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Abstract 
 

Gymnasieelevers attityder till det rådande skönhetsidealet  
(Older teenagers attitudes to current beauty ideal) 

 
Maria Olsson & Maja Wolt 

 
 
 

The purpose of the study was to inquire into pupils’ attitude towards the current 
beauty ideal from a gender- and an ethnicity perspective. The study was based 
on a quantitative survey among 116 young students about prevailing beauty 
ideal from two different schools in the Stockholm area. The result showed that 
the students are partially characterized by the stereotyped images of women and 
men but that there are tendencies towards another view especially among the 
girls. It is however clear that appearance still is important. A majority of the boys 
agreed in the statements that it is important to have a good-looking girlfriend and 
that girls should be thin. Both sexes believed that a person who is beautiful gets 
better treatment. Both also agreed in the statement that boys should be well 
trained. Most of the students are however satisfied with their own appearance 
and body and would not want to change. The study has shown that there are 
differences in attitudes when it comes to both gender and ethnicity. The 
emerged results were introduced in three different themes and were analyzed on 
the basis of gender-theory and metacognition and were compared with prior 
research, which showed that there were both similarities and differences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Current beauty ideal, youth, stereotypes, metacognition, gender 
theory, attitudes, body ideal. 
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1  Inledning 
 
Ungdomar exponeras dagligen för det rådande skönhetsideal som etablerats i media. 
Ett exempel på detta är alla de bantningsmetoder som man propagerar för i olika 
tidningar. Ett annat exempel är skönhetsoperationer som idag anses vara en enkel väg 
till lycka enligt många i media. Skönhetsidealet innebär mycket mer än bara utseende, 
det handlar också om exempelvis mode, attityd, beteende och värderingar. Frågan är 
vilka attityder ungdomar har till det rådande skönhetsidealet och om de själva strävar 
efter att efterlikna det eller om de tar avstånd ifrån det, samt hur viktigt det är för dem. 
 
1:1   Bakgrund 
 
Det rådande skönhetsidealet har alltid styrt människan, mer eller mindre, till att förändra 
sin kropp. Viljan att förändra kroppen sträcker sig så långt tillbaka som till 
Neanderthalarna för 45 000 år sedan då det förekom bland annat huvuddeformering 
som senare kom att användas även hos Mayafolket i Sydamerika och i faraonernas 
Egypten. Under 1700- och 1800-talen kom korsetten som användes flitigt av kvinnor. 
Korsetten deformerade bröstkorgen och kunde skada inre organ. Under denna tid var 
det även populärt att vara vitsminkad i ansiktet och till detta användes arsenik som 
skadade nervsystemet. 
 
En annan välkänd form av deformering är fotbindning. Det förekom i Kina men förbjöds 
officiellt vid seklets början. Tajta jeans, som periodvis varit på modet, kan deformera 
bäckenet och därmed påverka förmågan att föda barn (webdokument A). 
 
Efter första världskriget, det tidiga 1920-talet, skulle kvinnor ha pojkaktiga former. De 
skulle vara smala, utan vare sig markerade bröst eller midja. Under andra världskriget 
förändrades idealet till att kvinnor skulle ha en mer muskulös kropp för att sedan 
ersättas av yppiga och storbystade filmstjärnor med framför allt Marilyn Monroe i 
spetsen (se bild nedan). 
 
 

 
Marilyn Monroe 

 
 
 
 

 - 5 -



___________________________________________________________________________ 
~ Inledning ~ 

___________________________________________________________________________ 
 
I slutet av 60-talet skedde en markant förändring och den mycket smala brittiska 
modellen Twiggy (Se bild nedan) blev namnet på allas läppar och det nya idealet. 
Mellan 1950 och 1980-talet skedde en successiv avmagring av idealet. Det är något 
som tydligt återspeglas av Fröken Sveriges mått. Från att vinnaren av tävlingen 1951 
var 171 cm lång och vägde 68 kilo var de åtta finalisterna 1981 i genomsnitt 172 cm 
långa med en vikt på 54 kilo. Idag dryga 20 år senare är idealet fortfarande en mycket 
smal kropp men med skillnaden att man nu också ska ha stora bröst (Eriksson, 
2005:23f). 
 

 
Twiggy 

 
Att ha funderingar på hur man ser ut är idag mycket vanligt bland ungdomar. Unga 
människor är ofta osäkra på vilka de är och har en stark vilja att vara på rätt sätt för att 
”duga”. Det är då inte ovanligt att ungdomars oro och osäkerhet blir så stark att synen 
på deras utseende blir negativ. 
 
Flickor utsätts för skönhetsideal i högre grad än pojkar och män. Den gängse bilden av 
kvinnor i reklam och TV-såpor är att de är vackra, smala, sexiga och att de har ett starkt 
självförtroende. Även om de flesta ungdomar vet att bilderna inte speglar verkligheten, 
har de svårt att inte påverkas av dem. Det är mycket lätt för ungdomar att hitta fel på sig 
själva när de jämför sig med bilderna. 
 
Skönhetsidealen ser olika ut i olika kulturer. För unga svenska tjejer är idealet tydligt. 
Det handlar bland annat om att man ska vara smal och vältränad, samtidigt som man 
ska ha stora bröst och att man inte ska ha hår på benen mm. För unga svenska killar 
handlar idealet om att ha stora muskler och tillräckligt stor penis. Oavsett kultur och 
plats handlar skönhetsidealet i hög grad om att kvinnor ska vara vackra för att attrahera 
män och att män ska vara vackra för att attrahera kvinnor (webdokument B). 
 
1:2  Relevans för socialt arbete 
 
Som socialarbetare kommer man ofta i kontakt med ungdomar på ett eller annat sätt. 
Det kan då vara av värde att ha kunskap om vilka attityder ungdomar har till 
skönhetsideal, bland annat för att förstå hur viktigt det kan vara för dem att ha rätt 
kläder, rätt pojkvän eller att se ut på ett visst sätt för att bli accepterad. Det är först när vi 
har kunskap som vi verkligen kan förstå och därigenom hjälpa eller stötta och framför 
allt stärka ungdomars tro på att de duger som de är. 
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1:3  Syfte 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på gymnasieelevers attityder till rådande 
skönhetsideal utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv. 
 
1:4 Frågeställning 
 
Vad har gymnasieelever för attityder till det rådande skönhetsideal som förmedlas i 
bland annat media? 

- Hur ser eleverna på det rådande skönhetsidealet? 
- Finns det skillnader mellan pojkars och flickors attityder till rådande 

skönhetsideal? 
- Har etnicitet någon betydelse för gymnasieelevernas attityder till rådande 

skönhetsideal? 
 
