  vi skickar ut ett och samma budskap – hur människor 

bör vara. 

Enligt Eriksson (2005, s. 36), är det största problemet att det endast är några få som tar ansvar 

för det.  Trots det är det ingen som kan ställas till svars för hur skönhetsidealen ser ut. Det blir 

moment 22; en paradox. Ett exempel på det är att moderedaktörerna som ansvarar för 

tidningarnas innehåll påstår att modebilder inte kommunicerar hur en kvinna ska se ut, utan 

bilderna ska tolkas endast och enbart som “konstnärliga ambitioner” och syftar till att 

“inspirera läsarens drömmar”. Å andra sidan förklarar reklammakarna att reklam inte är något 

nyskapande utan helt enkelt utgår från aktuella trender i samhället, därför kan den inte sägas 
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bidra till skapandet av könsroller eller skönhetsideal och bär heller inget ansvar. 

Programchefer på tv hänvisar till att kanalen måste visa det som säljer, i slutändan är det 

annonsörerna som avgör, det är inget som tv-kanalerna själva kan påverka eller ansvara för. 

De som ansvarar för H&Ms bad- och julmode hävdar att filmindustrin är en aktör som borde 

ta större ansvar för skönhetsidealen. Plastikkirurger hänvisar till patienternas önskemål, de 

kan inte själva lägga några värderingar om vad deras patienter vill göra för ingrepp. Moment 

22, utan tvekan.  

 

Tidigare forskning riktar sig mot reklambranschen och medier som en helhet, men ingen tar 

upp det individuella, personliga ansvaret som personerna bakom kulisserna har. Det är just 

detta som skapar normerna, kraven, förväntningarna och vad det är som är acceptabelt och 

godkänt. Jag, som en av dessa människor, vill undersöka problemet på djupet, men med 

inriktning just på det individuella ansvaret. 

3.      Frågeställning 
Med ovan som grund är min direkta frågeställning:      

Vilket socialt ansvar har jag som grafisk formgivare i skapandet av skönhetsidealen? 

3.1. Granskning av frågeställning 
Skönhetsidealen är mångsidiga problem som kan ses ur olika perspektiv: det historiska, det 

kulturella, det medicinska, det psykologiska, det sociala, det moraliska och det visuella. Alla 

dessa aspekter hör ihop och påverkar varandra. Jag kommer använda alla dessa som bakgrund 

i min forskning. Huvudfokus kommer ligga mest på relationen och sambandet mellan den 

sociala och den visuella aspekten. 

 

På grund av arbetets tidsbegränsning kommer jag koncentrera och rikta min forskning mot 

den kvinnliga aspekten och hur just kvinnor påverkas av skönhetsidealen. 

4.      Syfte 
Konfucius, en känd kinesisk filosof, hävdade att allt har sin skönhet, men det är inte alla som 

ser den. Det han påstod för mer än 2500 år sedan gäller fortfarande och är ett lika aktuellt 

problem i samhället idag. Skönhetsideal handlar inte bara om det visuella, utan väcker även 

de etiska och moraliska sidorna av problemet. Jag vill bryta normerna och visa att skönheten 

existerar i olika former och storlekar. 
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För att bemöta mitt syfte skall jag skapa en produktion som kommer att bestå av 

modeillustrationer som bryter mot de vanliga illustrationsmetoderna, grafiska normer och 

proportioner. 

5.      Skönhetsidealen ur olika perspektiv 

5.1. Skönhetsidealen genom åren 
Brown (2011, s. 8-9) påstår att den kroppsliga skönheten och hur den har betraktats och 

behandlats genom tiderna är ett resultat av bland annat kulturella och sociala faktorer. Bakom 

skönhetens skimrande mask och föränderliga yta döljer sig också konstanter som i stort sett 

har varit de samma sedan antiken. Det sociala grupp- och normtänkandet är det viktigaste 

bland konstanterna. I alla tider har skönhetsideal först och främst handlat om ordning och 

kontroll. Det som avvikit från de fasta och bestämda normerna har uppfattats som ett hot mot 

ordningen och bedömdes ofta som fult och farligt.  

 

Det västerländska skönhetsidealet bygger på en långtgående teoretisk och filosofisk bakgrund 

vilken konkret kom till uttryck redan i den klassiska grekiska konsten, i huvudsak från 400-

talet f.Kr. Där uppstod mönsterbilden för fysisk och andlig perfektion vilken i fragmentarisk 

form än idag fortlever i den kristna tron och synen på etisk och estetisk skönhet. 

 

Brown (2011, s. 41) menar att den antika konsten och litteraturen samt självklart konstnärerna 

och författarna skapade en prototyp för skönhet, en skönhet som härstammat från själen. Det 

är den påstådda odödligheten som ger själen dess oslagbara position, ett steg ifrån den 

gudomliga statusen. Kroppen under antiken har kallats för själens fängelse, ibland även dess 

grav, och ur själslig aspekt har döden tolkats som en stor befrielse, då själen äntligen blir 

frisläppt ur kroppens bojor.  

 

Brown (2011, s. 45) berättar att konstnärerna i antiken var på en ständig jakt efter balans, 

symmetri, proportion, klarhet och harmoni. Deras största inspiration kom ifrån stjärnornas 

placering och ordning. Konstnärernas idébild blev liktydig med en gudomlig urbild. I det 

praktiska skapandet av skönhetsidealen under antiken handlade det om att ge en så trovärdig 

bild som möjligt av den kosmiska världssjälens skönhet, och modellen stod således inte att 
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finna hos en enda levande människa. Arbetade man efter den grekiske målaren Zeuxis (300-

talet f.Kr.) recept för att närma sig perfektion fanns möjlighet att lyckas. Genom att välja ut 

exempelvis fem av de vackraste människokropparna och så avbilda endast den vackraste 

kroppsdelen hos var och en av dessa människor kunde man erhålla en tämligen 

tillfredsställande idealbild. Orimlig, men till synes verklig i sin illusion.  

 

I avbildningarna undvek den antika konstnären uttryck av känslor och individualitet, vilket 

störde eller hindrade balansen i den ideala skönheten. Kroppen skulle visa ett tillstånd mellan 

vila och rörelse och kompositionen var kalkylerad i minsta detalj för att åstadkomma 

fullkomlig harmoni. Statyerna är ett bra exempel på det, eftersom de visar antikens abstrakta 

och idealiserade skönhetsideal. Den ideala kroppen presenteras alltid som ung eftersom den 

skulle spegla den odödliga och gudomliga själen.  

 

Den vackra, proportionerliga och atletiska kroppen blev för verklighetens människor en 

betydelsefull symbol för en stark och skön själ. Man tränade, kultiverade och disciplinerade 

sina kroppar för att göra dem till värdiga boningar och representanter för själen. Att på så sätt 

vårda sin kropp blev ett sätt att besinna och reflektera över skönheten.  

 

Det vackra blev synonym för det goda. Kontrollen över kroppen och därmed skönheten består 

av en ständig strävan. Dagens skönhetsideal meddelar nästan samma budskap som för flera 

tusen år sedan. I en jämförelse till antiken blir modellerna vi ser på tv och i tidningarna vår 

tids gudinnor, de representerar och visualiserar bilden av den moderna själen. 

 

Brown (2011, s. 192-196) beskriver att en extrem förfining märks tydligt under 1700-talet och 

speciellt under den andra hälften av perioden. Kroppsformen idealiserades med hjälp av tajta 

korsetter, som kontrollerade och inte minst torterade kvinnokropparna. En smal midja och ett 

högt bröst eftertraktades under den tiden, eftersom de förmedlade ungdom, hälsa och ett 

privilegierat liv, som exkluderade arbete och utsatthet. Korsetten formade kroppen och styrde 

dess rörelser. Ryggen blev smal och upprätt och bröstet trycktes upp. Ju hårdare korsetten 

spändes, desto bättre såg det ut. Hur det kändes är en annan fråga. Kontrasten mellan de 

vanliga arbetarna och den högre klassen syntes tydligt. Å ena sidan krökta, utarbetade 

kroppar, å den andra – välformade, spända kroppar med rak ryggrad och upptryckt  bröst.  
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Budskapet var tydligt och klart formulerat: samhällseliten, det goda livet återspeglades i den 

perfekta kroppen, med samma principer från antiken.  

 

Brown (2011, s. 196) påstår att det eftertraktade skönhetsidealet alltid har handlat om kontroll 

i samband med uppfattningen att yttre ordning och kontroll är ett bevis på inre ordning. 

Skönhetsnormerna och idealen har oftast inget med naturligheten att göra, eftersom det är 

alldeles för enkelt att efterleva.  

 

Brown (2011, s. 194) nämner att uppfattningen om smala och välvda, vackra fötter skapades 

som motsats till idén om de lägre samhällsklassernas platta och breda fötter. Fötter ställde 

människan på jorden, men ju mindre de användes desto mindre var behovet av deras existens 

och användning. Det är motiveringen bakom den kinesiska traditionens lotus-eller liljefötter. 

Snörda och stympade blev de uppenbara bevis på förnämhet: det var onödigt att gå, när man 

kunde bäras av andra istället.  

 

Brown (2011, s. 45) berättar även om renässansen. Under ränessanstiden återupptogs de 

antika studierna utifrån samma grundprinciper. Inflytandet från de klassiska källorna går 

knappast att överskatta. Den klassiska konsten och texterna blev grunderna i den delvis nya 

och den delvis revitaliserade filosofin och världsåskådningen. Fasta regler, riktlinjer och 

normer formulerades och förmedlades. Till exempel ska en människa vara lika lång som 

hennes utsträckta armar, en mans längd motsvarar åtta huvuden och en människa kan skrivas 

in i en perfekt cirkel eller fyrkant där naveln blir mittpunkten. Målet med det var att visa att 

människokroppen är en del och ett resultat av världssjälens ordning.  

 

Brown (2011, s. 8-9) går vidare på att den konsumtionshistoriska aspekten är en viktig del av 

skönhetens historia. Under 1700-talet grundades den moderna konsumtionskulturen. Nya 

konsumtionsbeteenden föddes med hjälp av modevarorna och deras spridning, och med allt 

större tillgänglighet mellan städer, länder och över klassgränserna. Modebilder, tidningar, 

annonser och reklam fann sin form under 1700-talet. Konsumtionen av modeplagg och 

accessoarer fick även på den tiden en identitetsskapande betydelse.  
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20-talet, efterkrigstiden, skulle enligt Brown (2011, s. 210) kunna beskrivas med en 

efterlängtad känsla för frihet och modernitet. Masskommunikation, tekniska framsteg och nya 

ideologier påverkade och ändrade uppfattningen av skönhetsidealen. Friheten gick hand i 

hand med det otänkbara – nya ideologier skapades och nya åsikter styrde samhället. 

Kvinnorna klippte korta frisyrer, och den tidigare komplicerade klädedräkten följdes av korta, 

enkla klänningar sydda i raka stycken. Korsetten byttes mot mjukare och bekvämare tyg och 

passform som plattade till figuren istället för att bygga ut den. Kvinnorna gick ner i vikt 

genom olika bantningsmetoder och band bindlar över bysten för att istället gömma sina 

kurvor, med målet att erhålla en strömlinjeformad slank kropp.  

 

Inte nog med att kvinnan tog sig rättigheter som tidigare varit förbehållna endast för männen, 

men började också uppträda som en man, röra sig som en man, och klä sig i kläder som hade 

tydliga androgyna inslag, beskriver Brown (2011, s. 208). Med kläderna som tillät större och 

bekvämare rörlighet följde även ett nytt kroppsspråk. Den kvinnliga frigörelsen lånade många 

symboliskt manliga uttryck för att i tydlighetens namn, manifestera sin nyvunna ställning. 

