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Abstract 
 

Kroppsfixering och kroppsmissnöje är ett växande problem och man ser att bantning 

sjunker i åldrarna.Syftet med studien är att undersöka döttrars uppfattning om mammors 

(eventuella) sociala påverkan på dem från barndomen in i vuxenlivet.   

En kvalitativ undersökning med intervju som metod användes för insamling av data. 

Informanterna i undersökningen är vuxna kvinnor som anser sig ha växt upp med en 

mamma som bantat under större delen av uppväxten. Forskningsstudien ville se om 

kvinnorna påverkats av mammornas beteende kring bantning och i så fall varför eller 

varför inte. Resultatet visar på att majoriteten av informanterna påverkats och tagit efter 

mammans missnöje över kroppen genom social påverkan har därmed även 

bantat.Resultatet visar även hur viktigt det är att som dotter att få bekräftelse av sin 

mamma, att man duger oavsett kroppsform. Forskningsstudien tror även att samhället 

och medias tunna kroppsideal är en bidragande faktor till kvinnors missnöje över 

kroppen eftersom samhällettill stor del framställer överviktigakvinnor som oattraktiva.  
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1. Inledning 
 

Dieting and eatingattitudes in girlsär en studie som genomförts under slutet av 90-talet som 

visar att fixering kring mat och kroppsform har ökat bland unga tjejer (Halvarsson, 2000). 

Resultatet har blivit att allt fler unga tjejer börjar banta. Studien visar att redan från 7 års ålder 

finns det flickor som lever med en önskan om att gå ned i vikt och bli smalare. 

Ålderskategorin 9-13 år är den grupp där bantningen framförallt tycks öka (ibid). Aftonbladet 

publicerade år 2000 en artikel som baserades på studien Dieting and eatingattitudes in 

girls(Aftonbladet, 2000). En pappas kommentar till studien var att hysteriska mammor som 

bantar samt media är problemet bakom att unga flickors börjar banta (Aftonbladet, 2000). 

Enligt Hammer (2009) lever kvinnor idag som "maktlösa" i och med den ständiga exponering 

av det tunna kroppsidealet som cirkulerar i media. Han menar att vissa kvinnor är mer 

känsliga för denna typ av påverkan medan andra har förmågan att bortse från medias tunna 

ideal (ibid). 

 

Barndomen är den period i livet man lever som omyndig, utan större ansvar och är beroende 

av vuxna människor (Bjerg, 2000). Föräldrar är en av barnens mest betydande förebild under 

uppväxten (Perez-Pastor, Metcalf, Hosking, Jeffery, Voss, Wilkin, 2009). Barn tar efter 

föräldrar genom social påverkan, precis som ordspråket säger "barn gör inte som man säger 

utan barn gör som man själv gör". Barn lär av föräldrar genom sociala samspel i vardagen 

genom exempelvis kommunikation (Aarsand&Aarsand, 2012). Vanligen talar man om 

lärande som något som sker i skolan under speciella tidpunkter men på senare år har man 

ändrat synen på lärandet till något som pågår hela tiden, från den dagen vi föds. I familjelivet 

lär sig barn bland annat vanor och rutiner för vardagslivet i just sin familj. Dessa vanor och 

rutiner blir det "rätta" för dem eftersom det speglar normer och värderingar för hur ett 

familjeliv ska se ut (ibid). Slutsatsen här blir att familjelivet kan som en arena för lärandet. 

Skolans lärande kan ses som formellt lärande och familjearenan som informellt lärande 

(Hamilton, 2006 i Aarsand&Aarsand, 2012).Ungdomars matval – erfarenheter, visioner och 

miljöargument i eget hushåll är en studie som undersökt ungdomars matval när det flyttar 

hemifrån (Parinder, 2012). Den visar att ungdomarna ser föräldrarnas ansvar från uppväxten i 

vilka matval det kommer göra i vuxen ålder. Erfarenheter från matlagning och matvanor 

under uppväxten ser de som en viktig påverkningsfaktor i det val av måltider det själva lagar 

idag (ibid).  
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Pierre Bourdieu myntade begreppet Habitus (Broady, 1991). Hans habitusteori bygger på att 

människans tidigare erfarenheter i livet samlas i kroppen. Hur vi tänker, agerar och det val vi 

gör i olika sociala sammanhang beror på det habitus vi har (ibid). Kan de då vara så att 

mammor som bantantar påverkar sina döttrarunder uppväxten in i vuxenlivet? 

 

 

2. Bakgrund 

2.1 Vad är bantning 
Ordet bantning kommer från britten William Banting som levde under 1800 talet (NE). På 

grund av Williams problem med hjärt- och kärlsjukdom från sin övervikt blev han tillsagd av 

sin läkare att gå ned i vikt med kostförändringar. Frukt, grönsaker, ost, ägg och magert kött 

var det som läkaren råd gav honom att äta.  Det resulterade i att Williams förlorade vikt och 

eftersom metoden fungerade så bra beslutade han sig för att skriva en skrift, vilket blev en 

storsäljare (ibid). Begreppet för Bantnings metod för viktnedgång blev to bant (Banting, 

1999).  Idag definieras ordet bantning som en metod för att förlora vikt genom att tillföra 

kroppen mindre energi än vad den gör av med vilket var precis vad William Banting gjorde 

(NE). Idag blandas ordet bantning ihop med ordet "diet" som egentligen är ett medicinskt 

uttryck. Idag används begreppet bantning vanligen i media där man genom olika metoder ska 

lyckas förlora vikt (ibid).  

 

2.2 Familjens påverkan 
Det finns varierande åsikter om hur stort ansvar föräldrar har över sina barns framtid. Harris 

(1998) skriver i sin bok om den myt som hon anser finns gällande hur mycket föräldrar 

påverkar sina barns framtid. När det gäller vikt finns det inga bevis för att föräldrars beteende 

skulle påverka barns vikt utan att det handlar framförallt om ärftliga faktorer. Däremot lär sig 

barn exempelvis hur och vad för slags mat man kan laga, vilket är något de tar med sig från 

barndomen in i vuxenlivet (ibid). Barnläkaren Nancy A anser att det finns en koppling mellan 

föräldrars beteende kring kost och motion vilket barn tar efter, man ska föregå med gott 

exempel (refererad i Harris, 1998). Den brittiska studien Assortativeweightgain in mother-

daughter and father-son pairs (2009) presenterar ett resultat som stödjer Nancy A påstående. 

Man ser en stark koppling mellan mammors och döttrars BMI och på samma sätt fäder och 

söners BMI (Perez-Pastor et al., 2009). Studien säger att feta mödrar har 10 gånger större risk 
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att få en dotter som får fetma. På samma sätt har en fet fader 6 gånger högre risk att få en son 

som blir fet. Dock fann man ingen koppling mellan fäder och dörrar samt mödrar och söner. 

Studien tror att det handlar om beteendemässig påverkan i familjen. Att döttrar har sin 

mamma som förebild och därmed tar efter beteende som exempelvis kostvanor. På samma 

sätt gäller detta far och son (ibid). Claud Marcus (011003 Aftonbladet, refererad i Sandberg, 

2004) är fetmaexpert och barnläkare och han säger att man inte ska skuldbelägga föräldrar om 

barn blir överviktiga. Det handlar om genetiska arv säger han. Finns det en ärftlig faktor i 

familjen blir man överviktig oavsett hur miljön omkring ser ut (ibid). 

 

Oavsett vilken miljö man erfarit från barndomen har det en påverkan på framtiden enligt 

studien Framtiden blev vår (Andersson & Strander, 2002). Man ser att barn vanligen väljer att 

arbeta med något liknande som föräldrarna och kommer att leva med liknande ekonomi. 

Däremot visar studien att hälsa, självkännedom och optimism är något barn inte tar efter i 

samma utsträckning (ibid). En annan studie om bland annat barn och ungdomars 

kroppsuppfattning visar att barn med en negativ kroppsuppfattning anser sig ha fått det från 

familjen, framförallt från mamma men även media (McCabe & Ricciardelli, 2005).  Föräldrar 

försöker i många fall styra över sina barns utseende (Striegel - Moore & Kearney – Cooke, 

1994 refererad i Halvarsson, 2000). Samtidigt anser de att deras barn har en bra kroppsform 

och ett bra beteende kring kosten (ibid).  

 

Josefine Månsson är psykolog vid barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala och säger i en intervju på Sveriges radio (2013) att det är en 

riskfaktor för barn att ha en förälder som bantar. Hon menar att 90 procent av alla vuxna 

någon gång i livet bantar. Enligt Månson är föräldrar en viktig rollmodell för barnen och att 

man därför inte ska prata allt för mycket om sin kroppsuppfattning inför barnen. Bantande 

föräldrar lär barnen att det är viktigt hur kroppen ser ut och att vara missnöjd över den 

(Månsson, 2013).  Samtidigt poängterar man på ätstörningskliniken att föräldrar bara är en av 

flertalet faktorer som påverkar barn till bantning. Sociala medier som bloggar, Instagram och 

så vidare är också faktorer som kan bidra till en negativ kroppsuppfattning (ibid).  