1:5 Uppsatsens disposition 
 
Vår uppsats består av sju kapitel. Det första kapitlet är en inledning som visar varför vi 
valt detta ämne, en bakgrund till ämnet, relevansen för socialt arbete samt uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet tar upp tidigare forskning som är relevant 
för det ämne vi valt. Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av medias framställning 
av skönhetsidealets påverkan på ungdomar och det fjärde kapitlet behandlar och 
beskriver de teoretiska analysverktyg vi har valt. I det femte kapitlet beskriver vi den 
metod vi har använt oss av, hur vi har gått tillväga och hur vi valt att redovisa detta. 
Kapitel sex presenterar de resultat som vi har fått fram, vilka redovisas i form av 
beskrivande statistik. I det sjunde kapitlet analyserar vi resultaten med hjälp av 
analysverktygen och i det sista kapitlet för vi en slutdiskussion, samt ger förslag på 
fortsatt forskning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 -

___________________________________________________________________ 
~ Tidigare forskning ~ 
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2  Tidigare forskning 
 
Vi kommer i det här avsnittet gå igenom lite av tidigare forskning och litteratur. Vi har 
främst använt oss av två verk, Carita Bengs doktorsavhandling ”Looking good: A study 
of gendered body ideals among young people” från 2000 och antologin ”Varför flickor? 
Ideal, självbilder och ätstörningar” från 2003.  
 
2.1 Kroppsideal  
 
Carita Bengs doktorsavhandling ”Looking good: A study of gendered body ideals among 
young people” från 2000 är en kvantitativ studie som ligger i linje med den vi tänker 
genomföra. Studiens syfte var att se hur sociala och kulturella normer kring kropp och 
utseende upplevs och tolkas av ungdomar, hur de påverkar deras syn på den egna 
kroppen och även hur den kontrolleras och förändras på olika sätt. Den tar även upp, 
något som är mycket intressant för vår studie, vad/vilka källor som påverkar hur 
ungdomarna ser på sin kropp. 
 
Studien omfattar 162 ungdomar i åldern 13, 15 och 17 år. Den visar att kroppen är 
väldigt viktig för ungdomarna och även att synen skiljer sig mellan pojkar och flickor. 
Flickorna tenderar att framför allt vara orienterade mot den egna kroppen och dess 
brister medan pojkarna även visar ett intresse för andras kroppar. Flickorna är också 
mer missnöjda och har större problem med synen på sin egen kropp. Åldern verkar ha 
en inverkan på ungdomarnas syn. Ju äldre flickorna är desto missnöjdare med sin kropp 
är de och desto mer engagerade blir de i att förändra den på olika sätt. Det motsatta 
gäller dock för pojkar. Ungdomarna anser att de påverkas mest av media, särskilt 
bildmedier och tidningar, och av kompisar. Den här påverkan blir viktigare ju äldre 
ungdomarna blir (Bengs, 2000). 
 
I den enkät som Bengs använde sig av ställdes frågan hur nöjda ungdomarna var med 
sina kroppar. Var tredje person var uppenbart missnöjd med sin kropp. Det var särskilt 
tydligt bland flickorna där 43 % var missnöjda jämfört med pojkarna där det bara var 17 
%. Skillnaden mellan könen ökade också ju äldre ungdomarna var. Flickornas missnöje 
växte i takt med åldern medan det för pojkarna minskade. 
 
För att få en förståelse över hur ungdomarna såg på sina kroppar och hur deras 
idealbild såg ut fick de titta på fem olika teckningar av kroppar i olika storlekar. De skulle 
först kryssa för den kropp de ansåg överensstämde mest med deras egen och sedan 
vilken kropp de helst skulle vilja ha. 
 
Majoriteten av ungdomarna, både pojkar och flickor, placerade sig själva i mitten på 
skalan. Där var det ingen större skillnad mellan könen. Däremot på frågan om vilken 
idealbild de hade så skiljde sig resultaten åt. Nästan tre av fyra pojkar sade sig vara 
nöjda med sin kropp och att de inte skulle vilja ändra på den. Av flickorna var det i 
förhållande till pojkarna endast 42 % som uppgav att de inte ville ändra kropp. 
Resultaten visade också att det bland flickorna fanns en stark tendens att önska sig en 
smalare figur. Den önskan fanns även hos pojkarna men inte i lika stor utsträckning 
(Bengs, 2000:84ff). 
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På frågan om eleverna kunde tänka sig att genomgå en kosmetisk operation svarade 16 
% att de kunde tänka sig det. Det var nästan uteslutande flickor som svarade ja på 
frågan. Endast tre pojkar kunde tänka sig det. Av de ungdomar som är missnöjda med 
sin kropp och sitt utseende är som väntat siffran betydligt högre och en tredjedel kan 
tänka sig en skönhetsoperation.  
 
Det finns en hög acceptans (75 %) bland eleverna för att andra plastikopererar sig. En 
övervägande majoritet (92 %) höll med i påståendet om att många modeller och 
filmstjärnor har plastikopererat sig för att få en mer attraktiv kropp (Bengs, 2000:118ff). 
 
Ingen av ungdomarna hade provat anabola steroider, däremot kände 16 % någon som 
hade gjort det. Det hade överlag en mycket negativ inställning till användandet av 
anabola steroider och endast 5 % uppgav att de tyckte det var okej att andra använde 
det (Bengs, 2000:124f). 
 
Det är av stor betydelse för eleverna (70 %) att andra tycker de har en attraktiv kropp. 
Mer än tre av fyra anser också att det är viktigt för dem själva att de har en snygg kropp. 
På påståendet att det är viktigt att ens flickvän/pojkvän har en attraktiv kropp instämde 
65 %. Drygt hälften av eleverna ansåg att det var viktigare för en flicka än för en pojke. 
Det var 47 % som höll med om att personer med snygga kroppar behandlades bättre än 
andra. En majoritet brukade också ofta jämföra sin kropp med andras och de försökte 
också få den att se ut som deras idealkropp (Bengs, 2000:156f). 
 
2.2 Ideal, självbilder och ätstörningar 
 
”Varför flickor – ideal självbilder och ätstörningar” är en antologi som tar bland annat upp 
frågor som om dagens skönhetsideal är mer tvingande för unga kvinnor än för unga 
män och om det går att finna historiska förklaringar till att kvinnor förväntas disciplinera 
sina kroppar mer. Den ger även en bra beskrivning av hur det rådande skönhetsidealet 
ser ut idag. Boken bidrar också till att ge en översikt över aktuell forskning om 
smalhetsideal bland barn och ungdomar som gör den särskilt intressant för vår studie 
(Meurling, red, 2003). 
 