Den största oron på den tiden var kroppens överexponering. Uppfattningen för fysiskt fri 

tolkades även som moraliskt fri. I det nya modet övermannade kroppen intellektet. Den 

driftstyrda människan med egen vilja och åsikter kunde anses som farlig, inte bara för sig utan 

även för samhället och dess ordning. (Brown. 2011, s. 208) 

5.2. Hälsa 
Broschyren Konsumentverket publicerade 1992 ( s. 16) säger tydligt att anorexia och bulimi 

har blivit allt vanligare i hela västvärlden på grund av det ständiga sociala trycket på kvinnor 

att vara smala och se ut på ett visst sätt. Målgruppen som drabbas mest är unga kvinnor i 

över- och medelklass. Många av de drabbade har båda sidorna av sjukdomen, andra är 

antingen anorektiker – självsvältare, eller bulimiker – hetsätare. Man uppskattar att antalet 

tjejer och yngre kvinnor i Sverige som har drabbats av ätstörning är minst 100 000. Hur 

många som lider av lindrigare former av problemet är inte känt. 90 % av dem är kvinnor. 

Cirka 10 % dör i sin sjukdom, men inte av svält. De begår självmord.  

Många tror att grunden för anorexia och ätstörningar är svåra upplevelser i tidig ålder eller 

svåra relationsproblem. Detta stämmer till en viss del, men förvånansvärt många har fått 

sjukdomen när de försökt gå ner i vikt med hjälp av bantningsmetoder. Det kan börja med en 
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bantning som visar snabbt resultat och ger motivation att fortsätta. Man får oftast höra hur 

smal och fin man har blivit. Som om man har varit ful bara på grund av några extra kilon. 

Dessa desperata kvinnor får en bekräftelse att de är på rätt spår och vill gå vidare för att kunna 

uppnå ett bättre resultat. Ett tillvägagångsätt är att börja spy upp maten. Då rasar kilona 

drastiskt. Oftast har inte omgivningen någon aning om detta, eftersom de drabbade är duktiga 

på att gömma symptomen. En bieffekt av kräkningarna är att ämnesomsättningen ändras och 

man inte går ner i vikt lika fort och effektivt som förr. Då tror man att man spyr för lite och 

anstränger sig ännu mer, vilket fördjupar problemet.  

Göran Carlsson, som jobbar som klinikchef för M.H.E. kliniken i Mora, får ofta höra hans 

patienter hänvisa till idealbilden av kvinnan. (Konsumentverket. 1992, s. 16) Han har gjort ett 

experiment där han har bett sina patienter att ta med sig en bild av deras skönhetsideal. De 

flesta bilderna han fick visade för sig var bilder av en modell i bikini taget från någon tidning. 

Hans förklaring för detta är att patienternas problem oftast börjar med att de vill gå ner i vikt 

med målet att komma i baddräkten, kunna ”visa sig för folk” och känna sig bekväma och 

trygga med sina kroppar. Det är även viktigt att nämna att många anorektiker aldrig har haft 

något problem med övervikt, utan endast problem med sin självkänsla och kroppsuppfattning.  

Enligt Crona-Leandoer (1991, s. 76) är kroppsfixering något naturligt. Kvinnor lär sig redan i 

tidig ålder att se kroppen som ett föremål. Något som kan bidra till en bättre status och 

människovärde. 

5.3.           Psykologiska aspekter 
Människor existerar och är skapade för att vara en del av samhället och kommunicera med 

andra individer, säger Crona-Leandoer (1991, s. 79). Idag har vi de största möjligheterna 

någonsin att leva efter våra egna önskningar och värderingar, tack vare politisk demokrati och 

frihet. Tyvärr, lever det sociala förtrycket kvar.  

 

Enligt Konsumentverket (1992, s. 16-22) är den falska idealbilden som medierna 

representerar så utbredd att de unga kvinnorna inte vet hur en vanlig kvinnokropp ser ut. Detta 

kommer uppenbart med konsekvenser. Unga kvinnor går omkring i ständiga depressioner, 

bantar och drömmer om en falsk perfektion, som inte är något mer än en illusion som 

medierna tjänar på. Detta är ett drömmål som inte är möjligt och inte går att uppnå. 
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Okunnighet och ytlighet är de största orsakerna till de orealistiska målen. Människor tillåts 

aldrig vara nöjda med något, speciellt inte sig själva. Det finns alltid något att sträva efter.  

 

Hur ofta träffar man en kvinna som är nöjd med sitt utseende och vågar erkänna det? Varför 

är det ovanligt och nästan oacceptabelt för en vacker kvinna att definiera sig själv öppet som 

vacker och attraktiv? Att tycka gott om sitt utseende och kalla sig själv vacker är fortfarande 

tabu i dagens samhälle. Detta tabu används som maktinstrument - att skönheten ska 

bestämmas av utomstående och att normerna hela tiden kan ändras (Crona-Leandoer. 1991, s. 

47). Om man vill känna sig snygg och omtyckt ska man hänga på alla skönhetstrender för att 

kunna få godkänt, för att kunna få bekräftelse.  

 

Med detta som grund drömmer många kvinnor om att bli skådespelerskor, sångerskor, 

fotomodeller, men det är inte drömmen om pengar, hävdar Crona-Leandoer (1991, s. 36). Det 

handlar om önskan att få ständig bekräftelse för sin skönhet.  

5.4.           Samhälle 
Alla människor vill bli sedda och omtyckta, det ligger i vår natur, berättar Crona-Leandoer 

(1991, s. 29). När en kvinna motsvarar dagens skönhetsideal får hon, som bekräftelse för 

klichén, uppmärksamhet, komplimanger och social status. En sämre anpassning och avvikelse 

av idealen reflekterar i ett tydligt ointresse och ibland till och med i nedlåtenhet. Samhällets 

oskrivna regler om hur vi borde se ut utformar de flesta kvinnors syn på sig själva.  

 

Enligt Blackburn (2010, s. 109) är vi lättmanipulerade individer som ständigt påverkas av 

andras åsikter. Även när vi påstår att vi kan ta kritiska, självständiga, fria och rationella beslut 

är vi slavar under modet, de olika åsikterna och de sociala och kulturella krafter som vi är fullt 

medvetna om. 

5.5.           Konsumtion 
Att skönhetsidealen är svåra att uppnå har ett starkt kommersiellt värde. Företagen i vårt 

samhälle lever och tjänar inte bara på att vi köper saker vi behöver, utan också sådant vi inte 

behöver. Den stora konsumtionen av onödiga ting drivs av en oupphörlig känsla av 

otillfredsställelse och missnöje, som reklam skapar och underhåller genom att hela tiden lova 

mer än vad livet kan hålla, berättar Crona-Leandoer (1991, s. 31). Det vi köper får absolut inte 
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ge oss det vi egentligen letar efter, om vi ska fortsätta köpa får vi aldrig bli 100 procent nöjda. 

För att uppfylla sin säljfunktion skall idealen aldrig bli uppnåeliga.  

5.6.           Etik och moral 
Enligt NE.se - Nationalencyklopedin, är moral, uppfattningen om rätt och orätt. Etik är 

beskrivet som "studiet av moraliska fenomen och föreställningar, av gammalt en gren av 

såväl filosofin som teologin. Etik och moral uppfattas ibland som synonymer, men här avses 

med moral människors praktiska handlande och därmed förbundna, inte alltid klart uttryckta 

värderingar. En persons eller grupps moral visar sig i vad den gör eller underlåter att göra. 

Med etik avses den teoretiska reflexionen över moralen och dess grund." 

 

Alla har vi lärt oss att tänka på miljön. Vi vet att vi är beroende av den, att den är ömtålig och 

att vi har makt att förstöra den och därmed förstöra våra egna liv, eller mer sannolikt, våra 

efterlevandes liv. Enligt Blackburn (2010, s. 11) finns det en risk att det inte är lika många 

som tänker på det som skulle kunna kallas den etiska eller moraliska miljön - vårt omgivande 

klimat av idéer om hur vi ska leva. Det bestämmer vad vi upplever som acceptabelt eller 

oacceptabelt, beundransvärt eller avskyvärt. Det bestämmer om vår uppfattning om saker och 

ting går väl eller illa. Det bestämmer vad vi upplever att vi kan kräva, och vad som kan krävas 

av oss, i relation till andra. Det formar våra känslomässiga reaktioner genom att avgöra vad 

som är orsak till stolthet eller skam, till ilska eller tacksamhet, och vad som kan förlåtas eller 

är oförlåtligt. Det ger oss våra normer för uppförande. Vår självuppfattning är i hög grad, 

kanske i grunden, en uppfattning av hur andra människor ser oss. Vi behöver få se och höra 

vilket värde vi har i andras ögon, i omgivningens och världens ögon. Naturligtvis finns det en 

risk att våra försök att höja det värdet går alldeles för långt.  

5.7.           Modeindustri 
Smalhetsidealet har tillsammans med de senaste årens motionstrender åstadkommit en 

högsäsong för företag som tillverkar och säljer sportplagg, sportprodukter, och gymtillbehör, 

inte minst träningsskor, nämner Konsumentverket (1992, s. 10). Deras budskap är att med rätt 

märke sportkläder löser man de flesta av livets problem. 

 

Kvinnor vårdar sina kroppar intill fixering, följer mode och trender intill slaveri och 

balanserar sitt välbefinnande på gränsområdet till ohälsa. Syftet är att må bättre med sig själv, 
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men det sker aldrig, eftersom det är något nytt vi bör köpa, det är något nytt vi bör testa och 

det är något nytt som kommer ge livet en större mening, förklarar Konsumentverket (1992, s. 

20). Trender skulle aldrig få en sådan makt över vårt liv om vi var tryggare, säkrare, närmare 

våra känslor och med mänskliga, rimliga mål och ideal.  

5.8.           Design, reklam och medier 
Vi speglar oss i varandra och i de ideal som är en del av vår tid. Reklamen fångar upp, 

förstärker, exploaterar och befäster. Denna reklam kopplar sitt grepp om våra liv, snävar in 

vår värld. Syftet är att ”otillfredsställa oss”, så att vi ska handla och konsumera ännu mer. Den 

riktar in sig på våra svagheter. ”Så här blir du vackrare, smalare, sexigare, starkare och mer 

populär.” Detta är bildernas huvudbudskap. Konsumera mer för ett lyckligare liv. Yta som 

innehåll. Konsumtion som identitet, enligt Konsumentverket (1992, s. 5). 

Varje dag är våra tidningar fyllda med reklam och bilder som direkt påstår eller utstrålar ett 

samband mellan lycka och smalhet. Det som skapar den största oron idag är att 

mediebranschen använder alltmer välslimmade modeller i reklam för livsmedel. Livsmedel. 

Medel för liv. 

Paradoxen är att en stor del av modellerna själva lider av anorexia och att kvinnorna vi ser på 

bilderna knappt existerar. Det som inte passar, retuscheras bort – snabbt, enkelt och effektivt. 

Som att det aldrig funnits där. Inte ens världens vackraste kvinnor duger i reklamens värld. Vi 

skapar ideal som är omöjliga att förverkliga. Unga tonåringar dör i och av sin ambition.   

Media - den så kallade "tredje statsmakten" - har en viktig och stor roll i spridningen av 

skönhetsidealen och dess budskap, hävdar Johansson (1999). I princip publicerar alla 

tidningar i varje nummer artiklar om bantning, skönhetstips, guider och riktlinjer hur kvinnor 

ska och bör se ut. Genom olika metoder uppmanas man åtgärda olika "problemområden" - 

höfter, lår, mage, alla kroppsdelar som kan tänkas anta former som avviker från den ideala 

kvinnokroppen. Man ska inte bara vara smal. Man skall också vara fast i kroppen. Budskapet 

står lika klart som någonsin: ”Glöm vem du är! Det spelar ingen roll! Det har ingen 

betydelse. Det är illusionen du skapar som är viktig.” (Crona-Leandoer. 1991, s. 117) 

 

Reklamens funktion är att sälja, självklart, påpekar Konsumentverket (1992, s. 38). Men det 

måste vara på ett trovärdigt, verklighetsnära och humanistiskt sätt.  
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Med åren lägger kvinnor vikt på sig, speciellt under tonåren, vilket är helt naturligt och 

förväntat. Naturens egen friska process motsägs av reklamens ideal och de vuxnas bekräftelse. 