 

Barns lärande går genom språket i olika sociala sammanhang och samspel med andra 

människor (Johansson, 2012). Man pratar om olika sociala arenor (Blum-Kulka, 1997 

refererad i Aarsand & Aarsand, 2012). Hemmet och middagsbordet är en social arena för en 

familj att medla och diskutera familjens sociala liv (ibid).  Enligt Johansson (2012) så lär man 
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först och utvecklas utifrån det man lärt sig. Barn studerar hur vuxna beter sig och tar sedan 

efter (ibid). Ett exempel är hur man som man/kvinna ska vara och bete sig utifrån roller och 

mönster beroende på vilket kön man har. Ett tydligt exempel är "pojkar får inte gråta" (ibid). 

Enligt Bergström (2012)  har samspel tidigare framförallt fokuserat på mammors agerade mot 

barnen. Idag vet man att det är en tvåvägskommunikation där barnets personlighet är av 

betydelse för individens utveckling, språk och perspektiv (ibid).   

 

2.3 Mammor och kvinnokroppen 

 Kvinnor tenderar att vara mer missnöjda över sin kropp än män enligt en studie på europeiska 

amerikanska college studenter (Forbes, Leah, Rade och Jaberg, 2001). De lever med en vilja 

att bli slank och att ha en generellt orealistisk kroppsform. Studien visar att det är framförallt 

kvinnor med feminina kroppar som är missnöjda över sina kroppar medan kvinnor med mer 

maskulin kroppsform tenderar att vara mer tillfreds med sin figur (ibid). En litteraturstudie 

från 2009 problematiserar kvinnors ständiga påverkan från media om det kvinnliga tunna 

kroppsidealet (Hammer 2009). Exponeringen från tidningar, reklam och så vidare leder till 

skam och skuldkänslor bland kvinnor (Monro&Huon, 2005 refererad i Hammer, 2009). 

Medier & Fetma (2004) är en avhandling med textanalys av texter från media. Där beskrivs så 

kallade ”framgångshistorier” som dagspress och kvällstidningar publicerar (Sandberg, 2004). 

Det är historier där överviktiga män och kvinnor berättar om deras viktminskningsresa. Här 

väljer media att se till mannens framgång i de hälsovinster som viktminskningen medförde. 

Kvinnors historia poängterar istället hennes utseende som förbättrats.  När man pratar om 

människors kroppar relateras mäns viktminskning framförallt till arbetslivet för att få eller 

behålla ett yrke på grund av hälsorelaterade aspekter. Kvinnor relateras i samma situation till 

familj och hushåll (ibid).  

 

Den amerikanska studien på europeiska amerikanska college studenter visar även en koppling 

mellan låg självkänsla som barn och missnöjet över sin kropp i vuxen ålder bland både 

kvinnor och män (Forbes et al., 2012) Samtidigt visar studien att många kvinnor har en 

"falsk" tro att män vill att det ska vara slankare än vad det egentligen vill och att missnöje 

över kroppsformen inte är ett specifikt kvinnofenomen utan att det finns hos båda könen. 

Dock tenderar konsekvenserna av att leva med ett missnöje över sin kropp vara allvarligare 

bland kvinnor (ibid). Kvinnokroppens tunna ideal i media kan leda till ätstörningar enligt 

Forbes (1988, refereras i Forbes et al., 2001). Studier visar att vissa "typer" av kvinnor är mer 



 

5 

 

mottagliga för det ideal som framställs i media (Forbes et al., 2001). Samtidigt finns en 

uppfattning om att alla kvinnor inte tar till sig medias exponering på samma sätt och att det 

därför inte är lika skadligt för alla (enligt Monro&Huon, 2005, refererad i Hammer, 2009). 

Vissa individer kan nonchalera de ramar som media framställer medan andra uppmärksammar 

dem och påverkas (Sandberg, 2004).  

 

Textanalysen av media som tidigare diskuterats har även reflekterat över hur media väljer att 

prata om övervikt (Sandberg, 2004). 90 procent av det som media skriver gällande övervikt är 

relaterat till kvinnor. Övervikt framställs alltså i media som ett kvinnobekymmer. Denna 

iakttagelse är intressant i den bemärkelsen att övervikt rent statistiskt är mer vanligt bland 

män. När media väl skriver om överviktiga män görs det med en mild och förlåtande ton.  

Makt och pondus är framförallt vad mäns övervikt symboliserar medan kvinnor tenderar att 

får en stämpel som äcklig. Det är inte förens en kvinna går från överviktig och karaktärslös till 

normalviktig som hon anses vara duktig och viljestark (ibid). Så här beskrivs en artikel från 

Aftonbladet om kvinnor och att kvinnor ska ”banta med hjärnan”: 

 

”Vi får inte låta känslorna styra ätandet utan tankarna ska regera. Om 

vi bara lär oss att banta med hjärnan så kommer vi garanterat förlora 

våra överflödiga kilon, och dessutom kommer vi att behålla vår nya 

vikt” (19971112, Aftonbladet refererad i Sandberg s. 216 , 2004). 

 

I detta citat beskrivs hur viktigt kvinnans utseende är genom att hitta strategier för att ”förlora 

överflödiga kilon”. Hjärnan ska styra kvinnan till att banta, inte kvinnans fria vilja.  

 

 

2.4 Bantning hos unga& självkänsla 

Enligt Barlow ochDurand (1995, refererad i Halvarsson, 2000) är bantning ett första steg mot 

en ätstörning. Rapporten Bardomen sätter spår från barnombudsmannen (1997) presenteras 

bland annat ett resultat som uppger att ätstörningar ökar bland barn och ungdomar. Antalet 

kvinnor som lider av en ätstörning som exempelvis bulimi och anorexi har idag uppnåtts till 

att man kan klassificera ätstörningar som en folksjukdom. Statistiken över antalet besöken på 

barn och ungdomspsykiatrin visar en ökning på 64 procent mellan år 1991 och 1996. Den 

dramatiskt ökande trenden trodde man då inte skulle komma att vända (Barnombudsmannen, 
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1997). 2014 publicerade rädda barnen sin rapport ”Ung röst” som visar att 17 procent av alla 

flickor som deltagit i undersökningen har haft en ätstörning det senaste året (Rädda barnen, 

2014). 7 procent av killarna svarar på samma sätt vilket ger en totalsiffra på 12 procent bland 

tjejer och killar. Rapporten visar att tjejer i större utsträckning mår sämre än killar på grund av 

oro, nedstämdhet och upplevd kränkning av olika slag (ibid). Grunden till tjejers störda 

relation till mat kommer framförallt från osunda attityder och beteenden, tjejer som tar 

kostens betydelse för lättsamt och ”skämtar” bort problemet har en större risk att få en 

framtida ätstörning (Halvarsson, 2000). Kopplingen mellan låg självkänsla och förekomsten 

av ätstörningar är något som flera studier kommit fram till. Studien Dieting and 

EatingAttitudes in Girls ser ett visst samband men det är alldeles för svagt för att hålla som 

argument för ätstörningsproblematiken som finns i Sverige idag (Halvarsson, 2000).   

 

Huruvida bantande mammor influerar sina döttrar till ett liknande beteende har ifrågasatts 

(Halvarsson, 2000). Det har visat sig att barn har en förståelse för att föräldrar som anser sig 

vara tjocka vill banta (ibid). En studie om barns kroppsuppfattning visar att BMI (Body mas 

index), mammor och media var det främsta källorna till att det skapades en uppfattning om 

deras kroppsform (McCabe & Ricciardelli, 2005).  Vetskapen om ett för högt BMI skapade på 

kort sikt ett missnöje över sin kropp bland pojkar medan flickors missnöje höll i sig längre. 

Både pojkar och flickor med för högt BMI fokuserade på att förlora vikt, flickor i något större 

utsträckning medan pojkar ägnade mer tid åt att vilja bygga muskler (ibid).   

 

Studien Dieting and EatingAttitudes in Girls undersökte barn och ungdomar från år 1995 till 

1999 för att se hur deras uppfattning gällande deras kropp förändrats över tid (Halvarsson, 

2000). Studien undersökte flickor mellan 7-17 år. I alla åldrar fanns ett missnöje över 

kroppsformen och en önskan om att bli samlare. Flera uppgav i studien att de försöker bli 

smalare genom bantning. Flera av flickorna har en uppfattning om det kroppsideal som ställs i 

de västerlänska länderna redan vid 7 års ålder. Däremot var det framförallt i ålderskategorin 

9-13 år som bantning tycks öka. Studiens slutsats är att samhället går mot ett smalare ideal 

bland yngre tjejer (ibid). Bishop (2000) och Rössner (1988) har uppmärksammat hur 

kroppsmåtten i tävlingen Miss America och den svenska versionen Fröken Sverige minskat 

markant de senaste decennierna (refererat i Sansberg, 2004). Jarlbro (1994, refererad i 

Sandberg 2004) genomförde en intervjuundersökning på unga människor och deras relation 

till medias exponering av skönhetsideal. I den studien såg man även där att unga personer tar 

åt sig av exempelvis reklam med smala kroppsideal. Det finns en rädsla att bli överviktig, det 
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skulle vara en katastrof för dem. Undersökningens antagande för att unga människor är extra 

mottagliga för denna typ av exponering är på grund av deras plats i livet. De är osäkra och 

försöker hitta sig själva och deras identitet (ibid).  