I dagens samhälle anses kroppen vara manipulerbar. Det är en allmän uppfattning att vi 
kan uppnå idealet genom olika bantningsmetoder och plastikoperationer. Modeindustrin 
och media stödjer dessa idealbilder och förmedlar en bild av att framgång, skönhet, 
välstånd och lycka är förknippade med en vacker och smal kropp. Det är ett ideal som 
etableras tidigt, redan i förskoleåldern, och när barnen är i 7-8 års ålder är deras 
skönhetsbegrepp synonymt med det som äldre ungdomar har. Idealet inpräntas hos 
barnen via lekar med exempelvis Barbie och Ken, med sina onaturliga 
kroppsproportioner, något som påverkar deras kroppsuppfattning negativt. 
Veckotidningar som vänder sig till yngre flickor förmedlar dessutom i stort sett samma 
kroppsideal som man kan finna i sådana tidningar som vänder sig till vuxna kvinnor. Allt 
detta bidrar till att skapa det smalhetsideal som finns för flickor och kvinnor idag 
(Edlund, 2003:111f). 
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För de allra flesta är smalhetsidealet inte biologiskt uppnåbart och det leder till ett 
missnöje med den egna kroppen. Studier visar att en tredjedel av flickorna redan i 9-11 
års ålder börjar visa oro och missnöje angående sina egna kroppar. Missnöjet ökar 
markant mellan 10 och 12 års ålder. Det är den period då de flesta flickor går igenom 
puberteten och då andelen av underhudsfettet ökar från ca 12 % till 25 % (Edlund, 
2003:et al). 
 
Puberteten innebär ett större hot mot flickors självkänsla jämfört med pojkars, enligt 
vissa undersökningar. ”Jag tycker jag är” är ett självskattningsformulär som mäter 
ungdomars självvärdering. Både pojkar och flickor har i detta skattat sig som mindre 
nöjda med sig själva i början av tonåren än i tidigare ålder. Flickornas nergång i 
självvärdering inträffade tidigare, vilket torde hänga samman med flickors tidigare 
pubertet. Under högstadiet steg pojkarnas självvärdering markant medan flickornas steg 
långsamt. Ju äldre pojkarna blir desto mer positivt ser de på sin kropp, medan det 
motsatta gäller för flickorna (Thurfjell, 2003:135f). 
 
Kvinnlighet har länge inneburit att vara omhändertagande och att rätta sig efter andra. 
De förväntningar som finns på flickor och deras beteende kan därför tänkas påverka 
deras självkänsla. Till manlighet räknas istället självständighet, kompetens och 
förmågan att hävda egna intressen, varför risken för låg självkänsla torde vara mindre 
(a. a).  
 
Då unga män och kvinnor skattade idealstorleken hos det motsatta könet visade det sig 
att män önskade att kvinnorna skulle vara större än de själva ville. Samma sak gällde 
för kvinnorna då de ville att männen skulle vara smalare än de själva önskade (Edlund, 
2003:113). 
 
Det finns studier som visar att flickor och kvinnor i högre utsträckning värderas utifrån 
om deras kroppar och utseende överensstämmer med det rådande skönhetsidealet. 
Flickor socialiseras till att tro att kontroll över kropp och utseende leder till framgång 
även på andra livsområden. I ett flertal studier har unga kvinnor som tittat på bilder med 
smala, vackra fotomodeller jämförts med andra kvinnor som istället tittat på bilder av 
mulliga eller normala modeller eller heminredning. De som hade tittat på de smala 
modellerna var mer missnöjda än de övriga kvinnorna i undersökningen. En liknande 
studie som gjorts på unga män kom fram till liknande resultat. Män som fått se bilder på 
muskulösa män skattade sig själva som tunnare och önskade bli mer muskulösa än de 
som tittat på mer neutrala bilder (Thurfjell, 2003:137ff).  
 
2.3 Övrig litteratur och forskning 
 
Vi har även använt oss av andra studier och litteratur, där endast vissa delar passat in i 
vårt arbete. Vi har därför valt att inte redogöra närmare för dessa studier men kommer 
ändå att använda oss av dem. Det handlar bland annat om statistiska undersökningar 
från SCB (statistiska centralbyrån), en kvalitativ D-uppsats av Jenny Dahl (2005) 
”Ungdomar, Internet och sexualitet”, Wykes & Gunters publikation ”The Media & Body 
Image” och Anja Hirdmans ”Tilltalande bilder: Genus, sexualitet och publiksyn I 
Veckorevyn och Fib aktuellt”. 
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3. Medias framställning av skönhetsidealets påverkan på ungdomar 

En hel del personer mår dåligt och känner en press av rådande skönhetsideal 
(webdokument C). 

”Var fjärde flicka mellan 11 och 16 år känner sig pressad av de skönhetsideal som de 
möter i reklam och media!” (webdokument D). 

”En smal kvinna är en vacker kvinna. Det budskapet pumpar reklamen ut dag efter dag. 
Framför spegeln och Hennes & Mauritz jättelika reklampelare faller försvaret samman. 
Tänk om man hade den getingmidjan, så stora bröst, lika smala höfter... I bästa fall ger 
det rådande skönhetsidealet dåligt samvete, i sämsta fall ätstörningar. Anorexi och 
bulimi är två stora folksjukdomar. Det är djupt oroande att vi inte kan skydda våra barn 
från skönhetsideal som gör att de förlorar självkänsla och börjar banta. Reklamen 
tränger sig på överallt, och man kan inte begära att alla flickor under 18 år ska blunda. 
Tjejernas egna veckotidningar spär på bantningshysterin” (webdokument E).

Medias framställning av en idealiserad värld leder ofta till missnöje med den egna 
självbilden. Jämförelsen med kvinnor avbildade i media blir större ju längre upp i 
tonåren flickorna kommer (Martin och Gentry, 1997). Medias framställning av det 
”ideala” kvinnokroppsidealet innebär ett större missnöje med kvinnokroppen. Även män 
får en dålig självbild av medias framställning av fysiskt attraktiva män. Det hävdas dock 
att män inte i samma utsträckning som kvinnor är mottagliga för social jämförelse och 
dess följdeffekt med sämre självkänsla (Wilcox & Laird 2000:278ff). 
 
Unga människor lever i en tuff värld i Sverige i dag, enligt tidningen Dagen. Det finns 
stringtrosor för 7-åringar och tidningar för 12–14-åriga flickor innehåller utförliga 
beskrivningar av analsex.  
 
Politiker talar om det jämställda samhället, samtidigt som media framställer en 
endimensionell bild av hur en kvinna ska vara, ”smal med stora bröst, tuff, hård och 
sexuellt skicklig”. Inspiration hämtar man från dokusåporna och de retuscherade 
modellernas värld, vilket leder till en växande skara unga flickor som vill operera det 
som inte passar in i den stenhårda mallen (Webdokument F). 
 