De unga kvinnorna blir utsatta för dubbla budskap, vilket kan skapa förvirring och osäkerhet. 

På grund av det behöver ungdomarna en sann verklighet att spegla sig i, inte de falska ideal 

som de möter i reklam och medier. Ett sätt att stödja de ungas utveckling är genom att spegla 

verkligheten, speciellt inom media som når till större publik, föreslår Konsumentverket (1992, 

s. 23-25).  

Thorpe (2007, s. 152) hävdar att designen har en stor roll då de visuella intrycken vi utsetts 

för dagligen ofta ett resultat är av en designprocess med syfte att skapa begär hos människan 

genom att formge ett budskap som är mer lik en myt än verklighet.  

Anna Serner (2008), jurist och VD för Tidningsutgivarna, skrev i sin blogg, i sitt allra första 

inlägg att medierna har en enorm makt. ”Medier ska ha en enorm makt för att kunna agera 

som den tredje statsmakten. Men med makt följer ansvar och krav på självreflektion.” Enligt 

Tornbjörn von Krogh (2008) vill medierna ha saklig och nyanserad kritik, medan de som 

befinner sig utanför medierna menar att sådan kritik inte räcker för att skapa förändring. Det 

handlar om trovärdighet och att förtjäna respekt. 

5.9.    Sammanfattning av bakgrund och research 
Jag tycker inte att samhället riktigt inser hur kraftigt påverkade vi är av media och 

modebranschen. Även de som inte är intresserade av mode och skönhet påverkas. 

 

Tv, reklam, tidningar och internet övertygar oss, sakta men säkert, att vi inte är tillräckligt bra 

och att om vi vill vara lyckliga så måste vi vara eller agera på ett visst sätt, deras sätt. Sättet 

som medierna själva presenterar och marknadsför. Till det lyckliga livet tar man sig, 

naturligtvis, med deras hjälp. Det medierna tycker att man bör vara är perfekt, smal, vacker, 

med len hud och snabb ämnesomsättning. Men inte bara det. För att “piffa upp” sitt utseende 

lite till, behöver man de senaste tekniska prylarna såsom surfplatta, telefon, dator, bil, m.m. 

 

Det är egentligen inte någon stor sak att se perfekta kroppar och vackra, stora leenden med två 

rader perfekta, vita tänder varje gång man tittar på sitt favoritprogram på TV, men när det 

händer hela tiden, börjar vi omedvetet jämföra oss själva med dessa utmärkta “varelser”, som 

jag vill kalla för medieskapelser. Faktum är att jämförelse inte nödvändigtvis är en dålig sak, 



 

 

18 

 

om förutsättningarna är lika. I vårt fall är de dock inte lika eftersom vi aldrig, trots alla våra 

ansträngningar och kamp, kommer att bli tillräckligt bra enligt idealen som medieindustrin 

skapar, bygger på och förstärker varje dag. Varför? För om vi börjar tro att vi är tillräckligt 

bra, då kommer vi inte längre ha ett behov av dem och deras produkter. Och vi vet väl att 

företag som involverar pengar inte fungerar på det sättet. Först skapar de behovet, strävan 

efter det omöjliga, och sen erbjuder de oss en lösning som inte kommer lösa våra problem, 

utan göra oss ännu mer desperata på jakt efter en effektivare och bättre lösning. 

 

Vad jag försöker säga är att oavsett vad vi gör, hur vi ser ut och vad vi åstadkommer, kommer 

vi aldrig vara nöjda med oss själva om vi kämpar för något som inte ens existerar i 

verkligheten. Om vi börjar se oss själva genom våra egna ögon och ideal, inte genom de som 

är skapade av media, så kommer vi kunna sätta rimliga, realistiska och genomförbara mål. 

6. Tillvägagångssätt 

6.1. Introduktion 
Syftet med detta kandidatarbete är att undersöka frågor såsom mediebeteende och den makt 

och ansvar medier idag har över samhället. En viktig del av min forskning är hur samhället 

och speciellt kvinnor påverkas och drabbas av mediernas påverkan. Kort sammanfattat är 

detta arbetet baserat på en analys av två olika uppföranden: medierna och varför de gör som 

de gör samt mediekonsumenterna och varför de gör som de gör. Det är flera frågor som måste 

besvaras för att kunna gå vidare med min frågeställning: Vilket socialt ansvar har jag som 

grafisk formgivare i skapandet av skönhetsidealen? Några av dessa frågor är hur stort 

problemet egentligen är, hur påverkas kvinnor av reklam och medier, finns det något som kan 

göras åt det och vem/vilka har ansvaret för att en förändring ska ske? 

 

Jag har valt att jobba med två olika metoder för att kunna utveckla mitt arbete ytterligare samt 

förstärka och bekräfta informationen jag har fått via tidigare forskning och research. Redan i 

början av arbetet var min vision att min produktion skulle bestå av modeillustrationer. Detta 

eftersom just dessa tecknade modeller visualiserar de orealistiska förväntningarna samhället 

och skönhetsidealen i sig kräver från oss. Det handlar om extremt långa ben, små midjor, 

volym i håret och mascara på ögonfransarna.  
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I efterhand när jag skulle sätta igång med illustrationerna upplevde jag en stor brist på 

inspiration och idéer kring vad det är exakt jag ska lyfta fram med mina teckningar. Målet 

med min produktion är att skapa modeillustrationer som bryter mot de vanliga 

illustrationsmetoderna, grafiska normer och proportioner. 

 

Men vad är det som jag vill lyfta fram och sätta som huvudfokus? Det är att kvinnor i 

allmänhet ska kunna inse att skönheten existerar i olika former och varianter. 

 

Alla kvinnor har mer eller mindre något slags komplex över sitt utseende. Något de gärna 

skulle vilja ändra eller bli av med. Jag saknade kunskapen kring kvinnornas största bekymmer 

och mardrömmar när det gäller deras utseende. Jag kunde endast tala om mig själv och min 

omgivning. 

 

För att kunna få ett bättre och mer omfattande överblick över de vanliga skönhetskomplexen 

behövde jag närma mig min målgrupp och kvinnorna i allmänhet. Att lära känna dem. Vad är 

det de tycker om sig själva? Vad är de nöjda med. Vad är de mindre eller inte alls nöjda med? 

Vilka är deras största bekymmer? Vad är det de vill och skulle vilja ändra hos sig själva 

utseendemässigt och och hur skulle den förändringen påverka/förbättra deras liv, enligt de 

själva? 

 

Med dessa frågor som grund och svaren som medföljer ges möjlighet att lyfta fram och 

gestalta det kvinnor oroar sig mest över, oavsett om det handlar om finnar, tjocka lår eller 

tunn överläpp. Modeillustrationer och kvinnorna själva försöker alltid gömma och dölja det 

man är mest obekväm med. Det är det jag vill satsa på. Mitt mål är att visa att skönheten 

existerar även i det som vi uppfattar som defekter. Att det som vi anser vara fult kan vara fint.  

 

På grund av det har jag valt att jobba med modeillustrationer - för att visualisera en vision om 

att skönheten finns även i det som samhället inte accepterar och tillåter. Därför har jag valt att 

genomföra en enkät - för att bättre lära känna min målgrupp, deras beteende och behov. 
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6.2. Metod 1 - enkät 
Det finns flera metoder för att få information om till exempel människors attityder, kunskaper 

och beteenden. När man vill samla in information genom att andra människor aktivt besvarar 

frågor, finns det två tydliga datainsamlingsmetoder. Dessa två metoder är intervju och enkät.  

Intervjun kräver en direkt kontakt mellan intervjuaren och den som ska svara på frågorna. 

Enkäten består oftast av ett formulär som innehåller olika svarsalternativ (Ejlertsson. 2005. s. 

7). Enkäterna liknar mycket de personliga intervjuerna. Den stora skillnaden mellan intervju 

och enkät är att den som svarar på frågeformuläret (enkäten) själv anger och antecknar sina 

svar och att någon intervjuare inte krävs för att ställa frågorna och styra samtalet (Trost, J. & 

Hultåker. 2007, s. 9). Ytterligare en skillnad är att man inte kan genomföra en intervju med 

många personer samtidigt, vilket man kan göra med hjälp av enkäter. 

En intervju kräver mycket mer tid att genomföra, samla ihop och sammanfatta svaren, jämfört 

med en enkät. 

6.2.1. Typer av enkäter 
Att skapa en enkät handlar inte bara om att konstruera frågor, beskriver Ejlertsson (2005. s. 

51). Det krävs omfattande planering innan man kommer fram till frågeformuläret. Det är även 

viktigt att undersöka vilka möjligheter man har för att kunna tolka svaren på frågorna som 

frågeformuläret innehåller. Eftersom svarsalternativen är begränsade när det gäller antal 

frågor och dess innehåll, kan tolkningarna inte gå längre än vad svarsalternativen tillåter.  

 

Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2001, s. 64) berättar att det finns två olika typer av 

enkäter - kvalitativa och kvantitativa. Den kvantitativa metoden byggs på siffror och 

statistiska modeller. För att resultatet av den kvantitativa forskningen ska bli så trovärdigt som 

möjligt och ska återspegla målgruppens verkliga åsikter, är det viktigt med ett högt antal 

respondenter. Detta även viktigt för att man ska kunna genomföra och sammanfatta statistiska 

analyser.   

 

Syftet med den kvalitativa metoden är att tolka och förstå den information som ska bearbetas. 

Informationen kan även innehålla texter och bilder om det skulle behövas.  
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Man kan välja vilken typ av enkät man ska jobba med beroende på syftet med enkäten, 

berättar Trost & Hultåker (2007, s. 9). Om frågeställningen innehåller frågor som “hur 

ofta...”, “hur många...” och sådana som man kan endast besvara med “ja” eller “nej”, ska man 

göra en kvantitativ undersökning. Om målet är att få en bättre överblick och hitta ett visst 

beteende hos respondenterna ska man jobba med en kvalitativ enkät.  

 6.2.2. Val av enkät 
För att kunna få så mycket information som möjligt har jag valt att ha en kombinerad enkät 

med frågor som har både slutna och öppna svar, där deltagarna kan utveckla och motivera 

sina svar. Därför är mitt val av forskningsmetod både kvantitativ och kvalitativ. 

 

Jag kommer även att använda mig av den deduktiva metoden. Huvudfokuset med denna 

metod är att undersöka redan existerande teorier. För att kunna dra logiska slutsatser av dessa, 

kan man ifrågasätta de existerande teorierna genom att utföra någon form av teoretisk 

undersökning, såsom intervju eller enkät, beskriver Wigblad (1997). 

 

Enkäten jag har valt att genomföra skulle kunna tolkas som ett komplement till min primära 

research i form av akademisk litteratur såsom böcker, artiklar och tidskrifter. 

6.2.3. Mål och syfte med enkäten 
Syftet med enkäten är att lyfta fram ett problem i samhället som många ignorerar av olika 

anledningar. Målet med enkäten är att stärka och komplettera min research och mitt arbete 

med relevant information. Min enkät och resultatet som medföljer, kommer att kunna 

användas även som en referens till mitt arbete och produktion, eftersom jag har upplevt 

svårigheter i att hitta relevant och välrefererad statistik inom problemområdet och de frågorna 

som väcktes under researchens gång. 

 6.2.4. Målgrupp 
Målgruppen är kvinnor som är intresserade av mode, skönhet, tv, reklam och tidningar. Det är 

en bred målgrupp, men skönhetsidealen och kraven som medföljer är oftast en och samma för 

alla. Självklart finns det kulturella skillnader i uppfattning av skönhetsidealen och på grund av 

det valde jag att fokusera på kvinnor i Sverige. 
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Det är viktigt för mig att nämna att mitt val att fokusera på kvinnor som bor och befinner sig i 

Sverige endast är geografiskt och inte har något att göra med kvinnornas etnicitet och 

ursprung. 