 

 

2.5 Habitus - Ett teoretiskt perspektiv på lärandet 
 

Människan lever under ständig påverkan från omgivningen. Påverkan från omgivningen lär 

sig människan att hantera på olika sätt enligt Pierre Bourdieu som tidigare nämnt myntade det 

pedagogiska begreppet habitus (Broady, 1991). Människans habitus förklarar ett beteende och 

handlande i olika situationer beroende på vilka erfarenheter individen besitter. Bourdieu 

bortförklarar inte människans handlande beroende på individens habitus, men han har en tro 

att det har en stark påverkan på människans beslutsfattande. Han anser att alternativ för 

handlande inplanterats i människan (ibid). De val som människan gör i livet beror alltså på 

deras habitus (Broady, 1990 refererad i Larsson 2008). Mellan människans habitus och en 

specifik situation tillverkar man strategier för sitt handland (Broady, 1991). I en specifik 

situation kan antingen det habitus människan bär med sig passa i de sociala omständigheter 

och individen känner sig därmed bekväm. Passar däremot individens habitus inte in kan 

individen välja att fly från situationen eller stanna kvar. Stannar individen kvar trots att 

habituset inte passar in med omgivningen så förändras och anpassar sig individens habitus för 

att överensstämma med omgivningens (ibid). 

 

Bourdieu använder sig av uttrycket socialt kapital för att beskriva hur omgivningen gör 

individen "till någonting" enligt Broady (1990, refereras i Larsson 2008).  Med socialt kapital 

menar Bourdieu inte kapital som en förmögenhet av exempelvis pengar utan en tillgång som 

ger individen status, exempelvis kunskap från utbildning. När människan möter en annan 

människa och delar med sig av sitt sociala kapital, det är då det verkar och får ett värde (ibid). 

Kroppen kan ses som ett fysiskt kapital som värderas utifrån figur och form (Bourdieu, 

1984:206;jfr Lupton 1996, refererad i Sandberg, 2004). En till utseendet ”fin person” är inte 

bara smal utan anses även vara en snäll individ.  På samma sätt uppfattas en fet person som en 

ohälsosam person med ett mindre attraktivt utseende.  Kroppens form och figur ger även ett 

kapitalt värde när det möts av omgivning (ibid).  
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Klass habitus är ytterligare ett uttryck som Bourdieu använder när han förklarar begreppet 

habitus (Broady, 1990 refererad i Larsson, 2008). Här placerar han människans habitus i 

relation till deras uppväxtmiljö. Människor med liknande bakgrund har ett mer lika habitus än 

personer med skilda uppväxtmiljö. Dock har alla individer ett eget habitus, det finns alltså lika 

många habitus som människor (ibid). Människans habitus återspeglas även i individens smak 

(Sandberg, 2004). Vilken mat man tycker om eller inte tycker om. Vilken mat som anses vara 

bra respektive dålig mat. När man ska äta och hur man ska äta. Om man motionerar och i så 

fall vad man motionerar. Allt detta beror på det habitus människan fått genom social påverkan 

från omgivningen enligt Pierre Bourdieu (ibid).  

 

Sammanfattning av inledning och bakgrund 

Sammanfattningsvis verkar man kunna se av bakgrundsforskning och litteratur att social 

påverkan har en mer eller mindre inverkan på individer. Föräldrar lär och influerar sina barn 

olika beteenden och normer på hemmaarenan vilket kan komma att påverka deras framtid. 

Föräldrar en är för många barn en betydande förebild och många barn tar därmed efter sina 

föräldrars beteende. Pierre Bourdieus teoretiska begrepp Habitus ser till hur människan väljer 

att agera och hantera en viss situation på ett visst sätt. Beteenden och handlande kan förklaras 

med det bagage som individen bär med sig, det vill säga Habitus. Individers påverkan från 

social exponering från media, familj och vänner kring kroppsideal verkar olika 

personlighetstyper kunna hantera på olika sätt. Dock lever både män och kvinnor med 

missnöje över sina kroppar men kvinnor tenderar i större utsträckning att ta större skada av 

samhällsnormen smala kroppsideal. Att vara man med övervikt kan inge makt medan en 

övervikt kvinna kan anses vara äcklig. Bantning är en metod för att skapa en slankare kropp. 

En ätstörning börjar vanligen med bantning som ett första steg.  

 

Problemformulering: Samhällets mål är att alla barn och vuxna ska leva med en hälsosam 

kropp och sunda kostvanor. Medias kroppsideal påverkar i vissa fall kvinnor till ett missnöje 

över sin kropp och en vilja till att ha en smalare kropp (Forbes et al., 2012). Att banta är en 

väg mot en slankare kropp. Detta leder i vissa fall till ett liv med bantning för att försöka 

eftersträva samhällets kroppsideal. Forskning visar att bantning förekommer bland barn och 

ungdomar samtidigt som antalet ätstörningsfall ökar. Barn påverkas i stor utsträckning av 

föräldrars beteende då det är en viktig förebild för dem. Kan det vara så att mammor påverkar 

sina döttrar till att börja banta? 
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3.  Syfte 
Syftet med forskningsstudien är att undersöka döttrars uppfattning om mammors (eventuella) 

sociala påverkan på dem från barndomen in i vuxenlivet.  

 

3.1 Frågeställningar: 

Påverkas döttrar av mammor som bantar?  

Varför/varför inte påverkas döttrar av mammor som bantar? 

Vad är döttrarnas uppfattning i vuxen ålder om mammornas bantande? 

Vad hade döttrarna för kroppsuppfattning under barndomen? 

Vad påverkar döttrarna till deras kroppsuppfattning idag?  

Har sociala mediers exponering av tunna kroppsideal en påverkan i informanternas 

kroppsuppfattning? 

På vilket sätt påverkas informanterna av sin omgivning gällande kost, träning och hälsa?  

 

 

Forskningsstudien har inte för avsikt att skuldbelägga mödrar utan att belysa kroppshetens i 

samhället. 

 

4. Metod 
I metodkapitlet presenteras forskningsstudiens urval, metod för insamling av det empiriska 

materialet, etik, metodologi samt genomförandet av datainsamlingen. Det här kapitlet 

presenterar denna forskningsstudies ”recept”.  

 

4.1 Urval  
 

Informanterna till denna forskningsstudie är vuxna döttrar, kvinnor som anser sig ha växt upp 

med en mamma som bantat under större delen av uppväxten. Att forskningsstudien 

avgränsades till enbart kvinnliga informanter är på grund av att de bantar i större utsträckning 

än män. Ytterligare en faktor till att studien avgränsats till kvinnor är att 

ätstörningsproblematiken är vanligare bland kvinnor, med start under barn och ungdomstiden 

då man är i en känslig period i livet. Hur man definierar att någon är vuxen kan variera, 

vanligen definierar man att "vuxenhet" infaller när man blir myndig vid 18 års ålder. Här ville 

jag som forskare även att mina informanter ska ha flyttat hemifrån och därmed tar ett eget 

ansvar för sin kost. Dessa informanter kunde på grund av deras bakgrund bidra med 
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värdefullempiriför att kunna besvara denna forskningsstudies syfte och frågeställningar. För 

att få ett hanterbart material begränsades antalet informanter till tre personer. Informanterna 

hittades genom facebook. Frivilliga har fått publicera min annons om min studie och vad för 

informanter jag sökte. Ingen avgränsning vart informanterna bor gjordes. Intresserade 

personer som ansåg sig leva upp till de kriterierna som studien avgränsats till kontaktade mig. 

Missiv skickades ut till informanterna med mer ingående information om studien, dess syfte 

amt etiska riktlinjer som innefattar krav på samtycke, krav på information samt krav på 

konfidentialitet (Dalen, 2008). Missivet innefattade även kontaktuppgifter till mig som 

forskare och handledaren till denna studie se bilaga 1 och 2.  

 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
 

Datainsamlingsmetoden till denna studie är kvalitativ med intervju som teknik. Anledningen 

till att en kvalitativ metod valdes var på grund av att studien ville se till varför någonting är 

som det är (Cohen, Manion& Morrison, 2011). Studien är bunden till en historia samt 

tillhörande upplevelse som individer har erfarenhet av. Som forskare är jag beroende av att 

informanterna delar med sig av sin historia för att jag skulle kunna svara på de 

frågeställningar som studien ligger till grund för (Dalen, 2008). Informanternas empiri 

berättas med fördel i beskrivande ord. En intervju då man utväxlar ord mellan intervjuaren 

och den intervjuade var därmed bäst lämpad (Kvale 2002, refererad i Dalen, 2008). Jag ville 

få en ökad förståelse för hur individer hanterar och reflekterar över en eventuell social 

påverkan, och då lämpade sig intervju som metod för datainsamlingen (Dalen, 2008).  

 

Det finns flera olika slags intervjuer som har en mer eller mindre strikt mall för vad man ska 

fråga samt vad informanterna får svara på (Eliasson, 2010).  Semistrukturerade intervju med 

några förarbetade frågor bedömde jag var bäst lämpad till den här forskningsstudien. Fördelen 

med en semistrukturerad intervju var att man delvis utgår från några förarbetade frågor för att 

säkra att man får svar på vissa frågeställningar. Samtidigt finns det i en semistrukturerad 

intervju utrymme för informanten att prata utanför det förarbetade frågorna och då 

komplettera med övrig information som kan vara intressant för forskningsstudien (Eliasson 

2010). Forskaren har även möjligheten att ställa följdfrågor som kan leda in på nya 

datagivande spår (ibid). Oavsett vilken intervjuform ett syfte väljer att använda som metod 

behövs alltid en intervjuguide arbetas fram (Dalen, 2008). Till denna semistrukturerade 



 

11 

 

intervju formades guiden utifrån det huvudsakliga tema och frågor som studien har för att 

kunna samla in de material som forskningsstudien söker. De teman som valdes till 

intervjuguiden var barndomen och vuxenlivet eftersom det är centrala delar i 

forskningsstudien då studien syftar till att undersöka informanternas uppfattning om 

barndomen och vuxenlivet. Temana efterföljdes med tillhörande frågor. Frågorna i 

intervjuguiden sorterades utefter frågans "laddning". Man bör inte börja med en fråga som 

kan vara känslig för informanten utan man får anpassa ordningen så de blir bekvämt för både 

informanten och forskaren(Dalen, 2008). De frågor som avrundade intervjun var därför mer 

lättsamma för att få ett avslappnat avslut på intervjun. Se intervjuguide bilaga 3.  