Både män och kvinnor lärs att se på kvinnor, men utifrån olika premisser. Kvinnan ska 
använda sin kropp för att väcka åtrå. Kvinnokroppen är för män istället ett löfte om 
sexuell tillfredställelse. Tidningar för kvinnor ger instruktioner och råd på ett visst sätt där 
kvinnor visar andra kvinnor hur de ska se ut och vara. Tidningar för män å andra sidan 
visar en bild av mannen som heroisk och ett handlande subjekt (Hirdman, 2002).  
 
Män syns dock allt oftare lättklädda i media. Överkroppen, i synnerhet magmusklerna, 
är det som framhävs tydligt och bilden av mannen blir mer och mer objektifierad. Det 
vanligaste sättet att framställa mannen är ändå då han aktivt visar sin maskulinitet. 
Detta genom att till exempel sporta och arbeta (Bengs, 2000:48f). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dalademokraten.se/harkiv/kv/kvinna/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/va/vacker_kvinna/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/pu/pumpar/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/da/dag_efter_dag/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/sp/spegeln/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/re/reklampelare/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/f%F6/f%F6rsvaret/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/ge/getingmidjan/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/st/stora_br%F6st/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/d%E5/d%E5ligt_samvete/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/%E4t/%E4tst%F6rningar/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/an/anorexi/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/bu/bulimi/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/fo/folksjukdomar/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/ba/barn/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/sk/sk%F6nhetsideal/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/sj/sj%E4lvk%E4nsla/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/ba/banta/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/fl/flickor/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/18/18_%E5r/
http://www.dalademokraten.se/harkiv/ve/veckotidningar/
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4  Teori 
 
En teori kan beskrivas som en tänkbar förklaring (Esaiasson, 2004:37) eller som en 
tankekonstruktion som kan undersöka och förklara det fenomen som studeras. Den kan 
också fungera som en slags beskrivning av hur vi kan förstå människan och hennes 
handlingar (Larsson, 2005:20). 
 
Vi har använt oss av genusperspektiv och metakognition i analysen av vårt resultat. 
Genusperspektiv valde vi för att vi ville se om det fanns likheter och/eller skillnader 
mellan pojkars och flickors attityder. Metakognition valde vi eftersom attityder ofta kan 
handla om föreställningar om hur man tror att andra uppfattar en själv eller hur man tror 
att andra förväntar sig att man ska bete sig.  
 
4:1  Genusperspektiv 
 
Den sociala könsordningen har förändrats över tid. Kvinnor idag deltar aktivt i 
exempelvis politik och förvärvsarbetar, något som var ovanligt under tidigare decennier. 
Kvinnor har således en mer framträdande roll än förut och har flyttat ut på den offentliga 
arenan (Månsson, 2000:163). 
 
4.1.1 Föränderliga processer 
 
Yvonne Hirdman är professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid 
Stockholms universitet. Hon har bl.a. skrivit ”Genus – om det stabilas föränderliga 
former”. Den handlar om hur genus har skapats och reproducerats genom historien. 
År 1988 introducerade hon begreppen genus och genussystem som har fått stor 
betydelse inom forskningen på området. Hirdman tycker att man ska fokusera på att 
förstå och förändra de processer som både kvinnor och män ingår i. Det är dessa 
processer som gör att vi upprepar mönster av kvinnligt och manligt generation efter 
generation.  
 
Varje människa föds in i genussystemet där den manliga överordningen och kvinnliga 
underordningen finns överallt. Det finns i språket, i tänkande och i själva kulturen. 
 
Redan från tidig ålder formas vi till att bli antingen flickor eller pojkar utifrån 
föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Pojkar får exempelvis vissa 
leksaker och flickor andra, vilket gör att de utvecklar och övar upp olika färdigheter. Det 
här mönstret upprepas sedan under hela uppväxten där pojkar och flickor t.ex. väntas 
ha vissa specifika intressen och så vidare. Hirdman säger att kön är något man föds 
med men att genus är något man formas till (webbdokument G). 
 
Månsson (2000) menar att vi måste fokusera på de processer genom vilka män och 
kvinnor lever sina liv istället för att definiera manligt och kvinnligt. Han menar att 
skapandet av kön är ett sätt att strukturera sociala handlingar. Kön är en social praktik 
som hänför sig till kroppen och vad den gör. Könet kan följaktligen inte reduceras till 
kropp eller biologi, utan till att våra liv levs i förhållande till kroppsliga funktioner, uttryck 
och känslor (Månsson, 2000:161).  
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4.1.2 Genuskontraktet 
 
En förutsättning för att genussystemet med den manliga överordningen ska kunna 
finnas är att män och kvinnor hålls isär, att de har olika sfärer. Det här är något som 
upprätthålls av både kvinnor och män och Hirdman benämner det som genuskontraktet. 
Kontraktet innebär att det finns olika rättigheter och skyldigheter för de båda könen. Det 
finns många djupt rotade föreställningar om hur en man och en kvinna ska vara, så 
många att det är svårt att bryta mot stereotyperna.  
 
Kontraktet ligger som en dold och outtalad överenskommelse människor emellan och 
baseras på två principer. Den första principen är uppdelningens princip, där män och 
kvinnor separeras och hålls ifrån varandra inom livets alla områden. Den andra 
principen är värderandets princip, där män som grupp värderas högre än kvinnor som 
grupp. Det är också genom värderandets princip som mannen blir en norm 
(webbdokument G). 
 
4.1.3 Manlig dominans av kvinnor 
 
Dominansförhållandet mellan man och kvinna bottnar i en rad olika orsaksförhållanden. 
Det mänskliga seendet är socialt konstruerat och följer olika tankescheman som noterar 
skillnader som till exempel hög och – låg status. De objektiva och subjektiva kognitiva 
strukturerna överensstämmer, varför uppdelningen mellan man och kvinna framstår som 
naturlig. Denna naturlighet ligger till grund för godkännandet av sociala konstruktioner 
som till exempel uppfattningen om den biologiska könsskillnaden (Bourdieu, 1999).  
 
4:2 Metakognition 
 
Metakognition innebär att tänka och vara medveten om olika kognitiva processer, 
såsom att komma ihåg, förstå och lösa problem (Pramling, 1987). 
 
Till metakognition räknas individens kunskaper om, samt förmåga att planera, 
kontrollera (övervaka) och värdera, sina egna kognitiva processer i samband med 
exempelvis lärande eller problemlösning. Det är individens föreställningar om sin egen 
förmåga vad gäller att lösa en uppgift men också att reflektera över, kritiskt analysera 
och värdera sin egen framgång med en arbetsuppgift (Ellström, 1994:25). 
 