6.2.5. Att nå rätt personer 
Mitt mål är att få 100 deltagare som bidrar till enkätens trovärdighet och bevisar att det är 

många som drabbas av problemområdet jag undersöker. För att uppnå detta antal har jag valt 

att använda mig av sociala medier och främst av Facebook, där man kan vända sig mot olika 

personer eller grupper. 

 

I första hand kommer jag att kontakta några av mina kvinnliga facebookvänner, som passar 

den målgruppsprofilen jag valt att följa och be de delta i enkäten genom att svara på mina 

frågor. Sedan är jag medlem i tre skönhetsgrupper på Facebook. Varje grupp har runt 1000 

medlemmar. Dessa grupper fungerar som sociala forum där kvinnor diskuterar ämnen som till 

exempel skönhet, mode, hälsa, träning. Därför anser jag att kvinnorna i dessa grupper 

motsvarar den målgruppsprofilen jag betraktar. 

 6.2.6. Frågor 
Enkäten innehåller 24 frågor, 14 slutna och 10 med öppet svar. Drygt  ⅓ del av frågorna är 

med öppna svar, eftersom det är viktigt för mig att lyssna av vad min målgrupp har att säga. 

Målet med det är att utmana dem och inspirera dem att utveckla sina svar ännu mer, att få dem 

att tänka efter och känna sig trygga med att det inte finns fel eller rätt svar, då enkäten är 

anonym. Detta kommer vara till stor hjälp när jag jobbar med min produktion, som kommer 

att bestå av modeillustrationer. Målgruppens uppfattning, tolkningar och även bekymmer 

kommer vara min största inspirationskälla.  

 

Den största utmaningen är att inte ställa ledande frågor, sådana som lutar åt ett eller annat 

håll. Sådana frågor kan lätt manipulera deltagarna och då är inte enkäten lika objektiv och 

trovärdig. Den största utmaningen för mig är att formulera frågorna så att de inte påverkar 

deltagarnas svar. Ett exempel på detta är en av frågorna som jag har med i enkäten. När jag 

först skrev ner alla frågor jag kunde komma på, var en av frågorna följande “Hur påverkas 

ditt humör efter att du har bläddrat i en modetidning?”. I efterhand insåg jag att frågan kan 

påverka deltagarnas svar. “Hur påverkas…” gör att det är en manipulativt formulerad fråga, 
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även om det inte är var meningen i det här fallet. För detta indikerar automatiskt att humöret 

påverkas. Tänk om det inte påverkas alls? Och då formulerade jag om min fråga till följande: 

“Påverkas ditt humör efter du har bläddrat i en modetidning?”. 

 

Detta har jag jobbat mycket med – att försöka vara så objektiv som möjligt i mina frågor och 

formulera dem på rätt sätt för att kunna få så trovärdig information som möjligt.  

6.2.7. Verktyg 
En enkät är ett verktyg för den som vill nå ut till många människor över ett utspritt område. 

Med detta i åtanke har jag valt att genomföra en onlinebaserad enkät, eftersom det inte är lika 

tidskrävande och många människor kan svara på samma frågor samtidigt och på egen hand.   

 

En till faktor som har bidragit till mitt val att genomföra en internetbaserad enkät är att det är 

lättare att komma i kontakt med människor som har samma intressen via olika forum eller 

Facebookgrupper. En viktig fördel med enkäter via internet, är friheten att svara när man vill 

och oavsett vart man befinner sig. Personen bakom frågorna och de som svarar behöver inte 

bo i närheten av varandra, inte i samma land, kontinent, eller tidzon. Det underlättar för båda 

sidor. 

 

Jag kommer att använda mig av Google Docs, som är en onlinebaserad plattform där man kan 

skapa och dela olika dokument över internet, bland annat enkäter. Jag valde just denna 

plattform, på grund av funktionerna Google erbjuder utan kostnad.  

 6.2.8. Fördelar och nackdelar 
Eftersom enkäten är anonym är det mer sannolikt att deltagarna kommer att svara ärligt och 

inte uppleva stress över rätt eller fel svar. I detta fall är alla svar rätta, eftersom det handlar 

om kvinnornas egen insikt, tolkning, uppfattning och interpretation. Med det som grund kan 

enkäten ses som undersökande eftersom den riktar sig mot kvinnor som drabbas mest och 

oftast av mediernas influens. 

 

En av enkätens fördelar är att den eliminerar det som kallas för intervjuareffekten, påstår 

Ejlertsson (2005. s. 9). Det är dokumenterat att respondenten påverkas mer eller mindre av 

intervjuarens sätt att ställa frågor och förmåga att leda samtalet.  
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Det är viktigt för mig att ha en omfattande enkät med flera frågor, eftersom det ger mer 

information att jobba vidare med. På grund av det är mitt mål att få 100 deltagare. Detta 

bidrar till större trovärdighet, samtidigt som det är en risk i sig. Eftersom enkätens innehåll är 

blandat med slutna och öppna svar, kommer det att vara svårare att sammanfatta 100 olika 

öppna svar. Därmed är det mer än en fråga, som är med öppet svar, vilket innebär att svaren 

som behövs sammanfattas manuellt kommer att vara betydligt många fler. 

 

Antalet frågor som ingår i enkäten är 24. Detta kan ge mer omfattande information kring 

problemområdet och målgruppens egna upplevelser. Tyvärr, finns det risk att deltagarna 

tröttnar efter några frågor och inte är lika engagerade och delaktiga i slutet av enkäten. 

 

Vid en undersökning genomfört via en enkät finns det inga möjligheter för kompletterande 

frågor, vare sig av den som står bakom undersökningen eller av respondenten, enligt 

Ejlertsson (2005. s. 9). Det kan vara något som är svårförståeligt i frågorna eller i svaren som 

man får tillbaka. Denna svårighet kan minskas eller undvikas enbart genom tydliga och 

genomtänkta frågor och svarsalternativ.  

6.3. Metod 2 - modeillustrationer 

6.3.1. Vad är en modeillustration 
Dawber (2007, s.6) beskriver en modeillustration som en snabbt skissad karaktär, plagg eller 

accessoar som skildrar känsla, stämning eller attityd på ett expressivt och kreativt sätt. 

6.3.2. Modeillustrationernas ursprung  
Redan under 1500 - talet skapades de första modeillustrationerna. Under denna period höjdes 

utvecklingens takt inom alla områden, inklusive det som kallades för mode då - folkdräkterna 

och kläderna som talade om vilken social klass man tillhörde. 

  

Blackman (2007. s. 6) hävdar att små figurer med olika typer av kläder blev visualiserade på 

till exempel träsnitt, något mycket populärt på den tiden i Europa, Turkiet och Orienten. 

Dessa träsnitt är den första prototypen för modeillustrationen som vi känner till idag. 
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Blackmans berättelse fortsätter och han nämner att några decennier senare, I Frankrike under 

ledningen av Louis XIV, skapades de första modetidningarna i form av journaler. Dessa 

tidskrifter innehöll en primitiv form av modeillustrationer som blev populära först och främst 

bland kvinnor. Andra länder började följa Frankrikes exempel, såsom Tyskland och England.  

 

Det är viktigt att nämna att fotografin, en av de största och viktigaste uppfinningarna för 

medie- och modebranschen, skapades många år senare, under 1900-talet. Tills dess hade 

modeillustrationerna ingen konkurrens.  

6.3.3. Illustrationernas framgång och utveckling 
Här kommer en viktig och uppenbar fråga: varför försvann inte modeillustrationerna vid 

fotokamerans uppfinning?   

 

Skillnaden mellan modeillustrationer och fotografier är tydlig, säger Blackman (2007. s. 7). 

Även om båda öppnar upp för en värld full av kreativitet och möjligheter, kan fotograferna 

bara fotografera det som finns framför dem. Illustratörerna å andra sidan har oändliga 

möjligheter att prioritera antingen plagg eller siluett, att skapa olika miljöer och känslor i en 

och samma illustration. Det viktigaste, genom illustrationerna kan man skapa något som inte 

finns i verkligheten. Fotografernas jobb är att förmedla det de ser framför sig, illustratörerna 

har makten att skapa en egen verklighet. 

6.3.4. Illustrationernas typiska drag 
Det viktigaste elementet i en modeillustration är kroppens figur. Att ha kunskaper kring 

proportionerna av den mänskliga kroppen och dess konstruktion är avgörande för 

slutresultatet. (Morris. 2007. s. 40) Anledningen till det är modeillustrationernas huvudsyfte - 

att tillfredsställa och förföra våra sinnen, att skapa önskan, lust och sträva efter det 

ouppnåeliga (Dawber. 2007, s.6). 

 

Typiskt för modeillustrationerna är att de går hand i hand med modet, berättar Morris (2007, 

s. 7). Det är två områden som kompletterar varandra och skapar ett oförstörbart samband. 

Därför är många av modens egenskaper lika aktuella även för modeteckningar. Ett exempel 

på det är de snabba förändringarna och jakten efter ständig inspiration och utveckling. De 

skapar inte bara trender, de följer trenderna.  
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Enligt mina egna observationer har modebloggerskor en stor och kontinuerlig influens i 

modetrenderna. Designerna inspireras av dem, använder dessa unga kvinnor som ansiktet utåt 

som presenterar deras kollektioner, men dessa kvinnor har mycket mer - makten att påverka 

andra kvinnor. Det finns många exempel på modegiganter såsom H&M som samarbetar med 

bloggvärlden. Om dessa unga kvinnor har makten att påverka kvinnor med sitt livsstil och 

shoppingbeteende, då skulle jag kunna påstå att grafiska formgivare kan göra detsamma med 

sina modeillustrationer. Här kommer frågan, använder illustratörer sin makt för att kunna 

påverka kvinnor? I sådana fall vem kan kontrollera om makten används för kvinnornas bästa 

och inte emot dem? 

6.3.5. Varför just modeillustrationer? 

Modeillustrationerna tillhör inte längre bara modebranschen för att kunna visualisera 

designernas kommande kollektioner och visioner, de är också en stor del av medievärlden. 

Dessa ser vi dagligen i tidningar, magasin och på internet. De används inte bara för att 

designerna ska kunna presentera sina kreativa, haute couture modeller. Idag har de ett till 

syfte - att skapa och skicka budskap till mottagarna.  
  

Alla är vi frivillig eller ofrivillig publik för medievärlden, oavsett om vi vill vara med eller ej. 

Idag är teknologi och internet större än någonsin. Modellerna i tidningarna och på tv ser inte 

ut så i verkligheten. De är en produkt av smink, hårförlängning, dyra varumärkeskläder, bra 

ljussättning, duktig fotograf, en professionell kamera och mycket Photoshop. Det är budskap 

som skickas till oss och medvetet eller omedvetet, fastnar dessa bilder i våra huvuden, tills vi 

blir vana att se just detta - ett ideal som vi inte ser bland befolkningen på gatorna, men som 

fyller tidningarna och tv-programmen.   

 

Jag vill bryta detta mönster. Jag vill göra något annorlunda. Idag tolkas det som är vanligt 

som otillräckligt för att duga. Och det vi accepterar som vanligt är faktiskt ovanliga, 

oproportionella kroppar. Det jag vill åstadkomma, är en produktion där det vanliga räcker. 

Där man inte behöver rita extremt långa, omänskliga ben för att det ska tolkas som fint.  
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Modeillustrationer skapas och används idag för att kunna presentera och leverera ett budskap. 

Det jag vill lyfta fram med min produktion är att alla människor är fina, att vi alla är 

tillräckligt bra och att vi kan hitta skönhet på platser man har aldrig trott att den kan existera. 

Men den gör det, så länge man har ögon att se det.    

6.3.6.  Produktion  
  Under denna punkt går jag genom metoderna jag har använt mig av i själva produktionen. 

Jag presenterar även mål, syfte och arbetsprocess.  