 

 

4.3 Etik och metodologi 
 

När man genomför en studie som grundas på människors upplevelser är det viktigt att vara 

medveten att det kan vara känsligt (Dalen, 2008). Syftet med forskningsstudien var att 

undersöka döttrars uppfattning om mammors (eventuella) sociala påverkan på dem från 

barndomen in i vuxenlivet vilket skulle ha kunna vara ett känsligt ämne. Det är viktigt att vara 

medveten om det etiska och metodologiska problem som kan uppkomma vid insamling av 

informanternas empiriska material (Dalen, 2008). Att vara förberedd på problemsituationer 

som kan uppkomma under intervjuprocessen tror jag är nyckeln till att kunna bemöta och 

hantera dem på bästa sätt. Stigmatisering är en "fara" när man forskar på människors empiri 

(Dalen, 2008). Informanten kan känna sig uthängd om man som forskare pekar ut dem som en 

"viss typ av människor". Oro hos både informanten och forskaren kan skapas under 

intervjuprocessen. Som informant kan studiens ämne vara känsligt eller eventuellt väcka 

gamla minnen som kan skapa en jobbig situation. Forskaren kan även vara orolig för att 

informanten ska komma att uppleva situationen som obehaglig. Som forskare är det viktigt att 

försöka hålla distans till informanten men samtidigt en närhet för att skapa ett förtroende för 

informanten att öppna upp sig (ibid). Att ha dessa problemsituationer i åtanke hjälpte mig som 

forskare att hantera intervjuerna eftersom jag var medveten om att problem kan uppstå.   

 

 

4.4 Presentation av informanterna 
 

Informanterna presenteras enligt konfidentialitetskravet på ett sådant sätt att det inte går att 

identifiera dem. Det tre informanterna i denna forskningsstudie är alla kvinnor över 18 år. 
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Alla informanter bor i Sverige men i olika städer. Alla har flyttat hemifrån och tar därmed 

eget ansvar för sin kosthållning. Informanterna anser sig ha växt upp med en mamma som till 

stor del av uppväxten bantat. 

 

4.5 Genomförandet 
 

Eftersom informanternas boende ort varierade i avstånd från mig beslutade jag att två 

intervjuer gjordes muntligen mellan mig och informanten och den tredje genom frågor som 

skickats på mail. De informanter som svarade på frågorna i en muntlig intervju fick ta del av 

frågorna några dagar innan intervjutillfället. Det med anledning av att informanterna skulle få 

tid att fundera kring frågorna och "återuppleva" barndomsminnen i lugn och ro och på så vis 

kunna ge en så informativ data som möjligt till forskningsstudien. Intervjuerna genomfördes 

på offentliga platser vid en avskild plats. Innan intervjuerna påbörjades frågade jag 

informanterna om det hade några funderingar kring forskningsstudien.  Båda informanterna 

godkände att intervjun spelades in.  Ljudnivån under båda intervjuerna var något störande vid 

inspelningen men inte samtalet i sig. Vid transkriberingen var det vid vissa tillfällen svårt att 

höra vad en av informanterna sade. De muntliga intervjuerna tog ca 10 min vardera och 

transkriberades därefter ordagrant från inspelning till skrift.  

 

Informanten som fickbesvara frågorna skriftligt via mail skickades samma intervjuguide som 

använts till de muntliga intervjuerna till informanten. Informanten fick information om att 

svara på frågorna så utförligt som möjligt med tillåtelse att ”tänka utanför boxen” om det 

fanns någon övrig information som informanten ville dela med sig av. Informanten fick en 

vecka på sig att svara på frågorna för att sedan maila tillbaka svaren till mig. Svaren från 

informanten lästes av mig som forskare och hade följts upp av ett telefonsamtal om det funnits 

behov av det. Det behövdes inte då frågorna var tydligt besvarade.  

 

När all empirisk data var insamlat och transkriberat från intervjuerna studerade jag varje 

enskild informants historia från barndomen och vuxenlivet för att skapa en förbättrad inblick. 

Här upptäcktes likheter och skillnader i historierna som jag vidare kommer att vara det 

material som utgör resultat-/analyskapitlet. Förutom svaren från det förarbetade frågorna fick 

forskningsstudien övrig information som informanterna själva valde att berätta om.   
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5. Resultat/Analys 
 

I resultat-/analyskapitlet presenteras och analyseras det empiriska material som framkommit 

av de transkriberade intervjuerna. Precis som intervjuguiden är barndomen och vuxenlivet de 

två teman som resultatet kommer att presenteras utifrån. Att ha två teman som beskriver 

informanternas empiri från barndomen respektive vuxenlivet skapar struktur för att besvara 

forskningsstudiens syfte och frågeställningar. Informanterna benämns som informanter/döttrar 

genom hela analys-/ resultatkapitlet.  

 

5.1 Barndomen 
 

Två informanter berättar i intervjuerna att familjens kost under barndomen var vanlig 

husmanskost, makaroner med korv, kyckling, fisk, potatis och så vidare. En informant uppger 

att det fanns en skillnad i hur måltidens konstruktion såg ut. Familjemedlemmarna åt olika 

saker. Mamman hade sin speciella mat som vägdes när hon var med i viktväktarna. Hon själv 

och hennes pappa åt då en annan typ av mat. Alla informanternas mammor har framförallt 

bantat med Viktväktarna. Två av dem berättar om hur de räknades Points (Points är ett 

räknesätt Viktväktarna har för att kontrollera matintaget) för att hålla koll på hur mycket det 

skulle äta. En mamma delade även med sig av kunskapen kring Points och hur man räknade. 

De gjorde att informanterna fick upp ögonen för mammornas bantande. En informant berättar 

om en tid då hennes mamma gick ned mycket i vikt och lade mycket fokus på kosten och 

motionen, hon kunde vara ute och gå två gånger per dag. Två av informanterna berättar att 

deras mammor testat på det flesta olika typer av bantningsmetoder och dieter så som LCHF, 

GI, Atkins och så vidare. Att mammorna bantade med olika dieter blev alltså en naturlig del i 

vardagen för informanterna eftersom det var något deras mammor mer eller mindre alltid 

gjorde. Mellan raderna berättar informanterna att det finns något självklart i att prata om sin 

kropp och att gå ned i vikt eftersom det inplanterats i deras habitus under barndomen. 

Enligt döttrarna pratade mammorna under uppväxten om sina kroppar och att det ansåg sig 

behöva gå ned i vikt. En mamma pratade om ”perioder” då hon skulle gå ned i vikt och inte 

om någon livsstilsförändring. Informanten säger idag att hon förstår att det bara handlade om 

att gå upp och sedan ned i vikt. Mamman beklagade sig över sin kropp, den var för stor och 

när hon lyckats gå ned i vikt så var det något positivt. En mamma pratade om att ”ta tag i 

vikten” när hon ansåg sig ha gått upp i vikt. En mamma kunde stå framför spegeln och visa 
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sitt missnöje över kroppen genom att fråga om hon kunde ha på sig ett visst plagg eller fråga 

om hon ser tjock ut och säga att hon behövde gå ned i vikt.  

 

Informanterna har alltså under barndomen präglats av ett beteende hos deras mammor att om 

man är överviktig och missnöjd med sin kropp är bantning lösningen för att gå ned i vikt och 

på så vis bli nöjd med sig själv och sin kropp, eftersom det var det budskapet mammorna 

sände till sina döttrar. Mammornas bantande verkar dock inte ha handlat om en långsiktig 

lösning enligt döttrarna. En informant tror att mamman bantat på grund av osäkerhet och låg 

självkänsla, det är något som informanten förstått i vuxen ålder. En informant berättar att 

hennes mamma bantade på grund av ett missnöje över kroppen efter att hon fått barn och inte 

fått tillbaka den kroppen hon hade före graviditeterna. Det var framförallt magen och armarna 

som mamman hade ett missnöje över. En informant berättar att övervikt var anledningen till 

att hennes mamma bantat. Hon hade en sköldkörtelsjukdom som påverkat vikten så att hon 

har lättare går upp i vikt. Informanten förstår idag att övervikten delvis berodde på sjukdomen 

men även på grund av ett fuskande med kosten och för lite motion.  