4.2.1  Aktörs-observatörs paradoxen 
 
Ett viktigt begrepp inom metakognition är aktörs-observatörs paradoxen, vilket innebär 
att observatörer tolkar en individs beteende på ett annat sätt än individen själv. 
 

 
Observatören 
tolkar aktörens 
beteende 

 - 13 -

 
⇒    ⇒ 

Aktörens verbala 
och ickeverbala 
beteende 

Aktören tolkar 
sitt beteende 
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Vi gör tolkningar av den yttre omgivningen, vilka har en betydande roll för hur vi tolkar 
den upplevda känslan. Tolkningen av vårt inre tillstånd utifrån den sociala kontext vi 
befinner oss i kan påverka vår uppfattning av andra människor och hur vi beter oss mot 
dem (Lallje, 2002:113). 
 
När vi befinner oss i observatörsrollen är det vanligt att vi försöker förklara aktörens 
beteende utifrån våra egna antaganden om dennes personlighet. Aktören tolkar i sin tur 
sitt beteende utifrån faktorer som har med den aktuella situationen att göra (Larsson & 
Lilja, 1998:21f). 
 
4.2.2  Intern och interpersonell metakognition 
 
En individs antagande om sina egna kognitioner kallas för intern metakognition. Alla 
individer gör antaganden om till exempel sin identitet och de roller de vill spela i olika 
situationer, samt hur de tror att de kan klara av olika svårigheter. 
 
De antaganden en individ gör om en annan persons tankar och känslor kallas för 
interpersonell metakognition. Observatörer brukar ofta formulera sina metakognitiva 
antaganden av personligheterna hos de personer som observeras. Observatörens och 
aktörens kognitiva och metakognitiva processer är oftast omedvetna, men kan vara 
medvetna (Larsson & Lilja, 1998:23). 
 
4.2.3  Den mentala spegeln 
 
Antaki och Lewis menar att man kan använda uttrycket mental spegel som metafor för 
att socialt vetande är reflexivt. De menar att vår hjärna är en spegel som ser sitt eget 
innehåll – vi vet saker om omvärlden och vi vet att vi vet att vi har vetskap. Hjärnan 
reflekterar – vi vet saker om människor och vi vet (eller gissar) att de vet saker. Vi gissar 
också att de vet att vi vet och att de vet vad vi vet om dem och så vidare. Vår tro eller 
övertygelse om vår tro eller övertygelse är metakognitioner (Antaki, Lewis, 1986:1f). 
 
4.2.4  Metalärande 
 
Metakognitionen utvecklas redan när vi är barn, vi föds alltså inte med förmågan utan 
utvecklar den. Detta sker främst i skolan där barnen får lära sig att tillägna sig kunskap. 
Metalärandet handlar om att lära sig om sitt eget lärande, vad man ska lära och hur man 
ska lära sig (Stigmar, 2002:57f). Antaki och Lewis menar att ett barn måste lära sig att: 
”…för att göra kommunikationer begripliga och effektiva, måste det ta ett metakognitivt 
hopp av gissning att mottagaren kan fastställa kunskapen/insikten”.  (Antaki, Lewis, 
1986:1f). 
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5  Metod 
 
Vi har valt att arbeta med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden kan med fördel 
användas när det handlar om frågor som behandlar jämlikhet och attityder. Metoden 
passar därför att vi är intresserade av att studera hur vanligt förekommande olika 
attityder är och speciellt är vi intresserade av skillnader mellan kön och olika 
etnicitetsgrupper. Det handlar då om att beskriva hur det ser ut, finna förklaringar till 
varför det är som det är och testa olika teorier om verkligheten (Elofsson, 2005:60f.). 
 
5:1 Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position 
 
Vi har valt att använda oss av positivistisk vetenskapsfilosofi. Positivismens grundtanke 
är att världen kan studeras objektivt, varför all forskning bör bedrivas med objektiva 
metoder (Kvale, 1997:62).  Positivismen försöker skapa en allmän forskningsmetod, 
vilken ska vara oberoende av innehållet i studien. Den betonar också kvantitativa och 
experimentella metoder som används inom naturvetenskapen (Larsson, 2005:94). 
 
Positivismen brukar sammankopplas med empirismen, då den bygger kunskap via 
induktion. Induktion innebär att man, genom att utgå från många observationer av 
enskilda fall, kan komma fram till någonting som är allmängiltigt (Larsson, 2005:21f.). 
 
Positivismen menar att vi ska försöka fastställa statistiska samband. Kunskap kan vi 
endast ernå genom våra iakttagelser, varför vetenskapen lägger tyngdpunkt vid 
verifiering och falsifiering av hypoteser, vilka antingen kan fastslås eller avvisas genom 
undersökningar av samband mellan observerbara data (Sahlin, 2003:121). 
 
5:2  Informationssökning 
 
För att hitta relevant litteratur för uppsatsen började vi med att söka litteratur utifrån 
valda teoretiska perspektiv och litteratur om skönhetsideal. 
 
De databaser som vi använde var Libris, Stockholms Universitets bibliotekskatalog och 
Regina. Sökorden var skönhetsideal, ungdomar, attityder och kroppsuppfattning, vilka 
användes i olika kombinationer. Vi använde även sökmotorerna Google och Alta Vista 
för att hitta tidigare forskning på området. 
 
Vi fann också ett antal C-uppsatser som behandlade närliggande ämnen, vilka har varit 
till stor nytta för bland annat utformning av enkät och disposition av arbetet. 
 
5:3  Datainsamling 
 
Då vi valt att använda oss av en kvantitativ forskningsansats i vårt arbete beslutade vi 
oss för att en enkätstudie var det lämpligaste tillvägagångssättet. Vi ville ha svar på så 
många frågor som möjligt för att få ett brett underlag till vår frågeställning. Då vi ville få 
fram gymnasieelevers attityder till det rådande skönhetsidealet ansåg vi att en enkät var 
det som skulle ge många svar, med relativt små medel. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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5:4  Utformning av enkäten 
 
Det är flera saker som man måste ta i beaktande när man utformar en enkät. Det är till 
exempel viktigt att frågorna är skrivna på ett enkelt språk för att minimera risken för 
missförstånd. Man bör även undvika tvetydiga frågor, det vill säga frågor som innehåller 
dubbla negationer eller ord som har flera betydelser. Otydliga frågor som till exempel 
innehåller ”två frågor i en” bör också undvikas (May, 2001:134). Det är också viktigt att 
undvika frågor som ”tar ställning” eftersom det kan påverka respondentens svar. 
 