6.3.6.1.  Introduktion 
Efter att ha studerat tidigare forskning om skönhetsidealen och dess utveckling har jag 

tillämpat kunskaperna att kunna genomföra en produktion med problemet som utgångspunkt. 

Med hjälp av enkäten fick jag också en tydlig bild av målgruppen. Sammanställningen av mitt 

problemområde gav mig sedan inspiration till en produktion i form av modeillustrationer.  

6.3.6.2.  Mål och syfte 
Målet med min produktion är att lyfta fram ett ämne som alltid är lika aktuellt och påverkar 

oss alla. Om inte oss själva personligen så känner vi någon som är drabbad av skönhetsidealen 

som de ser ut idag.  

Mitt syfte är att att väcka känslor, engagera mottagarna och få dem att fundera över 

skönhetsidealen och hur man påverkas av dessa. Jag vill kunna förmedla budskapet att man är 

lika fin som alla andra. Att man duger som man är. Att man räcker till.   

En viktig punkt i  min produktion är att försöka bryta normerna som modeillustratörer jobbar 

med idag. Detta, för att kunna visa på att skönheten kan existera i olika former och varianter. 

6.3.6.3. Enkätens roll i produktionen 
Jag har skapat mina illustrationer utifrån mina egna observationer jag har haft sedan innan och 

med hjälp av informationen jag fick via min enkät. Jag ville rikta in mig på och närma mig en 

riktig och existerande målgrupp. Jag använde mig av enkäten för att få en mer omfattande 

överblick över de vanliga skönhetskomplexen som kvinnor har idag.  

6.3.6.4. Moodboard 
Moodboard kan användas när man försöker förmedla en designidé, en viss stämning eller 

känsla.  Professionella designers använder ofta moodboards i form av en samling av texturer, 

bilder och text i samband med ett designtema som referenspunkt. (www.creativebloq.com) 



 

 

28 

 

Jag använde denna metod för att ständigt komma tillbaka till dessa bilder och påminna mig 

själv vad min målgrupp är och varför detta problem är viktigt att tas upp. Det är ofta vi 

glömmer bort att skönheten inte alltid är skön. Ibland finns det mer bakom de fina ansiktena 

och de smala kropparna. Det finns smärta. Det är viktigt att vi alla kommer ihåg det. Här kan 

varje människa fråga sig själv huruvida det är värt att lida för att vara som samhället vill och 

förväntar sig av oss att vara? Bör det ske till varje pris? Är vi villiga att gå genom smärta, 

operationer och olika estetiska behandlingar för att försöka uppnå det ouppnåeliga?  

 

Bild 1 – Moodboard 

6.3.6.5. Problemformulering 
För att kunna gå vidare med den gestaltande delen av mitt kandidatarbete, valde jag att först 

och främst förtydliga för mig själv vad det är som är viktigast med min produktion och vad 

det är jag vill lyfta fram. Detta, genom att svara på några frågor kring själva kandidatarbetet, 

ämnet och frågeställningen jag har valt. För att kunna formulera frågorna använde jag stödord 

inom området Skönhetsideal, för att kunna rikta mig in på rätt frågor.  

Några av dessa frågor var: ”Vad är mitt mål?”, ”Vad är syftet?”, ”Vem vill jag nå med min 

produktion?” och ”Vilka känslor vill jag väcka hos mottagarna?”.  
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Bild 2 – Nyckelord och problemformulering 

6.3.6.6. Mind map 
Tony Buzan skapade de första tankekartorna på 1970-talet. Hans mål var att kunna 

kategorisera och organisera ett flöde av information i rätt ordning. Man börjar med en 

huvudidé. Via associationer knyter man kärnan ihop med andra ord och idéer, som matchar 

problemområdet.(Gibbs, 2005) Detta för att kunna hitta kopplingen mellan de olika 

idéerna/orden. Tack vare denna metod kan man lätt hitta sin primära och sekundera fokus i ett 

projekt eller produktion som det är i detta fallet. 

Jag använde mig av denna metod när jag skulle sammanfatta informationen jag fick med hjälp 

av min enkät. Jag ville hitta kopplingen mellan olika frågor, såsom ”Vilka är kvinnornas 

största skönhetskomplex?”, ”Vad baseras komplexen på?” och ”Hur känner kvinnorna sig i ett 

utseende- och kroppsfixerat samhälle?”. 

Med hjälp av denna metod fick jag en bättre överblick över kvinnornas välmående och 

tolkning av problemen kring skönhetsidealen. 
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Bild 3 – Mind map/tankekarta 

6.3.6.7. Skissning 
Den praktiska delen av min produktion påbörjades med att skissa med vanligt papper och 

penna. Det är viktigt att först kunna se den grova skissen eftersom den blir som en slags mall 

till den riktiga illustrationen. Att skissa var för min del ett kreativt sätt att generera idéer. Man 

får flera tankar och idéer kring hur den riktiga produktionen kan se ut. Om man väljer att inte 

sudda bort, som jag gjorde, kan det ta lång tid och många skisser tills det börjar närma sig det 

man tänkt sig från första början. Det som är intressant och utmanande i den delen av 

produktionen är att skisserna ibland inte ser ut på det sättet man vill att de skall göra. Chansen 

för kreativitet i själva skapandet är mycket stort, då man kan ändra och göra om enkelt och 

snabbt tills önskat resultat uppnåtts.  

6.3.6.8. Mjuk- och hårdvara  
Teknologiska prylar har haft direkt påverkan på illustrationsvärlden efter de uppfunnits och 

blivit tillgängliga på marknaden. Teknologin har öppnat dörren till oändliga möjligheter och 

till en helt ny värld utan begränsningar för illustratörerna. Datorer, surf- och ritplattor ger mer 
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frihet och öppnar upp för kreativitet. De tillåter designartisterna att skapa olika illustrationer 

och att använda sig av olika mjukvaror, stilar och metoder, berättar Dawber (2007, s.9). 

 

Jason Jaring, filippinsk graffitiartist, påstår att den digitala världen ger större möjligheter för 

kreativitet, jämfört med dem välkända analoga verktygen. Men enligt honom har även de 

digitala verktygen sina ramar och parametrar, det som är obegränsat är fantasin och 

kreativiteten (Dawber. 2007, s.9). 

 

Med detta som grund, valde jag att använda mig av möjligheterna som den digitala världen 

har att erbjuda. Mina illustrationer skapades med hjälp av programmen som ingår i Adobe 

Paketet: Photoshop CS 6 och Illustrator CS 6 samt Indesign CS 6 för att kunna justera 

layouten. De senaste versionerna av dessa mjukvaror ger oändliga möjligheter och öppnar en 

helt ny värld av kreativitet för oss som skapar och formger.  

 

När det gäller hårdvaran, använde jag mig utav Sony Vaio – min bärbara dator och Wacom 

Intios 4 - ritplatta, inklusive ritpenna.  

 

Den slutliga delen av produktionen tog längre tid än skissningen, då jag inte var van att 

använda den digitala ritpennan. Sedan, till skillnad från skissningen tar varje redigering av 

illustrationen mycket längre tid, på grund av de olika lager man jobbar i. Vissa av 

illustrationerna kan bestå av endast ett lager, och vissa upp till femtio lager eller ännu fler. Det 

som är bra med att jobba med olika lager är att man kan ändra enstaka lager, då slipper man 

börja om från grunden.  

6.3.6.9. Digital painting / Illustrering  
Utifrån informationen jag fick om min målgrupp via enkäten jag genomförde, valdes några av 

skönhetskomplexen kvinnor i allmänhet har. Dessa använde jag vidare i mina digitala 

illustrationer som jag skapade med hjälp av Adobe Photoshop och Adobe Illustrator. En viktig 

del av illustreringsprocessen var att kontinuerligt arbeta för att behålla och förstärka 

budskapet som medföljer hela mitt kandidatarbete. Den största utmaningen var att inte vara 

för bestämd med mina illustrationer, utan att lämna utrymme för betraktarna och deras egna 

tolkningar av min produktion. 



 

 

32 

 

6.3.6.9.1.  Illustration 1  
Den första illustrationen jag gjorde är inspirerad av faktumet att både tjejer med över- och 

undervikt kan bli mobbade och trakasserade på grund av sitt utseende.  Det är många gånger 

som vi glömmer bort dem väldigt smala kvinnorna och tror att det är bara kurviga kvinnor 

som drabbas av skönhetsidealen. De med undervikt får oftast höra att de borde äta mer och att 

de borde gå upp i vikt. Det är den totala motsatsen för större kvinnor – de blir uppmuntrade 

att undvika måltider, att träna mer, att gå ner i vikt. Till varje pris.  

I många fall handlar det inte om att man inte vill påverka sin vikt, utan om att man inte kan. 

Inte på en gång i varje fall. Ibland handlar det om en lång process för att kunna påverka 

kvinnans ämnesomsättning. Därför ville jag visualisera dessa två grupper av kvinnor i 

illustration 1. Målet är att visa att de är lika fina båda två, oavsett viktskillnaden.  

 

Bild 4 – Illustration 1 

6.3.6.9.2.  Illustration 2 
Idag är det många som är missnöjda över sina tänder rent utseendemässigt och väljer att 

använda sig av tandställning. Här menar jag inte de som verkligen behöver det på grund av 

medicinska skäl. Jag menar de som har små imperfektioner och mår dåligt över sitt utseende 

på grund av sina tänder.  

Detta är något som jag själv kommer att gå igenom i mitt vuxna liv. Jag har många gånger 

valt att endast le med läpparna och absolut inte visa mina tänder, då jag inte känner mig 
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bekväm med dem.  På grund av det, kommer jag inom en snar framtid själv att bära 

tandställning. Jag var min egna inspiration för illustration 2 – att besegra min rädsla kring just 

tandställningen och hur man ser ut.   

 

Bild 5 – Illustration 2 

6.3.6.9.3.  Illustration 3  
Min största inspirationskälla i skapandet av den tredje illustrationen var en av mina nära 

vänner. Hon har alltid haft problem med sin hud, enligt henne själv. Hon har fräknar, acne och 

ojämn hud vilket har resulterat i stora skönhetskomplex och något hon skäms över.  Jag har 

alltid tyckt att hon är fin. Inga ”men”, inga ”trots att”. Jag gillar henne som hon är. Jag ville 

visa att skönheten existerar även om man inte har hud som en porslinsdocka. Detta var målet 

med illustration 3.  

Under arbetsprocessen har jag även tänkt väldigt mycket på en dialog ur böckerna och 

filmerna om Pippi Långstrump. Pippi går in i en skönhetsbutik och säger direkt: "Jag lider inte 

utav fräknar". Då säger expediten: "Kära barn, du har hela ditt ansikte fullt av fräknar". Pippi 

svarar klokt: "Men jag lider inte utav dem - jag gillar dem". 

(https://www.youtube.com/watch?v=J8OS8JNaR7A) 
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  Bild 6 – Illustration 3 

6.3.9.10.  Svårigheter och hinder med 
produktionen 

En svårighet jag upplevde under arbetets gång var att mina illustrationer skiljde sig ifrån 

varandra och följde olika stilar, vilket jag ogillade. Jag ville se en tydlig röd tråd, ett 

trademark, mitt egna varumärke. Jag ville att det ska kännas som att det är jag som står bakom 

mitt arbete, men då kommer frågan: Vilken av dessa stilar är jag? Har jag hittat en stil som är 

min egen?  