 

I en av familjerna pratades det mycket om att man duger som man är. Informanten tror att det 

har att göra med sin mammas bakgrund som socionom, dock applicerade mamman bara det 

tankesättet på dottern och inte på sig själv. Det var inget informanten reflekterade över som 

barn. Vidare beskriver informanten bantningen som en stor del av sin mammas personlighet 

och att hon själv tidigt blev medveten om bantningen. Det inplanterades alltså i informantens 

habitus. Informanten tyckte det var konstigt att mamman inte fortsatte med de 

bantningsmetoder som fungerade, exempelvis viktväktarna. En informant beskriver att hennes 

mammas prat om sitt utseende påverkade henne till att börja reflektera över sin egen kropp. 

Hon började jämföra sig med andra och tyckte att hon var större än sina kompisar. Mamman 

försökte då hjälpa sin dotter genom att ge råd om att inte äta kakor och erbjöd även sin dotter 

att hon skulle prova på viktväktarna vid 12 års ålder. En annan informant följde med sin 

mamma på viktväktarmöten när hon var 17 år. Mammornas habitus påverkar i och med det 

informanternas habitus genom att lära döttrarna hur man kan gå ned i vikt. En informant 

beskriver familjerelationen som nära och att man kan prata om allt, förutom när det kommer 

till utseende. Att säga till varandra att man var söt eller liknande förekom men framförallt var 

samtalen kring utseende negativt. Informanten berättar om ett tillfälle när hon var 21 år 

gammal då hennes mamma sa till henne att hon var vacker. Informanten blev chockad just för 

att det var ovanligt att hon fick höra det. Informanten berättar även om situationer hemma när 
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hon kunde få höra av sin mamma att tröjan hon köpt får henne att se större ut, eller att färgen 

inte passar henne. När familjen tyckte hon köpt något fint fick hon höra det men inte mycket 

mer. Informanten tror att det kommer från en osäkerhet från hennes mamma. Att hon aldrig 

riktigt accepterat hur hon ser ut efter två graviditeter vilket kan ha präglat hennes beteende 

mot sina döttrar. Här kan man uppmärksamma samhällets norm kring att kvinnor till stor del 

bedöms genom sitt utseende. 

 

De informanter vars mammor kommenterat deras döttrars vikt och försökt få dem att gå ned i 

vikt under barndomen/tonåren var de informanterna som sedan visade sig vara missnöjda över 

sin kropp under barndomen/tonåren. Mammornas habitus påverkade eventuellt döttrarnas 

habitus till att likna deras egna, att vara missnöjd över sin kropp eftersom att det präglats av 

det tankesättet. Mammornas habitus kan ha påverkats av samhällets kroppsideal till ett 

missnöje över kroppen. Informanten som berättat att mamman framförallt sagt ”att man duger 

som man är” och inte försökt påverka dotterns vikt hade inte heller några speciella åsikter 

över hur hon såg ut under barndomen/tonåren. Vidare berättar informanten att hon haft vanligt 

tonårsprat, att hon ansåg sig vara för lång eller tjock men det var inget hon mådde dåligt av. 

Även om det inte var något som informanten känslomässigt påverkats av så uppmärksammar 

hon ändå det ideal som samhället ställer på kvinnokroppen. En annan informant tyckte inte att 

hon såg ut som andra utan var för stor, hon jämförde sig med andra och ville se ut som dem. 

Missnöjet över kroppen ledde till att hon ville förändra sig och gå ned i vikt för då skulle allt 

blir bra istället för att träna på att vara nöjd med sig själv. Informanten ville eventuellt ändra 

sitt fysiska kapital till att likna omgivningen för att passa in. Den tredje informanten berättar 

att hon sedan tidig ålder varit missnöjd över sin kropp för att hon tyckte att hon var mullig. 

Det blev värre i puberteten då kroppen även formas för att bli en kvinnlig kropp. Hon var 

speciellt missnöjd över sina ben. Det var inte förrän en kille, utomlands på en strand sa till 

henne att hon hade sexiga ben som hon kunde acceptera sina ben och tro att någon annan 

skulle kunna tycka att hennes ben var sexiga. Här uppmärksammas ytterligare den karusell 

som kvinnor generellt lever i. Att man duger på grund av sitt utseende och vikten av att få 

höra det.  Informanten bodde under ett år utomlands och då förändrades hennes kost- och 

träningsvanor vilket ledde till att hon gick upp i vikt. Efter viktuppgången utomlands satte 

hennes mamma henne på en kortare diet och hon fick väga sig inför sin mamma så att hon 

kunde hålla koll. Så här beskriver hon det: 
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”Jag introducerades så tidigt till kroppsfixering och viktreglering, något 

som har präglat mig hela livet och gör än idag” (Citat informant). 

 

 

 

5.2 Vuxenlivet 
 

De två informanter som haft ett missnöje över sin kropp under barndom/tonåren är det två 

som sedan har bantat från tonåren in i vuxenlivet. En av dem anser sig ha bantat hela livet för 

att hon har velat bli mindre på grund av missnöje över kroppen, precis som sin mamma. Det 

var mycket fokus på träning men framförallt kosten berättar informanten. Hon lyssnade 

mycket på vad folk omkring sa och vad som stod i tidningen kring vad man ska och inte ska 

äta.  Den andra informanten berättar att hon ”jojjobantat” sedan hon blev överviktig vid 16 års 

ålder, framförallt på våren och sommaren. Här ser man hur kvinnor kämpar för att bli något 

som samhället anser vara det korrekta. Informanten har provat på flera metoder precis som 

hennes mamma så som viktväktarna, Xtravaganza, VLCD soppdieter och LCHF. Hon gick 

ned 17 kg med Xtravaganza, tränade och mådde då bra. Men efter att hon flyttade några 

månader förändrades rutinerna och tillgång av kök och gym. Idag strävar hon efter att gå ned i 

vikt långsamt med hållbara livsstilsrutiner som ska fungera oavsett hur livssituationen ser ut.  

Informanten som inte haft ett stort missnöje över sin kropp under barndom/tonåren berättar att 

hon enbart bantat efter graviditeter. Då har hon sluta äta godis och började motionera. Hon har 

aldrig följt någon speciell diet trots att hon växt upp med en mamma som provat det flesta 

dieter precis som de andra informanternas mammor. Hon är samtidigt den enda informanten 

som inte sagt att hon ansett sig vara överviktig, vilket kanske gjort att hon inte ansett sig 

behöva banta då alla växt upp med tankesättet att banta är nått som överviktiga gör.  

 

Hur informanterna äter idag varierar till viss del men alla verkar ha samma uppfattning om 

hur det vill att livet ska se ut idag. Alla verkar vilja leva med hållbar kost och motionsvanor 

som ska passa deras egna förutsättningar. En informant berättar att hon försöker ha en liberal 

LCHF kost som livsstil för att hålla sitt sockersug minimalt. Hon har sedan barndomen haft 

ett sockerberoende och då fungerar en kost utan kolhydrater bäst för henne. Hon benämner sig 

även som en känsloätare som ibland har svårt att hålla tider när hon mentalt är i obalans, men 

det är något som blir bättre. En annan informant berättar att hon har en ätstörningsproblematik 

som gjort att det har varit väldigt fokuserat på mat, men det är något som är bättre idag efter 

att hon fått hjälp. Idag försöker hon äta efter tallriksmodellen för att få i sig av alla 
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beståndsdelar. Den tredje informanten anser sig vara rätt noga med kosten. Hon berättar att 

familjen använt sig av olika typer av matkassar (ex Linas Matkasse) för att se till att de äter 

varierat. Även om denna informant inte påverkats på samma sätt som de andra informanterna 

så finns det ett beteende kring vikten av att ha koll på matintaget genom näringsberäknad 

matkasse. Intervjuerna visar att informanterna har ett stort vokabulär gällande olika dieter och 

uttryck vilket kan vara normalt för dem eftersom att det finns i deras habitus från barndomen.  

 

Informanternas kroppsuppfattning idag varierar. Den informant som inte haft ett missnöje 

över sin kropp under barndomen/tonåren och inte heller bantat mer än efter graviditeten är 

den som är mest tillfreds med sin kropp idag. Hon säger samtidigt att hon skulle kunna röra på 

sig lite mer men det är något hon bestämmer över själv. Den informanten som levt med ett 

missnöje över sin kropp, som sedan lett till bantning och ätstörningsproblematik anser att 

hennes kroppsuppfattning är bättre idag än vad den var under barndomen/tonåren. Hon har 

lärt sig att acceptera sig själv och har insett att det finns viktigare saker i livet. Hon har 

kommit en bit på vägen men har fortfarande saker som hon behöver jobba med säger hon. 

Den andra informanten som också levt med ett missnöje över kroppen och därför bantat men 

inte haft samma ätstörningsproblematik är fortfarande inte nöjd med sin kropp. På grund av 

mental ohälsa har vikten ökat till följd av dålig kost och brist på träning. De extrakilona gör 

att hon inte känner igen sig själv.  