Arbetet med enkätfrågorna började efter det att vi hade formulerat våra forskningsfrågor 
och bestämt oss för vilka teorier vi skulle använda för att analysera dessa. Vi började 
med att besluta tre teman, utifrån vilka frågorna sedan utformades. Vi valde att använda 
oss av strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, vilket underlättar för 
respondenterna. För att få mer nyanserade svar använde vi oss av attitydskalor. Den 
attitydskala vi använde kallas för Likert-skalan, där respondenterna ställs inför ett 
påstående och placerar in sitt svar längs ett kontinuum, ”stämmer precis, stämmer 
ganska bra, stämmer knappast, stämmer inte alls” (May, 2001:132f.). 
 
Det finns fördelar med att använda frågor som använts i tidigare undersökningar. Man 
kan undvika misstag gällande formuleringar samt att det ger en tillgång till 
jämförelsematerial för det egna resultatet (Elofsson, 2005:67).  
 
Vi har använt oss av tidigare tillämpade frågor då vi bland annat använt oss av frågor 
från Bengs undersökning Looking good: A study of gendered body ideals among young 
people och Stig Elofssons undersökning Ungdomars livskvalitet.  
Enkäten (se bilaga) blev sex sidor lång och bestod av 50 frågor, vilka kunde besvaras 
på cirka 15 minuter. 
 
5:5  Urval 
 
Elofsson (2005) benämner samtliga enheter som ingår i den grupp man skulle vilja 
undersöka som målpopulation. Då det inte finns möjlighet för oss att genomföra en 
sådan stor undersökning har vi begränsat urvalet till en rampopulation, det vill säga den 
grupp som i praktiken går att tillfråga (Elofsson, 2005:63). Det strategiska urvalet 
representerar relevansen för arbetet. Med detta menas att data innehåller information 
som representerar frågeställningen. Det är viktigt att leta efter information på rätt ställe 
för att kunna besvara den aktuella frågeställningen, men också att eftersträva en bredd 
på sitt material, eftersom ett alltför homogent material kan minska trovärdigheten av 
studien (Malterud, 1998).  
 
Vår rampopulation består av gymnasieelever som går i Botkyrka eller Täby gymnasium. 
Valet av skolor skedde genom ett strategiskt urval som baserades på klass och etnicitet. 
Enligt USK (utrednings- och statistikkontoret) är det fler höginkomsttagare i Täby än i 
Botkyrka. Vi kunde därför anta att Täby gymnasium representerade en övre medelklass 
och att de flesta eleverna var svenskar medan Botkyrka gymnasium representerade en 
lägre medelklass och de flesta eleverna var invandrare i första eller andra generationen. 
Vi strävade också efter att få så jämn fördelning som möjligt gällande kön, varför vi 
bestämde oss för att dela ut enkäten till elever som läste den samhällsvetenskapliga 
eller naturvetenskapliga linjen.  Båda är två linjer med ungefär jämn fördelning. 
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Efter att ha kontaktat rektorerna på skolorna fick vi datum och tider för att kunna 
genomföra undersökningen. Vi delade ut enkäterna personligen, då vi ville få in dem så 
snart som möjligt men också för att vara på plats om det fanns eventuella frågor.   
 
5:6  Enkätundersökningens genomförande 
 
Efter att ha kontaktat skolorna fick vi mailadresser till berörda lärare. Vi tog kontakt med 
dessa via mail där vi redogjorde för syftet, varefter vi fick datum och tid för att kunna 
genomföra undersökningen. 
 
Etiska regler inom forskningen är till för att skydda de personer som medverkar i en 
undersökning. Forskaren bör därför följa informations-, samtyckes- konfidentialitets- och 
nyttjandekravet (Esaiasson, 2004:442f.). Vi uppfyllde samtliga krav då vi började med 
att informera eleverna om syftet med undersökningen, att det var frivilligt att delta och 
att de kommer vara helt anonyma samt att materialet endast kommer att användas för 
forskningsändamålet 
 
Efter att vi presenterat oss delade vi själva ut enkäterna och var närvarande under hela 
tiden som respondenterna fyllde i dem.  
 
Vi fick in 41 enkätsvar från Botkyrka gymnasium och 75 från Täby gymnasium. 
Egentligen skulle vi ha fått in ungefär lika många från båda skolorna men en klass fanns 
inte på plats i överenskommet klassrum i Botkyrka gymnasium. Vi fick alltså in 116 
enkäter av de cirka 130 som vi först planerat att dela ut. 
 
5:7  Bearbetning, tolkning och redovisning av material 
 
Enkäterna numrerades för att vi skulle kunna gå tillbaka och kontrollera de uppgifter 
som införts. Enkätsvaren infördes i dataprogrammet SPSS (Statistical package of social 
science). Detta förfarande delades upp i två omgångar, då vi hade god tid mellan 
besöken på skolorna. Inmatningen tog totalt cirka sju timmar och resulterade i 
frekvenstabeller, vilka sedan låg till grund för de tabeller och diagram som vi skapade i 
Microsoft Word. Redovisningen av materialet skedde med hjälp av beskrivande statistik.  
 
I enkäten använde vi oss av ”kille/tjej” eftersom att vi trodde att det skulle passa bäst, 
när vi redovisar väljer vi dock att skriva pojke/flicka. 
 
För att få en bra översikt i tabellerna så har vi valt att slå samman ”stämmer precis” och 
”stämmer ganska bra” till en grupp och ”stämmer knappast” och ”stämmer inte alls” till 
en grupp. Vi har även valt att göra två etnicitetsgrupper, svensk och invandrare, av de 
fyra (se tabell 1) tidigare grupperna i den löpande texten. För att klassas som svensk 
krävs att eleven och minst en förälder ska vara svenskfödd.  
 
5:8  Bortfall och mätfel 
 
Det finns två vanliga typer av bortfall – externt och internt. Det externa bortfallet är när 
en person i urvalet inte har möjlighet att delta eller om denne vägrar att delta. Det 
interna bortfallet är när en person inte svarat på enstaka frågor i enkäten. Ett högt 
bortfall kan förstöra möjligheten att generalisera undersökningsresultaten (Ejlertsson, 
1996:86). 
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De klasser vi besökte hade totalt 121 elever. Det var totalt 116 elever som besvarade 
enkäten, vilket var samtliga närvarande. Vi hade alltså ett externt bortfall på 7 elever, 
vilket exempelvis kan bero på sjukdom eller skolk. 
 
Det interna bortfallet i vår undersökning var relativt litet. De flesta frågorna var 
besvarade i nästan alla enkäter och när internt bortfall förekom var det endast på ett 
fåtal frågor och handlade då endast om enstaka personer. 
 
Dessa bortfall kan förklaras med att vår studie behandlar ett ämne som kan vara 
känsligt att svara på. Vissa kanske inte ens vill erkänna att de bryr sig om rådande 
skönhetsideal medan andra kanske låtsas att de gör det för att inte vara ”ute”. Bortfallet 
kan också bero på att respondenten inte har förstått frågan och därför inte svarat. 
 