 

Ett annat problem som medföljde var att jag lätt fastnade för illustrationer och stilar jag har 

sett hos andra illustratörer. Jag upplevde det som problematiskt att hitta en egen stil i och med 

att jag är lätt påverkad av andras stilar. Jag upplevde svårighet med att gå vidare med arbetet 

då en stor del av produktionstiden gick ut på att hitta min egna stil. I efterhand insåg jag att 

det med att bygga sin egen stil är en process som inte sker på en dag, som tar tid och som 

utvecklas genom att jobba hårt och kontinuerligt. Hur lång tid detta tar är omöjligt att säga, 

eftersom alla grafiska formgivare och illustratörer jobbar och utvecklas i sin egen takt och 

tempo, hand i hand med sina egna kunskaper, erfarenheter och förutsättningar.  
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7. Resultat och diskussion  

7.1. Introduktion 
Mitt kandidatarbete skulle kunna beskrivas som en reaktion mot stereotypa skildringar av 

framförallt kvinnor. Jag vill diskutera hur medierna påverkar oss och hur vi som samhälle 

skulle kunna påverka dem. När jag började agera utåt, upptäckte jag att det är fler än jag som 

tyckte likadant som mig. 

 

Jag har skrivit detta kandidatarbete eftersom jag vill se skillnad, jag vill göra skillnad. Den 

första delen av kandidatarbetet Bakgrund och research handlade om mediebruset och 

kvinnobeteendet, de vanligaste kraven och normerna samt hur de påverkar kvinnor. Den andra 

delen av arbetet handlade om Tillvägagångssätt och vilka metoder jag har använd mig av för 

att poängtera och förstärka den första delen. Den tredje och det sista steget i mitt arbete är 

Resultat och Diskussion. Under den sista delen kommer jag att diskutera kring och besvara 

min frågeställning:  

Vilket socialt ansvar har jag som grafisk formgivare i skapandet av skönhetsidealen? 

 7.2. Människornas kamp 
Alla säger att mänskligheten upplever ett behov av att utvecklas och förbättras varje dag och 

det är därför vi har gjort stora framsteg på så kort tid i vår utveckling. Detta skulle även kunna 

förklara dagens pågående behov av att ändra/förbättra sin kropp och utseende hela tiden. 

 

Människornas kamp för en ultimat siluett har funnits sedan Antiken. Oavsett om man är 

smalare eller större än normerna, blir kroppen alltid lidande. Kroppen har deformerats, 

opererats eller liknande för att passa in i de ramar och normer som samhället har. I många fall 

handlar det om ren tortyr mot sig själv och sin egen kropp. 

 

Kampen med vikt är densamma som kampen mot tiden. Det finns alltid någon yngre, 

smartare, smalare, snyggare än oss själva. Det handlar om att acceptera det och leva lyckligt 

trots det. 

 

Enligt Vincent Agostino, australiensk designer och illustratör, är modet viktigare för oss idag 

än den har någonsin varit, eftersom världens population ökar och med ökningen även strävan 



 

 

36 

 

och viljan att bli mer individuella (Dawber. 2007, s.7). Här undrar jag om vi vill vara 

annorlunda, att lyfta fram det individuella och personliga, och i såfall varför vi strävar efter 

skönhetsideal som kräver av oss att bli på ett visst sätt? Leder inte detta till att man tappar bort 

sin individualitet? Om det är så viktigt att vara individuell, varför ser kvinnorna i tidningarna 

och på tv likadana ut? Och varför vill då unga kvinnor likna just dessa kloner? 

 

Att försöka vara perfekt är det mest triviala och enformiga önskemålet i världen. Alla vill det. 

Det är det som är det bedrövliga och det ynkliga. Är vi alla perfekta så är vi alla likadana. Och 

skönheten är i just våra unika beteenden, ansikten, kroppar, fingeravtryck och även vår DNA. 

Vi är i slutänden bara människor och det ligger i vår natur att vara imperfekt.  

7.3. Konsumtion 
Att köpa innebär inte längre att endast handla varor. Det handlar om man köper sig en livsstil 

som innehåller även värderingar, människosyn och ett visst beteende som motsvarar 

konsumenternas status och klass i samhället. 

 

I boken Allt är möjligt (1998. s. 16) påstår Jacobson, Broman och Edström att bildspråket som 

används i den nya konsumtionskulturen handlar om välbehag och bekvämligheter. Just 

konsumtionskulturen har skapat en ny samhällsklass, där människorna bakom medierna lever 

- kulturförmedlarna. Dessa journalister, fotografer, producenter, skribenter, konstnärer, 

skådespelare, grafiska formgivare och reklammakare tolkar verkligheten åt oss, resten av 

befolkningen.  

 

Med det som grund är det inte ovanligt att människor tror att deras problem har att göra med 

deras kroppar när det egentligen hänger ihop med en dålig självbild och självkänsla. (Eriksson 

2005, s. 143-145) Enligt mig är detta det största problemet, att samhället övertygar oss att vi 

har ett problem vi måste lösa och det är just det läppstiftet, eller just dessa träningsskor, eller 

just den där tajta klänningen som kommer ge oss glädje och skall vara det rätta svaret på alla 

frågor. Att just de materiella sakerna kommer att fylla upp vårt liv med mening genom att ge 

oss ett större värde. Men det handlar om konsumtion och pengar. Många företag inom 

skönhetsbranschen tjänar pengar på vår osäkerhet, på vår strävan efter ett bättre liv, ett bättre 

självförtroende, bättre självkänsla. Konsumtion. Och pengar. 
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Jag vill tro att människor i allmänhet är mer än en förpackning. Att det finns något på djupet. 

Något som vi kan värdesätta och uppskatta, något som vi kan beundra. Något som inte har 

med utseende att göra, utan hur människor ser ut på insidan. 

7.4. Självinsikt och lärdomar 
Jag själv är en kvinna som försöker överleva bland alla krav och normer som samhället och 

medierna ställer oss kvinnor inför. Samtidigt är jag en grafisk formgivare som försöker hitta 

balansen mellan det säljbara och det verkliga. Med andra ord är jag i en kamp med och mot 

mig själv som å ena sidan en konsumtions- och kulturförmedlare samt å andra sidan som en 

konsument. 

 

Det tog mig flera år och ett kandidatarbete att inse och acceptera att även om jag väger 

mindre, kommer jag inte bli lyckligare, för då kommer samhället att uppmana mig att gå ner 

ännu mer i vikt. Även om jag utför en skönhetsoperation kallad för plastik- och estetik 

kirurgi, kommer det finnas saker kvar jag skulle vilja förändra. Med det menar jag inte att alla 

ska sluta träna och glömma bort den hälsosamma kosten. Jag känner många människor, både 

kvinnor och män som tränar regelbundet, äter nyttigt och lever ett hälsosamt liv. Men de är 

fortfarande inte nöjda med sig själva och sina kroppar. Det är det jag protesterar mot. Det är 

det jag vill kämpa emot. Känslan av otillräcklighet. Känslan att man inte duger. Känslan av en 

ständig otillfredsställelse med sig själv oavsett hur mycket tid, energi och pengar man 

spenderar på sitt utseende. 

Problemet är inte hur vi ser ut, utan hur vi ser på oss själva. Problemet är att det är tabu att 

påstå att man är nöjd med sig själv, att man anser sig själv vara snygg, att man inte till varje 

pris strävar efter de omöjliga idealen, att man ska älska sig själv och sitt utseende som det är. 

 

Mitt mål med kandidatarbetet var att kunna påverka andra kvinnor och hur de ser på sig 

själva. Det uppstod en bieffekt. Ämnet och diskussionerna kring skönhetsidealen har påverkat 

mig som person, som en kvinna som annars lätt påverkas av medier, sociala normer och 

förväntningar.  
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Under de veckorna jag har jobbat med min research, forskning och produktion insåg jag att 

jag måste förändra mig själv först för att förändra andras bild, vision och uppfattning av 

skönhetsidealen. Det handlar inte om en process som endast beror av och riktar sig mot andra, 

det är en process där jag som en människa, som en kvinna och som en grafisk formgivare är 

involverad. För att skillnaden ska ske där ute bland andra, måste den först och främst ske hos 

mig. Enligt Jacobson, Broman och Edström (1998. s. 11), är nyckeln till förändring agerande, 

inte bara inom oss själva men även runt omkring oss. 

 

Jag väljer att duga som jag är. Jag behöver inte det där läppstiftet för att mitt liv ska fungera. 

Jag behöver inte rätt skor för att ta ett stort steg och ta plats i livet. Det jag behöver är 

uppskattning. För mig själv som jag är. Inget kan höja eller sänka mitt egna värde förutom jag 

själv. Detta är min största lärdom från de 5 månader jag har jobbat med mitt kandidatarbete. 

 7.5. Resultat av enkät  
Albert Einstein har sagt att “Fantasi är viktigare än kunskap”. Trots det, för att kunna påbörja 

en kreativ och fantasifull produktion, måste man ha de grundläggande kunskaperna som 

produktionen kommer att baseras på.  Det effektivaste sättet att påbörja en produktion är att 

lära känna ämnet bättre (Morris. 2007. s. 14). Det första steget är att undersöka ämnet och 

målgruppen, för att kunna besvara frågorna, vad det är jag gör och vem/vilka det är jag gör det 

för. Den informationen kan sedan användas som grund för produktionen, men även som den 

största inspirationskällan. Därför påbörjade jag min produktion med en enkät. 

 

Enkäten består av 24 frågor, 14 slutna och 10 med öppet svar. Huvudmålet med enkäten var 

att få inspiration för min då kommande produktion och även för att förstärka mitt arbete och 

tes genom svaren jag har fått.  

 

I undersökningen deltog 110 kvinnor som har stort intresse för skönhet och mode. Det är 

viktigt att nämna att kvinnorna som svarade på frågorna i enkäten är medvetna om 

samtalsämnet skönhet och det kan provocera och påverka dem att ange svar som de inte skulle 

ha tänkt på i ett annat sammanhang. 
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7.6. Enkät - sammanfattning  
När jag gjorde frågorna till enkäten, var jag medveten om att det inte kommer att vara enkelt 

att sammanfatta den mängden svar, samtidigt som jag upplevde att det var viktigt att få en så 

omfattande och en så klar bild som möjligt när det gäller kvinnornas beteende och åsikter. Nu 

i efterhand inser jag att det tog längre tid att gå igenom dessa svar än vad jag först trott, trots 

att jag var medveten redan då om att det skulle bli tidskrävande. Efter alla svar jag har fått 

känner jag att den tiden jag lade ner på enkäten absolut var värd det. Jag har fått mycket 

information, mycket inspiration och en bättre uppfattning om kvinnornas upplevelser i den 

kroppsfixerade och idealiserade världen vi lever i idag. 

 

Målet med enkäten var att hitta min största inspirationskälla bland målgruppen jag riktar mig 

mot. Jag vill dela med mig av de svar som inspirerade mig och min produktion mest: 

 “Vi skulle bli lyckligare om vi kunde fokusera mer på det inre i stället för det yttre, 

samt förstå och acceptera att dessa ideal inte passar in på alla människor, men att vi 

inte behöver vara mindre lyckliga för det.” 

 “Jag önskar att skönhetsideal var något unikt - att man inte bara hade en form att 

sträva efter, utan att det skulle anses vara vackert att se ut på sitt eget sätt. Unikt är 

vacker.”  

 “Världen hade varit en vackrare plats om människor själva fick bestämma vad som är 

vackert.” 

 “Skönhet är personligt.” 

7.7. Resultat av produktionen 
Jag vill bryta normerna och göra mina illustrationer annorlunda från det man ser i tidningarna 

idag. Det visade sig inte vara så enkelt som jag trott från början. Varje gång jag ritade något 

såg mina silhuetter ut som de vi ser i modetidningar – oproportionella kroppar som ser 

likadana ut. Det är den bilden jag har vuxit upp med, det sitter fast i huvudet, så det är svårt 

att komma ifrån det och göra det på ett annorlunda sätt. Det är just målet med mitt arbete och 

det är det jag ville att min produktion skulle handla om - att bryta normerna, att göra mina 

illustrationer på ett avvikande sätt från det vi är vana vid.  
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För att kunna göra det, måste jag bryta mina egna normer, detta är vad min produktion 

resulterat i. Hur jag ser på saker, vilken bild jag har fått från alla medier, hur en 

modeillustration ska se ut och vilken bild jag vill visualisera och bygga vidare på. 