 

Huruvida informanterna pratar med omgivningen om kost, träning och hälsa varierar till viss 

del. En informant berättar att på senare tid pratar hon inte lika mycket med omgivningen om 

hälsa för att hon skäms över att hon inte lyckas gå ned i vikt och behåll den. Tidigare har hon 

pratat mycket med sin omgivning för att få tips över hur man gå ned i vikt.  Idag försöker 

informanten istället se till problemen bakom hennes övervikt och på så vis hitta långsiktiga 

lösningar. En informant berättar att hon pratar med omgivningen om det allmänna som står i 

tidningen och man delar på så vis med sig av sina kostvanor och kunskaper. Hon tror att det är 

en åldersfråga hur man väljer att prata om hälsa. Informanten som behandlats för 

ätstörningsproblematik berättar att hon idag inte pratar lika mycket med sin omgivning om 

hälsa som hon gjorde förut. Börjar hennes vänner prata om det så väljer hon vanligen att ta ett 

steg tillbaka, så här beskriver hon det: 

 

”..det har varit väldigt mycket, men det har varit för att man själv 

också la fokus på det och ville prata om det..”(Citat informant) 
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Alla informanterna verkar idag mer eller mindre påverkas av ”hälsosnacket” bland vänner och 

i media. En informant berättar att hon har påverkats mycket av omgivningens prat om kost, 

träning och hälsa. Idag påverkas hon inte lika mycket för hon har insett att det inte går att 

lyssna och ta till sig vad alla säger för att vi alla är olika med olika förutsättningar. Samtidigt 

tror hon att hon säkerligen påverkas mer av omgivningen än vad hon vet om. Hon tror att 

hennes mamma haft stor påverkan på henne under uppväxten vilket lett till 

ätstörningsproblematiken. Det är ingens fel utan det är ren fakta. Att påverka henne till ett 

missnöje över kroppen var inget hennes mamma gjorde med flit säger informanten. En 

informant berättar att hon genom olika resor påverkats mycket gällande kost, hälsa och 

träning då hon mött olika kulturer och levt med begränsad tillgång av kök och pengar. Även 

sociala tillfällen som fika och middagar med vänner påverkas informanten av då det bjuds på 

sötsaker och det blir svårt att stå emot frestelser. Hon blir även påverkad av medias 

exponering av framgångshistorier där personer lyckats gå ned i vikt. Hon tycker att det är 

jobbigt att se dem lyckas när hon själv inte gjort det än, fast hon vet att hon också kan. 

Familjen påverkar henne fortfarande mycket. En informant påverkas av media till att tänka 

mer närproducerat samt att äta mer säsongsgrönsaker. Tidningsrubrikerna kring kost har 

påverkat henne till att idag äta mindre kolhydrater men hon skulle aldrig få för sig att följa en 

diet fullt ut.  Hon läser hälsotidningar och påverkas nog inte mer än någon annan. Samtidigt 

hoppas informanten att hon är kritisk till vad som står. Hon berättar att när hon var yngre så 

pratade man kring kroppen och sa då att man skulle vara smal, snygg och se ut som ett 

”salladsblad” och det var det man skulle äta. Idag pratas mer om hur och vad man ska äta 

redan från 12 års ålder. Hon anser att vuxna och media förser ungdomar med argumenten. 

Varför hon inte tagit efter sin mammas beteende kring bantning och dieter vet hon inte, men 

hon har en tanke att hon kanske är för bekväm med sig själv. Hon har levt väldigt nära sin 

mamma och alla dieter och hon berättar att så fort LCHF kom så började hennes mamma med 

det och informanten själv bara skakade på huvudet. Så här beskriver informanten det:  

 

”...jag har verkligen inte en susning..för jag menar jag har levt så nära henne 

ända upp i vuxen ålder liksom och hennes tokiga dieter...”(Citat informant) 
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Sammanfattning resultat/analys 

Sammanfattningsvis av det empiriska material som informanterna delat med sig av till 

forskningsstudien så kan jag utläsa en röd tråd. Alla mammor till informanterna har på något 

sätt visat att de är missnöjda över sin kropp, vilket är något döttrarna snappat upp. En tanke är 

att mammornas missnöje kommer från samhällets krav och objektifiering av kvinnor att om 

man är smal så duger man eller att även det växt upp med en mamma som bantat. Det är 

kanske så mammornas habitus ser ut vilket då kan ha påverkat döttrarnas habitus genom 

social påverkan i hemmet. Skillnaden i hur informanterna sedan i praktiken påverkats av sina 

mammors beteende är olika. De två informanter som levt med ett missnöje över sin kropp från 

uppväxten är de informanter som sedan provat på flera bantningsmetoder precis som deras 

mammor. Informanternas mammor har även försökt hjälpa dem med att gå ned i vikt vilket 

skulle kunna ses som en påverkan till informanternas kroppsuppfattning. Min föreställning är 

att med välmening försökte mammorna hjälpa döttrarna med samma metod som det använt 

sig av själva. Jag tror att de handlar om att mammorna vill döttrarnas bästa och att de inte ska 

behöva leva med samma missnöje över kroppen som mammorna själva gjort. Den 

informanten som växt upp med mentaliteten ”du duger som du är” är den personen som inte 

tagit efter sin mammas bantningsbeteende. Hon är nöjd över sin kropp och har inte bantat mer 

än efter graviditeter. Alla anser att media och vänner är något som påverkar kring kost, 

träning och hälsa. Även om vissa av informanterna påverkats mer av sina mammor verkar 

ingen vilja följa deras mammors beteende fullt ut. Alla informanter har ett långsiktigt tänk 

kring hälsan, det är något som de vill ska fungera på lång sikt. Hur kan det komma sig att alla 

informanter har en vision om att ha en hållbar och hälsosam livsstil då döttrarnas uppfattning 

är att deras mammor endast sett kortsiktigt på vikten och hälsan?  
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6. Diskussion 
I diskussionskapitlet diskuteras resultat-/analyskapitlet med återkoppling till bakgrunden. I det 

här kapitlet har mina egna slutsatser fått ta mer plats då jag för ett resonemang om resultatet. 

Underrubrikerna är framtagna från det teman som jag anser komma fram från resultat-

/analyskapitlet vilket är Media och samhället, Habitus från barndomen och Självkänsla.  

 

Media och samhället 
Mammor, media och vetskapen om ett för högt BMI var de främsta orsakerna till att barn 

skapar en uppfattning om deras kropp enligt McCabe och Ricciardelli (2005). Dessa tre 

komponenter kommer jag nu att diskutera då jag ser en koppling till mina informanter. Att 

mammorna skulle kunna vara en av flera orsaker till informanternas kroppsuppfattning är 

enligt min tolkning inte så konstig med tanke på att de är viktiga förebilder för dem enligt 

Månsson (2013) och Perez-Pastor et al (2009). En informant beskriver hur hon börjat 

reflektera över sin kropp när hennes mamma beklagat sig över sin, vilket stödjer min teori om 

att mammor är en av flera faktorer till att barn skapar en uppfattning om deras kropp. Det som 

dock är viktigt att se till är att mammorna till informanterna också lever i ett samhälle där 

idealet för kvinnor är smalt, samt att skuld och skamkänslor finns hos många kvinnor om man 

inte anser sig se ut som samhällsnormen (Hammer, 2009). Samhället och media framställer 

vanligen överviktiga kvinnor som något äckligt och att det framförallt är ett kvinnobekymmer 

(Sandberg, 2004). Med den informationen i åtanke är det för mig som forskare inte konstigt 

att överviktiga kvinnor blir missnöjda över sin kropp om det är så samhället resonerar om 

övervikta kvinnor. Från intervjuerna framkommer hur informanterna beskriver sig själva och 

deras mammor, hur alla verkar strävar efter att nå medias accepterade ideal. Informanterna 

pratar om graviditetskilon, för stora kroppsdelar och så vidare. Framgångshistorier i media 

belyser kvinnans viktnedgång som något positivt (Sandberg, 2004) vilket även en informant 

gör. Sandberg (2004) beskriver hur kvinnan då går från oattraktiv till attraktiv, vilket kan ha 

varit mammans känsla som informanten uppmärksammat. 

 

Samma exponering från samhälle och media präglar även informanterna och deras habitus 

vilket kan vara en av flera förklaringar till att två av informanterna varit missnöjda över sin 

kropp och bantat. Jarlbros (1994) studie på ungdomar visar att de påverkas av medias 

exponering av tunna kroppsideal(refererad i Sandberg 2004). Vilket tycks kunna 

överensstämma med två informanter som beskriver att det påverkats. När man är ung är man i 
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en extra känslig period i livet vilket tycks kunna vara en ytterligare förklaring till att två av 

informanterna lever/levt med ett missnöje (Jarlbro 1994, refererad i Sandberg, 2004). En 

informant berättar om hur hon under tonåren blev missnöjd över sin kropp när den blev mer 

vuxen och kvinnlig, vilket överensstämmer med studien Body Dissatisfaction in Women and 

Men: The Roleof Gender-Typing and Self-Esteem som visar på att kvinnor med feminina 

kroppar är mer missnöjda med sin kropp än kvinnor med maskulin kroppsform (Forbes et al., 

2001). En tanke enligt mig angående kvinnors missnöje över den kvinnliga kroppen är att den 

manliga kroppen enlig tSandberg (2004)inger mer makt och pondus. Som tidigare nämnt visar 

en studie att flickors vetskap om ett för högt BMI påverkas på längre sikt än pojkar (McCabe 

& Ricciardelli 2005). Det kan enligt min tolkning liknas med två informanternas historier om 

att vilja förlora vikt från tonåren in i vuxenlivet.  Alla har fokuserat på kosten för att gå ned i 

vikt med förändringar i kostintaget. Vetskapen hos de två informanter som fått erbjudande om 

hjälp att gå ned i vikt av sina mödrar kan enligt min uppfattning liknas med studien om BMI. 

Eftersom informanterna enligt min uppfattning då indirekt fått höra att de behöver gå ned i 

vikt när en fått möjligheten att vara med i viktväktarna eller fått väga sig inför sin mamma. 