En av frågorna i enkäten behandlar kroppsideal. Eleverna får där kryssa för vilken kropp 
de stämmer bäst in på, samt vilken kropp de vill vara om de fick ändra den. Problemet 
med denna fråga är att det finns fem olika alternativ att välja på och det är då vanligt att 
placera sig i mitten, eftersom man inte vill framstå som extrem åt något håll. Ett annat 
problem är att det är svårt att verifiera svaren eftersom vi inte har deras faktiska vikt – 
och längduppgifter, till att fastställa deras BMI (Body Mass Index).   
 
Vid undersökningstillfället fann vi att många elever hade problem att besvara frågorna 
om riskerna vid plastikoperationer och användandet av anabola steroider är överdrivna 
(se bilaga, fråga 45). Flera elever påpekade att det borde ha funnits med ett alternativ 
”vet inte”, eftersom att de ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap på området för att 
kunna göra en bedömning. 
 
5:9  Reliabilitet och Validitet 
 
Inom den kvantitativa forskningen används begreppet reliabilitet, vilket avser att man 
mäter tillförlitligheten i det undersökta. Denna tillförlitlighet mäts över tid, metod och i hur 
insamling av material skett (Ruth, 1991:277ff). Reliabilitet rör frågan om 
forskningsresultaten kan ses som beständiga eller om svaren skulle kunna ändras vid 
en ny undersökning. Skulle svaren ändras kan det bero på slumpmässiga eller tillfälliga 
omständigheter.  
 
Det är svårt att säga om vi hade fått annorlunda svar vid ett annat frågetillfälle. De flesta 
enkätfrågorna berör åsikter och värderingar, vilka vi tror är ganska konstanta. 
 
Validitet är en bedömning av om slutsatsen som kommit fram genom en undersökning 
svarar mot undersökningens syfte eller inte. En typ av validitet är begreppsvaliditet som 
i grunden avser frågan om frågorna mäter det begrepp man avser att studera (Bryman 
2001). Ett ytterligare sätt att bedöma validiteten är att jämföra det egna resultatet med 
tidigare forskningsresultat (Ruth, 1991:277ff). 
 
Hög validitet medför i regel hög reliabilitet, medan hög reliabilitet inte automatiskt 
innebär en hög validitet (Esaiasson, 2004:73). För att få fram tillförlitliga resultat är det 
viktigt att både validiteten och reliabiliteten är hög. Detta kan ske genom till exempel 
test-retest, vilket vi tyvärr inte har haft möjlighet att göra (Elofsson, 2005:66). 
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När enkäten var färdigställd skickades den till vår handledare Stig Elofsson för 
kommentarer och synpunkter. Efter det att vi justerat enkäten testades den på två 
personer för att se om frågorna fungerade, vilket försöksrespondenterna ansåg att de 
gjorde. 
 
Det finns en del tänkbara orsaker till varför eleverna kanske inte har svarat ärligt på 
frågorna. I den första klassen vi besökte glömde vi att säga att de inte skulle prata med 
varandra under tiden då de fyllde i enkäten. Detta ledde till att det blev lite stökigt i 
klassrummet och flera elever diskuterade frågorna med varandra. Vi förklarade för 
samtliga resterande klasser att de inte skulle prata med varandra under tiden, varpå 
eleverna svarade i lugn och ro.  
 
5:10  Generaliserbarhet 
 
Generaliserbarhet inom forskningen handlar om att kunna dra slutsatser från 
rampopulationen till målpopulationen. Generaliseringen kan ses som en 
tvåstegsproblematik. Det första steget är att fastställa populationen. Det andra steget är 
att bestämma vilka konkreta fall som ska analyseras – samtliga, slumpmässigt urval 
eller ett strategiskt urval med målsättningen att kunna generalisera resultaten från de fall 
som undersökts till de övriga fallen i populationen (Esaiasson, 2004:175f). 
 
Det är svårt att avgöra hur långt resultaten kan generaliseras. Eleverna från de båda 
gymnasierna kommer från ett storstadsområde och går på studieinriktade linjer. Kanske 
har skillnaderna mellan tätort och glesbyggd blivit allt mindre, då fler ungdomar nås av 
det allt större mediautbudet. Däremot är det mer oklart om elever på studieförberedande 
linjer skiljer sig från elever på praktikförberedande linjer, till exempel när det gäller hur 
starkt man anpassar sig till rådande skönhetsideal.  
 
5:11  Avgränsning 
 
Då vi har använt oss av fasta svarsalternativ i vår undersökning är respondenterna 
tvungna att svara utifrån ett visst kontinuum, vilket är en avgränsning. När det gäller 
frågorna har vi också gjort en avgränsning, då tiden är begränsad när det gäller C-
uppsatsskrivandet. Vi hade kunnat ställa fler frågor för att få en fylligare bild av 
elevernas attityder. 
 
I enkäten hade vi även med frågor om ungdomarnas socioekonomiska bakgrund. Vi 
valde dock att inte ta med denna variabel i arbetet då vi fann att variationen i måttet var 
relativt begränsad. Flertalet elever kom från familjer med goda resurser, få från familjer 
med små eller begränsade resurser.  
 
Den största begränsningen i arbetet handlar om valet av gymnasielinjer. Vi har valt att 
dela ut enkäten till elever på samhällslinjen och naturvetenskapliga linjen, som båda är 
studieförberedande. Det är därför av vikt att vara försiktig med att dra slutsatser 
beträffande studieprogram av annan karaktär, det vill säga yrkesinriktade program.  
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6  Resultat och diskussion 
 
Vi har valt att redovisa våra resultat i löpande text och/eller i tabellform. Procenttalen är 
avrundade till heltal, för att bli mer lättlästa (Backman, 1998:82ff). Det finns inte heller 
några skäl att ge exakt information, då detta endast skulle ge en överdriven bild av 
exakthet.  
 
6:1  Teman 
 
Vi har använt oss av tre teman i vår undersökning, vilka behandlar ungdomars attityder 
till kändisar, utseende och kropp, beteende och värderingar. 
 
Vårt första tema innefattar ungdomarnas syn på kändisar och kändisskap. 
Tema två, utseende och kropp, innefattar ungdomarnas subjektiva upplevelser av hur 
de tycker att de själva ser ut och hur de tror att andra ser på dem.  
 
Vårt sista tema, beteende och värderingar, innefattar ungdomarnas subjektiva 
upplevelser om vad som är rätt och fel när det gäller skönhetsideal, beteende, vad de 
värderar hos andra människor, samt om de skulle vilja ändra någonting med hjälp av 
plastikoperation eller anabola steroider.   
 