 

Samtidigt som jag har varit självkritisk när det gäller samhället och medierna och dess sociala 

tryck på oss kvinnor, insåg jag att det inte är så lätt att vara på den andra sidan heller. Vi som 

jobbar inom mediebranschen är också en del av samhället. Vi växer upp med ett visst 

tankesätt, med konkreta ideal och det är extremt svårt att gå mot det som man har sett och 

accepterat som vanligt och normalt under hela sitt liv. 

 

De grafiska formgivarna som försöker göra skillnad och gör saker på ett annorlunda sätt, ur 

ett annat perspektiv, får oftast ingen större tribun, enligt mina egna observationer.   

8. Slutsatser och sammanfattning 
Tv, reklam, tidningar och internet sakta men säkert övertygar oss om att vi inte är tillräckligt 

bra och att om vi vill vara lyckliga så måste vi bli på ett visst sätt. Deras sätt. Det sättet som 

medierna själva presenterar och marknadsför. Till det lyckliga livet tar man sig, naturligtvis, 

med deras hjälp. Det medieutbudet tycker att man bör vara är perfekt - smal, vacker, med len 

hud och snabb ämnesomsättning. Men inte bara det. För att piffa till sitt utseende, behöver 

man ha en viss livsstil, som ska utstrålas genom allt man äger. 

 

Det är egentligen inte någon stor sak att se fulländade kroppar och vackra, stora leenden med 

två rader perfekta, vita tänder varje gång man tittar på sitt favoritprogram på TV. När detta 

händer allt för ofta, börjar vi omedvetet jämföra oss själva med dessa perfekta “varelser”, som 

jag vill kalla för medieskapelser. Faktum är att jämförelse inte nödvändigtvis är en dålig sak, 

om förutsättningarna är lika. I vårt fall är de dock inte lika eftersom trots alla våra 

ansträngningar och kamp, kommer vi aldrig att bli tillräckligt bra, enligt idealen som 

medieindustrin skapar, bygger på och förstärker varje dag. Varför? För att om vi börjar tro att 

vi är tillräckligt bra, då kommer vi inte längre att ha ett behov av dem och deras produkter. 

Och vi vet väl att företag som involverar pengar inte fungerar på det sättet. Först skapas 

behovet, strävan efter det omöjliga, och sedan erbjuds lösningen som inte kommer att lösa 
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våra problem, utan kommer att göra oss ännu mer desperata på jakt efter en effektivare och 

bättre lösning. 

 

Med detta vill jag komma fram till att oavsett hur vi ser ut och vad vi åstadkommer, kommer 

vi aldrig vara nöjda med oss själva om vi kämpar för något som inte ens existerar i 

verkligheten. Om vi börjar se oss själva genom våra egna ögon och ideal, och inte genom de 

som är skapade av media, kommer vi att kunna sätta rimliga, realistiska och genomförbara 

mål. 

 

För några månader sedan pratade jag med en kvinna som har en dotter. Dottern är 14 år 

gammal. Mamman berättade för inte så länge sedan att hennes dotter var missnöjd med sina 

ben, eftersom hennes lår inte vad lika smala som vaden. Hon trodde att vaden och låren skulle 

vara exakt likadana storleksmässigt. Detta kom som en chock för mig. Jag kan bara anta vad 

hennes mamma kände. Dottern trodde att det var så man skulle se ut. Lite som antikens jakt 

efter den perfekta symmetrin och harmonin.  

 

Precis som både C. Fiell, och P. Fiell (2010) nämner, är det viktigt att ha den unga 

generationen i åtanke när vi skapar media, oavsett om det handlar om en tidningsartikel, 

modebild, modeillustration eller reklamannons. Att inte glömma vilken makt vi personerna 

bakom kulisserna har, vi som inte bara skapar media, utan även budskapen som medföljer.  

Min frågeställning i detta kandidatarbete är: Vilket socialt ansvar har jag som grafisk 

formgivare i skapandet av skönhetsidealen? 

 

Det är en fråga som inte går att besvara med endast ett svar som ska gälla och vara lika aktuell 

för alla. Enligt mig, med stöd av min research som bakgrund, mitt tillvägagångsätt, min 

undersökning i form av enkät och min produktion har jag kommit fram till att alla har sin del 

av ansvaret. Det är som små pusselbitar och för att en stor förändring skall ske, ska alla bitar 

vara på sin plats. Vi alla, från människorna som skapar medierna till mottagarna av 

budskapet, har ett ansvar.   

 

Det viktigaste av allt enligt mina observationer, byggda med hjälp av mitt arbete, är att alltid 

först och främst tänka på målgruppen. Att alltid ha i åtanke att vi har makten att påverka andra 
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och deras liv. Det är upp till en själv att påverka dem på ett positivt eller negativt sätt.  Att 

försöka att inte glömma borta alla unga kvinnor som kämpar för att överleva i ett intolerant 

samhälle med strikta normer och höga förväntningar. Vi har två alternativ: att stödja dem i 

deras kamp att vara sig själva, att kunna tycka gott om sitt utseende utan att det ska tolkas 

som negativt, att låta dem leva efter sina egna uppfattningar och ideal, i motsats till att 

manipulera dem att följa samhällets visioner.  

 

För att en förändring skall ske måste vi alla se till att ta sin del av ansvaret. Vi som jobbar 

inom media borde jobba för en verkligare världsbild och skönhetsuppfattning, för det är just 

det som saknas idag. En verklig bild, något som faktiskt existerar och inte är ännu en 

Photoshop produkt till salu.  

9. Rekommendation till vidare forskning  
Det finns på grund av tidsbegränsningar flera aspekter och forskningsmöjligheter än de som 

ingår i denna studie. Nedan finns det några förslag om vilka fler steg man skulle kunna ta i de 

outforskade områden som är exkluderade från mitt arbete. 

 

Jag har begränsat min forskning endast till kvinnor och hur de påverkas av skönhetsidealen 

som finns i samhället idag. Men även män drabbas av ideal. På vilka sätt påverkas de av de 

krav de har på sig och finns det skillnader mellan krav på kvinnor och män? En jämförande 

studie skulle vart intressant, då män oftast glöms bort när människor pratar om skönhetsideal 

och krav. Och varför glömmer vi oftast bort männen i just detta sammanhang? Är det på 

grund av de har mycket mindre krav på sig eller för att de inte påverkas lika mycket som 

kvinnor gör? 

 

Vidare hade det varit av intresse att undersöka vad olika mediebolag tycker om de 

skönhetsideal som finns idag och hur stort socialt ansvar i skapandet av dessa ideal de har, 

enligt dem själva. Det skulle kunna utföras via intervjuer, då vikten ligger på kvalitet och inte 

kvantiteten av respondenterna. 
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10. Ordlista: 
 

Deduktiv metod - Enligt den svenska Nationalencyklopedin (http://ne.se), deduktiv metod är 

”det vetenskapliga förfaringssättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar eller axiom.”. 

Axiom eller postulat skulle kunna beskrivas som ”en grundsats som inte själv är föremål för 

bevis men som tjänar som utgångspunkt för bevis av andra satser i vetenskapliga 

sammanhang.. (http://www.ne.se/, hämtad den 2 maj 2014) 

 

Haute couture - den yppersta formen av sömnadskonst, ansedd såväl konstskicklig som 

exklusiv och dyrbar och utövad endast av ett fåtal ledande modehus i Europa. 

(http://www.ne.se/, hämtad den 14 maj 2014) 

 

Hårdvara - maskinvara, de delar av datorsystem som är fysiskt påtagliga. (http://www.ne.se/, 

 

Layout - skiss till en trycksak som visar placeringen av bl.a. texter, bilder, teckningar och 

rubriker.(http://www.ne.se/, hämtad den 5 maj 2014) 

 

M.H.E. Kliniken  - ett privat behandlingshem avsett för behandling av psykosomatiska 

sjukdomar och problem. Behandlingshemmet är specialiserat på behandling av 

anorexia/bulimia nervosa och andra ätstörningar.  (http://www.mhekliniken.se/ , hämtad den 1 

mars 2014) 

 

Mjukvara - datorprogram eller programsystem. (http://www.ne.se/, hämtad den 5 maj 2014) 

 

Moment 22 - “Moment 22” är en roman av författaren Joseph Heller (1961). Boken blev 

mycket populär och "Moment 22" har blivit ett uttryck i sig för ett dilemma som saknar 

lösning. I dagligt tal används uttrycket oftast om olika former av dödlägen i bland annat 

byråkrati, till exempel: "För att få ett jobb, då måste du ha erfarenhet. Men för att få 

erfarenhet, då måste du ha ett jobb". Ett annat exempel är uttrycket: Vad kom först, hönan 

eller ägget? (Wikipedia, hämtad den 15 februari, 2014) 
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Paradox -  ett skenbart orimligt påstående som ändå är sant. (http://www.ne.se/, hämtad den 

15 februari 2014) 

 

Prototyp - originalmodell, som följande former baseras på. (http://www.ne.se/, hämtad den 

19 februari 2014) 
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Bilaga 1 
 

Enkät: Frågor och svar 
 

1. Kön? 

Även om min undersökning är riktat endast till kvinnor ville jag vara helt säker att det är bara 

kvinnor som har svarat på mina frågor. Med hjälp av det första frågan fick jag det bekräftat att 

100% av deltagarna är kvinnor. 

 

2. Ålder? 

Den frågan kändes relevant, eftersom människornas åsikter förändras med tiden och 

livsefarenheten spelar stor roll.  

 
6% av alla som svarade på enkäten är mellan 14-18, 25% är mellan 19-22, 28% mellan 23-26, 

15% är mellan 27-30, 4% är mellan 31-35, 9% är mellan 36-40, 6% är mellan 41-45, 3% är 

mellan 46-50, 3% är mellan 50-55 och 1% är mellan 56-60. Det fanns även alternativ för äldre 

än 60, men ingen av de 110 deltagarna tillhörde den åldern.   

 

Med dessa resultat kan jag sammanfatta att den största delen av alla som deltog är mellan 19 

och 30, då 57% av dem tillhör denna åldersram. 
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3. Är utseendet viktigt för dig? 

Den frågan känns aktuellt då enkäten och dess innehåll inkluderar frågor som cirkulerar kring 

utseende och skönhetsideal.  

 
95% av deltagarna har svarat med “ja”. Endast 5% har svarat med “nej”. 

 

4. Är du nöjd med ditt utseende? 

Denna frågan är nödvändig i min undersökning, eftersom idag upplevs det som tabu att 

erkänna att man är nöjd med sig själv. Min förhoppning var att deltagarna kommer känna sig 

mer trygga med att säga sin verkliga åsikt, eftersom enkäten är anonym och detta skapar en 

bekväm känsla för ärlighet. 
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59% procent har svarat "Ja" och 41% "Nej". Svaren på denna frågan överraskade mig, då jag 

trodde att procenten nöjda skulle varit mycket mindre.  

 

Denna fråga är viktig eftersom den kommer jämföras med svaren på nästkommande frågor 

och då blir det lättare att se om deltagarna har varit helt ärliga, om svaren på de olika frågorna 

bekräftar varandra med liknande procent.  

 

5. Anser du dig själv som en vacker person? 

Här är den första frågan som jag använder för att kunna jämföra svaren mellan fråga nummer 

4 och denna.  
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54% svarar med "Ja" och 46% med "Nej". 

 

I föregånde fråga svarade 59% av kvinnorna att de var nöjda med sig själva, men sedan är det 

bara 54% som anser sig själva som vackra. Det är 5% som inte stämmer överrens med svaren 

de har angett en fråga tidigare.  

 

6. Vad tror du att andra tycker om ditt utseende? 

Det är den första frågan från de 10 som är kvalitativa. När jag skulle sammanfatta alla 110 

svar, letade jag efter ett mönster, en upprepning, något likt i svaren. Det var inte svårt att hitta 

just lika varandras svar. Många säger att andra uppfattar dem med just dessa exakta ord: 

“alldaglig”, “vanlig”, “medelmåttig”, “helt okej”. Det fanns även svar såsom “inte fin, men 

inte ful heller”, “att jag är söt, men borde gå ner i vikt”.  