 

Två av informanterna har utifrån min tolkning av intervjuerna alltså exponerats av de tre 

främsta orsakerna som McCabe och Ricciardelli (2005) anser skapar en medvetenhet om sin 

kropp. Mammors beteende kring bantning, vetskapen om att behöva gå ned i vikt samt medias 

tunna kroppsideal. Det är enligt min uppfattning inte egendomligt att två av döttrarna därför 

börjat banta. En av informanterna berättade om den ätstörningsproblematik som hon haft 

vilket skulle kunna förklaras med stöd av Forbes et al., (2001) som tror att vissa människor 

har lättare tar åt sig av medias exponering av tunna kroppsideal. Vilket i sin tur kan leda till 

ätstörningar enligt Forbes (1988, refereras i Forbes et al., 2001).  

 

 

Habitus från barndomen 
 

Resultatet visar på att kvinnorna i studien påverkats olika under barndom av deras mammors 

bantande eftersom det själva beskriver det samt att det tagit efter kroppsmissnöje och ett 

bantningsbeteende. Precis som tidigare studier visat så verkar vissa personer vara mer 

mottagliga än andra för social påverkan från omgivningen kring hälsotemat (Monro & Huon 

2005, refererad i Hammer, 2009). Ett varierande resultat var därmed inte chockerande för 

forskningsstudien, men det intressanta är varför. Varför eller varför inte påverkades kvinnorna 
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av deras mammor. Alla informanterna har enligt min uppfattning en gemensam faktor, deras 

klass habitus från barndomen (Broady, 1990 refererad i Larsson, 2008). En uppväxtmiljö där 

mamman varit missnöjd över sin kropp, beklagat sig inför informanterna och bantat med olika 

dieter. Dialogerna hemma har enligt informanterna innefattat ord och yttryck som ”för tjock, 

måste banta, viktväktarna” och så vidare. Det har inplanterats i informanternas habitus under 

barndomen och kan enligt min föreställning ha blivit en naturlig del i informanternas 

vokabulär. Precis som Månsson (2013) beskriver så kan barn till bantande mammor lära sig 

att det är viktigt hur kroppen ser ut samt att vara missnöjd över den, vilket tycks skulle kunna 

överensstämma med informanternas uppväxt. Mentaliteten hos mammorna kan enligt min 

uppfattning ha varit att de ansett sig vara överviktiga, vilket då inte anses överensstämma med 

samhällsnormen för en ideal kvinnokropp. Det kan då ha skapat ett missnöje hos mammorna 

som då försöker lösa missnöjet med bantning. Eftersom att barn lär sig genom socialt samspel 

i föräldrahemmet enligt Johansson (2012) kan det överensstämma med det informanter som 

då tagit efter mammans beteende. 

 

Även om uppväxtmiljöerna och deras klass habitus påminner om varandra så har alla 

individer ett eget Habitus (Broady, 1990 refererad i Larsson, 2008). Vilket tycks vara en 

förklaring till informanternas skilda påverkan från mammorna. Informanterna har en varsin 

”ryggsäck” med deras egen historia från uppväxten med normer och värderingar från 

familjen, som då även innefattar mammornas tankesätt som präglat informanternas 

uppväxt(Broady, 1990 refererad i Larsson, 2008). Habitus har även den egenskapen att kunna 

förändras och anpassa sig till omgivningens gemensamma habitus om individen känner att 

den inte passar in (Broady, 1991). Den informant som inte tagit efter sin mammas beteende 

kan ha omgetts av personer med ett annorlunda tänk kring bantning än hennes mamma. Det 

kan ha gjort att hennes tankesätt förändrats. Som tidigare nämnt finns det flera faktorer som 

påverkar informanternas habitus än familjen som till exempel media. Familjen är som tidigare 

nämnt en arena för lärande enligt Aarsand och Aarsand (2012). Min föreställning är att det 

kan kopplas samman med teorin om människans habitus. Det är i hemmet som informanterna 

lärt sig deras familjs rutiner och tankar kring exempelvis kostvanor och kroppsuppfattning om 

man ser till Aarsand och Aarsands(2012) som då inplanerats i deras habitus. Familjelivet kan 

även ses som sluten och öppen (Aarsand & Aarsand, 2012). Sluten just för att det är inom 

familjens väggar som familjen socialiserar med varandra och utbyter kunskap. Familjelivet 

kan ses som öppet i den meningen att alla medlemmar släpper in andra människor in på deras 

familjearena. De utomstående människorna bär då med sig sina föreställningar om saker och 
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ting in i deras hem som då även kan påverka människan (ibid). Min uppfattning är att det är 

en väg där informanterna kan ha påverkats av andra arenor än mamman och familjen. 

Utomståendes föreställningar om exempelvis kost, träning och hälsa influerar även 

informanterna och då även deras habitus. Samtidigt finns det en myt kring föräldrars påverkan 

på sina barns framtid, att deras betydelse inte alls är så stor som många anser (Harris, 1998). 

Vilket även det kan vara ett argument för att en informanteras inte tycks påverkats 

frånuppväxt på ett sådant sätt att hon börjat banta som sin mamma.  

 

Självkänsla 
Informanterna har hanterat/hanterar livssituationer de mött/ möter olika eftersom deras 

habitus som tidigare nämnt tillverkar strategier (Broady, 1991). En teori till informanternas 

olika berättelse i huruvida de har eller inte har påverkats och tagit efter deras mammors 

beteende och tankesätt kan bero på informanternas självkänsla från uppväxten. En informants 

uppfattning om varför hon tror att hennes mamma bantat på grund är på grund av just dålig 

självkänsla, vilket enligt mig skulle kunna vara fallet för två av informanterna. Dessa två 

informanter berättar om hur mammorna hade åsikter om deras kroppar vilket kan ha påverkat 

deras självkänsla när det bland annat fått höra att en viss tröja får dem att se större ut eller att 

det inte bör äta kakor. Mitt resonemang stödjs åter av Månsson (2013) som anser att bantande 

mammor lär sina barn att vara missnöjd över kroppen och att det är viktigt hur den ser ut. 

Studier har visat att familjen, men framförallt mammor har en stor påverkan gällande 

kroppsmissnöje hos barn vilket kan vara en av flera förklaringar till att två av informanterna 

har/haft ett kroppsmissnöje (McCabe & Ricciardelli, 2005). Men återigen tror jag som 

forskare precis som en av informanterna, att mammornas påverkan på informanterna var inget 

de gjorde med flit. Att barn blir missnöjda över sin kropp kan även bero på exempelvis sociala 

medier som Instagram (Månsson, 2013). 

 

Kroppen kan som tidigare nämnt ses som ett fysiskt kapital enligt Bourdieu där människan 

värderar andra individer utifrån figur och form (Bourdieu, 1984:206;jfr Lupton 1996, 

refererad i Sandberg, 2004).En till utseendet ”fin person” är inte bara smal utan anses även 

vara en snäll individ (Sandberg, 2004).  På samma sätt uppfattas en fet person som en 

ohälsosam person med ett mindre attraktivt utseende (ibid). Om samhällets syn på människan 

är enligt beskrivningen för fysiskt kapital är det enligt min uppfattning inte konstigt att en 

människa som själv anser sig vara överviktig blir negativt påverkad av samhället. Det kan 

enligt min uppfattning vara en bidragande faktor till en eventuell bristande självkänsla hos två 
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av informanterna. Att ha en låg självkänsla som barn kan enligt Forbes et al (2001) leda till ett 

missnöje över sin kropp som vuxen. Det stödjer min teori om sambandet mellan två av 

informanternas eventuella låga självkänsla som barn som fortsatt i ett missnöje över kroppen i 

vuxenlivet som två informanter berättat att det har/haft. En av informanterna 

ätstörningsproblematik stödjs av Halvarssons (2000) påstående att bantning är ett första steg 

mot en ätstörning. En potentiell slutsats är att mammorna påverkat döttrarna att bantning löser 

missnöjet över kroppen. Eftersom den tredje informanten inte uppvisat ett missnöje över 

kroppen så blir mitt antagande att hon inte ansett sig ”behöva” ta efter mammans beteende. 

Två informanter tycks ha påverkats av sina mammor att till stor del tagit efter mammornas 

beteende kring matvanor. Ungdomarna i studien Ungdomars matval säger att det använt 

föräldrarnas rutiner kring matlagning som en referenspunkt när det flyttat hemifrån vilket kan 

jämföras med informanterna i denna forskningsstudie (Parinder, 2012).Min föreställning är att 

deras habitus följt dem från barndomen in vuxenlivet.  

 

6.1 Metoddiskussion 
I detta kapitel diskuterar jag mitt val av metod till denna forskningsstudie. Om det beslut som 

fattades före insamlingen av data var det bästa för studiens syfte eller om jag hade kunnat 

göra på något annat sätt. Även forskningsstudiens rimlighet, noggrannhet och trovärdighet 

diskuteras.  

 

Intervju som metod till denna forskningsstudie var en bra teknik eftersom att det är en 

kvalitativ studie som bygger på informanters beskrivande empiri. Data från intervjuerna gav 

dock inte så mycket råmaterial som jag förväntat mig. Intervjuerna genomfördes på olika sätt 

beroende på vart informanterna i landet var bosatta. Den informant som besvarade frågorna 

via mail var den informant som forskningsstudien fick mest fylliga svar från. Där fanns det 

mer tid för informanten att besvara frågorna i lugn och ro utan att ha en mig som intervjuare 

lyssnandes samtidigt som allt spelades in, vilket skulle kunna vara en stressfaktor. Ett 

alternativ hade varit att alla informanter fått svara på frågor via mail. Ett annat alternativ för 

att få in mer data till forskningsstudien hade varit att jag som intervjuare varit bättre på att 

ställa följdfrågor och försökt få mer beskrivande svar från de muntliga intervjuerna. Det som 

genomsyrar det empiriska material som inte behöver vara en nackdel, men som är viktig att ha 

i åtanke när man läser studien är den faktorn att intervjuerna enbart berättar bara vad som 

sagts, inte vad som inte sagts. Det lämnar utrymme för slutsatser som inte alltid är befogade 

eftersom att informanten inte berättat om det. Ett exempel är att det behöver inte enbart vara 
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en informant som fått höra från sin mamma att hon duger som hon är. De andra informanterna 

kan självklart fått höra det med inte valt att berätta de i intervjuerna. 

 

Utifrån Rosenqvist och Andrén (2006) har jag ställt denna forskningsstudie mot dess 

rimlighet, noggrannhet och tillförlitlighet. Forskningens rimlighet är enligt mig stor. 

Informanternas olika historier får stöd från tidigare forskning samt av den teoretiska 

utgångspunkt som forskningen har. Forskningens noggrannhet syftar till hur väl materialet är 

bearbetat av mig som forskare (Rosenqvist & Andrén, 2006). Råmaterialet var inte så fylligt 

som jag hoppats på vilket har gjort att jag fått ta väl vara på det material som faktiskt samlats 

in. Noggrannheten i denna forskningsstudieblir därmed relativt stor eftersom all data 

bearbetats på ett varsamt sätt(Rosenqvist & Andrén, 2006). Forskningens tillförlitligheten är 

enligt min uppfattning hög. Informanterna var ”bara” tre så man kan inte generalisera svaren i 

forskningsstudien, men eftersom informanternas empiri innehåll varierar svar kan de svara för 

flertalet kvinnor med likande uppväxt. Hade forskningsstudien haft fler informanter hade det 

inte inneburit att data hade innehållit mer varierande svar. Om forskningsstudien haft fler 

informanter hade eventuellt intervjuernas volym fått minskats för att få ett hanterbart material, 

vilket skulle kunna vara till forskningsstudiens nackdel. Val av informanter var rätt eftersom 

att studiens syfte var att undersöka kvinnornas uppfattning från barndomen och vuxenlivet.  

 

6.2 Slutsats 
Syftet med forskningsstudien var att undersöka döttrars uppfattning om mammors 

(eventuella) sociala påverkan på dem från barndomen in i vuxenlivet. Forskningsstudien tycks 

ha kommit fram till att majoriteten av informanterna har påverkats av sin mamma i den mån 

att det tagit efter missnöje över kroppen och bantningsbeteende genom social påverkan. 

Forskningsstudien tror att det beror på att mammornas habitus kan ha inplanterats i döttrarnas 

habitus, det vill säga människans ryggsäck som hanterar och bemöter olika situationer utifrån 

erfarenheter som i denna studie är informanternas uppväxt. Det vill säga att mammornas 

beteende kring kroppsmissnöje och bantning har präglat informanternas uppväxt till att ta 

efter deras beteende. Även mammornas kommentarer gällande döttrarnas kroppar tycks ha 

kunnat påverka dem negativt. Forskningsstudiens föreställning är även att det finns flera 

faktorer som leder till att kvinnor bantar. Förutom mammors påverkan på döttrar är min 

uppfattning att samhället och media är en stor bidragande faktor till kvinnors generella 

missnöje över kroppen. Den informant som enligt denna forskningsstudie inte påverkats av 

sin mammas beteende i samma utsträckning som övriga informanter tycks kunna bero på 
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dennes mammas beteende mot dottern. Till skillnad från de övriga informanterna nämner 

denna informant inget om att mamman skulle ha haft åsikter om hennes kropp samt att hon 

ofta fått höra att hon duger som hon är. Avsaknaden av bekräftelsen från mammorna tycks ha 

kunna påverkat de andra informanternas självkänsla negativt. Slutligen är forskningsstudiens 

uppfattning att mammornas avsikt var att hjälpa sina döttrar att inte leva med samma missnöje 

över kroppen som de själva gjort.  

 

6.3 Vidare forskning 

Vidare forskning i ämnet mammor och social påverkan skulle kunna undersöka pojkars 

uppfattning i samma fråga. Att undersöka söners uppfattning om mammors/pappors 

(eventuella) sociala påverkan på dem från barndomen in i vuxenlivet. Det skulle även vara 

enligt min uppfattning intressant att undersöka mammors och papporsuppfattning i frågan om 

social påverkan samt denna forskningsstudies resultat. Vad har det för tankar kring social 

påverkan på sina barn? Vem har det yttersta påverkan i ämnet bantning? Föräldrar eller 

samhället?  
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Bilaga 1 - Missiv 

 

 

 

Hej!  

 

Jag heter Amanda Kjestrup och läser nu min sista termin till Hälsopedagog på Högskolan i 

Gävle. Jag skriver nu mitt examensarbete i pedagogik och det ska handla om social påverkan 

gällande matvanor i familjen. Därför är jag intresserad av dina tankar och erfarenheter och 

undrar om du vill dela med dig av dem.  

Syftet med min forskning är att se om/hur familjen påverkar barnens framtida matvanor. 

Metoden är intervju och de kommer ta cirka 20 min och spelas in om du godkänner det. Du 

kommer få ta del av frågorna före intervjun.  

Vid studier på Högskolan följer vi alltid etiska riktlinjer. Det innebär att forskningen går 

under information-, samtyckes-, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag som forskare 

ska informera mina informanter om forskningens syfte. Du som informant har rätt att 

bestämma över ditt deltagande, det är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst. Alla uppgifter som du lämnar till forskningen kommer förvaras från obehöriga. 

Det material som du lämnar ifrån sig kommer inte gå att spåra till personen. Det insamlade 

materialet kommer endast användas till denna forskning, därmed inget annat ändamål. 

När studien är klar och godkänd kommer den att bli offentlig då den publiceras på DiVA som 

är ett system för bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer 

och examensarbeten som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter. 

Om du undrar över något så ta gärna kontakt med mig.   

Med vänliga Hälsningar, Amanda Kjestrup

 

Amanda Kjestrup 

Telefonnummer: xxx 

Mail: xxx 

Handledare:  

Fil dr. Elisabet Hedlund 

Mail:xxx 



 

 

Bilaga 2. Missiv 

 

 

 

Hej!  

Jag heter Amanda Kjestrup och läser nu min sista termin till Hälsopedagog på Högskolan i 

Gävle. Jag skriver nu mitt examensarbete i pedagogik och det ska handla om social påverkan 

gällande matvanor i familjen. Därför är jag intresserad av dina tankar och erfarenheter och 

undrar om du vill dela med dig av dem.  

Syftet med min forskning är att se om/hur familjen påverkar barnens framtida matvanor. 

Metoden för forskningen är intervju med frågor som du besvarar via mail. Efter att frågorna 

besvarats har vi ett samtal kring intervjufrågorna via telefon om du godkänner det.  

Vid studier på Högskolan följer vi alltid etiska riktlinjer. Det innebär att forskningen går 

under information-, samtyckes-, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag som forskare 

ska informera mina informanter om forskningens syfte. Du som informant har rätt att 

bestämma över ditt deltagande, det är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan 

när som helst. Alla uppgifter som du lämnar till forskningen kommer förvaras från obehöriga. 

Det material som du lämnar ifrån sig kommer inte gå att spåra till personen. Det insamlade 

materialet kommer endast användas till denna forskning, därmed inget annat ändamål. 

När studien är klar och godkänd kommer den att bli offentlig då den publiceras på DiVA som 

är ett system för bibliografisk dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer 

och examensarbeten som producerats av högskolans forskare, lärare och studenter. 

Om du undrar över något så ta gärna kontakt med mig.   

Med vänliga Hälsningar, Amanda Kjestup 

 

Amanda Kjestrup 

Telefonnummer: xxx 

Mail: xxx  

 

Handledare:  

Fil dr. Elisabet Hedlund 

Mail:xxx 



 

 

 

 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 

 

Tema: Barndomen 

1. Kan du berätta om en typisk middag hemma hos dig som barn?  

 

2. Vet du varför din mamma bantade? 

 

 

3. Hur märkte du att din mamma bantade? 

 

4. Hur pratade din mamma om sitt bantande? 

 

5. Pratade ni om utseende i er familj när du var barn/tonåring? 

 

 

6. Minns du vad du hade för tankar och uppfattning om din kropp som 

barn/tonåring? 

 

Tema: Vuxenlivet 

7. Berätta hur en typisk middag kan se ut hos dig idag? Tänker du på att det 

ska/inte ska innehålla något speciellt? 

 

8. Har du någonsin bantat?  Om du har det, varför? 

 

 

9. Vad har du för tankar och uppfattningar om din kropp idag? 

 

10. Pratar du  om din kropp, kost och träningsvanor med din omgivning?  

 

 

11. Finns det något som påverkar dig idag gällande dina kostvanor? Ex media, 

vänner.                



 

 

 

 