 

Ett av svaren som fastnade i mitt huvud var: “Då jag är överviktig tror jag folk tycker att jag 

är tjock”. Vi människor upplever svårighet att dela på hur vi ser på oss själva - självinsikt och 

hur andra personer ser på oss - uppfattning.  

 

Ett annat svar, rena motsatsen till föregående svar var “jag tror andra tycker att mitt utseende 

ser bättre ut än vad jag själv gör.” Detta är typiskt tecken på att vi kvinnor har svårt att inse 

vårt egna värde och letar efter bekräftelse i vår omgivning.  

 



 

 

51 

 

Dessa svar bekräftar min teori att det är svårt för kvinnor speciellt att beskriva sig själva som 

vackra och fina. Det var endast några få svar som innehöll en positivt uppfattning av dem 

själva. 

 

7. Vill du ändra något i ditt utseende? 

 
83% vill ändra något med sitt utseende och endast 17% har svarat att de inte vill ändra något. 

Här återkommer igen frågan, vad hände med 59% som var nöjda med sig själva? Om man är 

nöjd, varför skulle 83% vilja ändra något? 

 

Detta enligt mig är en paradox, som skulle eventuellt kunna förklaras med att desto mer frågor 

ställs upp, desto mer fundersamma blir deltagarna. Deras tankar blir djupare och djupare och 

detta bidrar till mer ärliga svar.  

 

8. Om du har svarat "Ja" på föregående fråga, i sådant fall, vad? 

Det är den andra frågan från de 10 kvalitativa frågorna, som medföljer fråga nummer 7.  De 

mest nämnda önskemålen för ändringar och förbättringar är: att gå ner i vikt, att ha en annan 

näsform, att ha större bröst, att ha längre ögonfransar, att ha bättre hud, utan finnar och 

pigmentfläckar. 

 

9. Skulle du använda dig av estetisk kirurgi för att förändra ditt utseende? 
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Denna frågan ställdes för att kunna klargöra hur långt kan kvinnorna gå i sina önskningar för 

skönhetsförändringar.  

 
59% av alla deltagare har svarat med "nej" och 41% har valt "Ja" som svar.  

 

10. Om du vill du ändra något i ditt utseende, hur kommer förändringen påverka ditt liv? 

Det är den tredje frågan från de 10 kvalitativa frågorna. Svaren som förekommer mest är: bli 

gladare, bli lyckligare, få bättre självkänsla, bli bekväm i sina kläder, bli mer älskad, 

uppskattad,  sluta uppleva ångest och press över sitt utseende samt ha ett hälsosammare liv.  

 

Det är några få svar som påstod att deras liv kommer inte att påverkas, eftersom man skulle 

hittat på något nytt att ändra på. 

 

11. Tycker du att du väger för lite/för mycket? 

En stor del av skönhetsidealen är just kroppen. På grund av det har jag valt att ställa fråga 

nummer 11. 
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74% av kvinnorna tycker att de väger för mycket. 19% är nöjda med sin vikt och 7% tycker 

att de väger för lite.  

 

12. Om du har svarat "Ja" på föregående fråga, Har du någon gång försökt gå ner i vikt med 

hjälp av bantning? 

 
64% av kvinnorna har försökt gå ner i vikt med hjälp av bantningsmetoder. 36% har inte gjort 

det.  

 

13. Påverkar din kroppsuppfattning ditt sociala liv eller aktiviteter du deltar i? 

Jag har läst mycket om hur kvinnor väljer att till exempel inte gå till badhuset eller åka på 

semester, eftersom de inte känner sig riktigt bekväma med sitt utseende. Eftersom jag inte 
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hittade någon dokumenterad forskning kring det, valde jag att undersöka frågan på egen hand 

och inkludera den i min enkät.  

 
59% har svarat att deras kroppsuppfattning påverkar deras sociala liv och 41% att de inte 

påverkas. 

 

Med hjälp av de svaren fick jag det bekräftat att detta påståendet stämde övererns med det jag 

har läst och hört om sedan innan. Här återkommer igen frågan, vad hände med 59% som var 

nöjda med sig själva i fråga nummer 4? Om man är nöjd, varför är det bara 41% som inte 

påverkas av sin kroppsuppfattning? Borde inte denna siffran vara 59%?  

 

14. Påverkas ditt humör efter du har bläddrat i en modetidning? 
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57% påstår att de inte påverkas av att bläddra i en tidning, 33% eller 1/3 del mål sämre och 

 endast 10% mår bättre. 

 

Här undrar jag, om det är endast 10% som påverkas positivt varför fortsätter kvinnor köpa 

modetidningar och magasin?  

 

15. Vem är den mest vackraste människan i världen, enligt dig? 

Det är den fjärde frågan från de 10 kvalitativa frågorna. Här är svaren mycket blandade. Cirka 

hälften av alla svar viserar någon känd kvinna eller man, som antingen är fotomodell, 

skådespelare eller sångare. Resten av svaren är uppdelade mellan olika familjmedlemmar och 

nära personer i omgivningen, det finns även sådana som säger att alla människor är vackra. 

En liten del av svaren är “vet ej”. 

 

16. Jämför du dig med modellerna/kändisarna som vi ser dagligen på tv, i tidningarna och i 

reklam? 

Jag ställde den frågan eftersom vi människor har förebilder och personen som vi ser upp till. 

Jag ville se om dessa personer som påverkar kvinnorna är de som är aktuella i medievärlden.  

53% har svarat med "Nej" och 47% med "Ja". 
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17. Anser du att det finns skönhetsideal i samhället? 

Den frågan är en av de viktigaste i min enkät, eftersom hela mitt kandidatarbetet baseras på 

samhällets skönhetsideal.  

 
98% anser att det finns skönhetsideal i samhället. Endast 2% tycker inte det.  

 

18. Vad upplever du idealen är/innebär? 

Det är den femte frågan från de 10 kvalitativa frågorna. I varenda svar fanns det ordet smal. 

Det är tydligen allas uppfattning av vad skönhetsidealen är. Det finns en stort del som nämner 

perfekt hud i samband med den perfekta kroppen. Jag vill dela med mig några av dessa svar: 
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 “Att man ska följa en norm, hålla sig inom någon särskild ram. Att man ser 

"korrekt/rätt-och-riktig" ut.” 

 “Jag tycker att det är en hysteri kring vikt just. Jag känner att jag påverkas av det, men 

försöker att inte ändra mig till något som jag inte trivs med.”  

 “Det man ser i tidningar och på TV.” 

 “Jag upplever att idealen är förtryckande och skapar stark fokus på ytlighet. Idealen är 

omänskliga och skapar ouppnåeliga krav vilket skapar en känsla av otillräcklighet. De 

tar även bort fokus från inre kvaliteter och bidrar till att skapa otrygghet och dålig 

självkänsla.” 

 ”Att man måste se ut på ett visst sätt för att bli älskad/omtyckt/vald för ett jobb/en 

livspartner”. 

 

19. Varifrån kommer dessa ideal, enligt dig? 

Det är den sjätte frågan från de 10 kvalitativa frågorna. Alla svar innehåller ordet medier. 

Direkt efter kommer reklam, modeindustrin, filmer, samhällsstruktur, kultur, sociala normer, 

sociala medier såsom Facebook, Instagram och bloggar.  

 

20. Påverkas du av dessa ideal? Om "Ja", hur? 

Det är den sjunde frågan från de 10 kvalitativa frågorna. Den största delen av deltagarna har 

svarat att de påverkas av skönhetsidealen. Mönstret som medföljer i nästan alla svar var att 

man känner sig osäker med sig själv och sitt utseende. Några av svaren som gavs är: 

 

 “Mycket av tiden går åt till att tänka på utseendet.”  

 “Jag har påverkats negativt för att jag har känt att jag måste vara på ett visst sätt för att 

anses vara kvinnlig och vacker.“ 

 “Modellerna är ofta smala och visas bärare dessa kläder i media, både I digital och 

analog form - vilket görs att meddelandet om den eftersträvade idealen når ut till fler 

människor.” 

 “Man får höra att man är fel om och om igen och till slut så börjar man tro på det 

själv.” 
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 “Det gör jag nog, eftersom jag kan må lite sämre över mitt eget utseende när jag läst 

ett modemagasin och kikat på bilder av modeller med bikini t.ex.”  

 “Ja, jag fick anorexi för tre år sedan och blev friskförklarad för ett år sedan. Trots det 

kämpar jag fortfarande med att hålla tankar under kontroll. Tränar lite för mycket, 

tänker på maten, försöker samtidigt motverka idealen och jobba med att tycka om mig 

själv som jag är.” 

 

21. Vem/vilka har ansvaret för skapandet av skönhetsidealen, enligt dig? 

Det är den åttonde frågan från de 10 kvalitativa frågorna. De mest nämnda svaren var: medier, 

reklam, modeindustin, skönhetsindustin, samhället och kändisar. Inget oväntat. Det som 

överraskade mig mest var att ⅓ del av deltagarna har skrivit att alla har lika stort ansvar: 

 "Alla har väl ett ansvar, då vi formar vårt samhälle." 

 

Det är intressant påstående då vi människor har förmågan att tycka att det är någon annans 

ansvar att göra eller förmedla något och det händer lätt att glömma bort sitt egna ansvar i 

själva bilden som helhet.  

 

22. Tycker du att skönhetsideal är något positivt? 
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Majoriteten av alla svar, 83%, tycker att skönhetsidealen är inget positivt. Det är endast 17% 

som har en positiv uppfattning av skönhetsidealen.  

 

23. Motivera ditt svar. 

Det är den näst sista frågan från de 10 kvalitativa frågorna. De flesta tycker att skönhetsideal 

är något negativt, eftersom dessa ideal påverkar människornas självförtroende och 

självkänsla. Andra anledningar för den negativa uppfattningen är bland annat känslan att inte 

vara tillräcklig, att känna sig ful och att idealen visar en overklig bild, eftersom den största 

delen av mediernas och reklamens innehåll är retuscherade och efterbehandlade. En viktig 

punkt i deltagarnas åsikter är att skönhetsideal kan leda till extrema saker som ätstörningar 

och estetiska operationer. Dessa ideal påverkar inte bara den fysiska, men även den mentala 

hälsan hos både kvinnor och men i de flesta åldrar, enligt deltagarna. 

 

24. Om du tycker att skönhetsideal är något negativt, vad kan man göra för att ändra på det? 

Det är den näst sista frågan från de 10 kvalitativa frågorna och den sista i själva enkäten. På 

den frågan fick jag via enkäten många och bra svar, med ideer och förslag för förändringar. 

Jag kan inte göra annat än att dela med mig av några av dem: 

 

 “Genom att påpeka att ideal är just ideal, och att ingen människa är idealisk.” 

 “Jag tror att man ska våga trots idealen - inte se "perfekt" ut hela tiden. Sen så har 

media, mode- och skönhetsvärlden ett stort ansvar. De behöver visa upp alla typer av 

kvinnor och män i magasin och reklam. Visa att alla är vackra” 

 “Se till att barn får en stark självbild i sin uppväxt.” 

 “Om man arbetar inom områden som design, media och mode kan man genom sitt 

arbete försöka förändra eller påverka det som sänds ut i samhället.”  

 ”Undervisning och kunskap. Medvetandegöra mekanismer bakom reklambranschen 

som skapar skönhetsidealen. Tala om skillnad mellan självförtroende och självkänsla. 

Ge verktyg för att ifrågasätta idealen.” 

 “Upplysa och påverka unga människor. Stå upp för det man själv tycker om. Redan 

när barnen är små uppmuntra till kritiskt tänkande och låta barnen göra egna 

självständiga val. Inte berömma barn för deras utseende utan visa att de är omtyckta 

för den de är.” 



 

 

60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