6:2 Svarsgruppens sammansättning 
 
Enkäten besvarades av totalt 116 elever. Fördelningen mellan kön var nästintill jämn 
och i undersökningen ingick också ungefär lika många invandrarungdomar som 
ungdomar med svenskt ursprung (se tabell 1).  
 
Tabell 1 Undersökningsgruppens fördelning utifrån kön och etnicitet. Antal och andel 
(%) Totalt och efter kön 
   Kön  Totalt 
  —————————————————————————— 
 
Etnicitet kille tjej antal andel (%) 
Svenskt ursprung* 27 28 55  47 
Svenskfödd (en utländsk förälder)  9   5 14  12 
Svenskfödd (utländska föräldrar) 15 17 32  28 
Utrikesfödd    6   9 15  13 
 
Totalt antal   57 59  116     
 
Andel (%)  49 51     100 
 
* Själv född i Sverige och båda föräldrar födda i Sverige 
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6:3 Ungdomarnas attityder till Kändisar och kändisskap 
 
6.3.1 Ungdomarnas intresse för kändisar 
 
Nästan alla ungdomarna har tillgång till kabel-TV och Internet. Majoriteten av 
ungdomarna (75%) tittar på TV3 och Kanal 5 ofta eller ganska ofta. Cirka hälften tittar 
på TV-program om eller läser tidningar om kändisar. Det är dock betydligt vanligare att 
flickor (69%) gör detta. Endast 26 % av pojkarna instämmer i påståendet. 
 
Flickorna har ett betydligt större intresse för kändisar i allmänhet än vad pojkar har.  
Etniciteten har ingen betydelse för kändisengagemang.  
 
De flesta ungdomar idag har tillgång till både kabel-TV och Internet. Enligt vår 
undersökning är det 75 % av ungdomarna som tittar på TV3 och Kanal 5 ofta eller 
ganska ofta (kanaler som kan sägas inrikta sig till en yngre publik). Dessa siffror är 
markant högre än Statistiska centralbyråns siffror som visar att det endast är cirka 35 % 
av ungdomar i åldern 16-18 år som tittar på TV ofta (3 timmar eller mer en vanlig 
vardag) (Webdokument J). Ett problem är givetvis att vi inte har frågat efter hur många 
timmar de tittat utan att de själva har bedömt. 
 
I Bengs undersökning fick eleverna svara på frågan om hur mycket inflytande media och 
vissa personer hade på sättet de såg på sin egen kropp. Mer än var tredje i 
undersökningsgruppen ansåg att vänner hade stort eller ett visst inflytande. Efter vänner 
var det filmer (72 %), TV (71 %) och tidningar (66 %) som påverkade eleverna mest. En 
majoritet ansåg också att de påverkades av reklam. Det är dock tydligt att flickorna 
berörs betydligt mer än pojkarna. Av flickorna uppger ca 80 % att de påverkas av film, 
tidningar och TV. Av pojkarna är siffran ca 60 % när det gäller TV och filmer och under 
50 % när det kommer till tidningar (Bengs, 2000). 
 
6.3.2 Ungdomarnas uppfattning om kändisar 
 
Martin & Bush (2001) hävdar, i en studie om förebilders påverkan på ungdomar, att 
detta område är i behov av att utforskas eftersom förebilder påverkar ungdomarna starkt 
och då i synnerhet kändisar. De menar att kändisars uppgift är att vara ett varumärke 
när det gäller en rad olika saker, såsom mode, smink och andra produkter. Även 
kändisars beteende påverkar ungdomarna. De konstaterar vidare att alla ungdomar 
behöver förebilder och att kändisar då ligger nära till hands (Martin & Bush, 2001). 
 
Tabell 2   Inställning till kändisar. Andel (%)som instämmer (stämmer precis eller 
stämmer ganska bra) i olika påståenden, totalt och efter kön. 
 
Påståenden Andel (%) som instämmer  
 
 Pojke  Flicka Totalt   
Jag skulle vilja bli kändis 47  32 40  

De flesta kändisar är bra förebilder 21  20 21  

Kändisar är överskattade  67  68 67  

Jag brukar efterlikna kändisars  
utseende       12  20 16  
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Resultatet visar att fyra av tio elever instämmer i att de skulle vilja bli kändisar, fler bland 
pojkar än bland flickor. Det är dock endast en femtedel som anser att kändisar är goda 
förebilder och två tredjedelar anser att kändisar är överskattade. Det fanns skillnader i 
uppfattning bland pojkar och etnicitet när det gällde påståendet om att kändisar är 
överskattade. Det var 79 % av de med svensk bakgrund som instämde och 42 % av 
dem med invandrarbakgrund.  
 
När det gäller utseendet är det endast 16 % som anser att de brukar efterlikna kändisars 
utseende, något oftare flickor än pojkar. 
 
Ungdomarna fick även ta ställning till påståendet ”många modeller och TV-kändisar har 
plastikopererat sig för att bli snyggare”, vilket nästan alla (95%) instämde i.  
 
6.3.3 Ungdomarnas kändisideal 
 
Eleverna fick själva skriva in namn på den manlige och den kvinnliga kändis som de 
ansåg var väldigt snygg. Resultatet visar att det är främst två kändisar som är populära, 
nämligen Angelina Jolie och Brad Pitt.  
 

                    
Angelina Jolie   Jessica Alba       Halle Berry        Brad Pitt         Johnny Depp     Orlando Bloom 
(20%)                (8%)                     (7%)                   (27%)              (10%)                   (7%) 
 
I Bengs (2000) undersökning svarade majoriteten av ungdomarna Pamela Andersen 
och Jared Leto på frågan om vilken kvinnlig respektive manlig kändis som de ansåg var 
väldigt snygg (Bengs, 2000:139).  
 

   
   Pamela Andersen     Jared Leto 
                         (25%)            (18%) 
 
Pamela Andersen kan sägas uppfylla den stereotypa idealbild som media länge har 
använt, en blond, smal kvinna med stora bröst. Denna bild överensstämmer inte med 
vårt resultat där idealet är nästintill det motsatta, en brunett, normalbyggd med naturliga 
bröst. När det gäller männen så finns det inte lika stora skillnader i utseende, men där 
har inte heller idealbilden ändrats på lång tid.  
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Etniciteten har betydelse för hur eleverna i vår studie har svarat. Angelina Jolie var klart 
populärast bland elever med invandrarbakgrund medan Jessica Alba var mer populär 
hos ungdomar med svensk bakgrund. De med svensk bakgrund var dock inte lika 
överens i sina svar som de med invandrarbakgrund, det fanns många fler namn hos 
dessa medan en klar majoritet bland de med invandrarbakgrund svarade Angelina Jolie. 
Etniciteten hade inte lika stor betydelse när det gällde att välja en snygg manlig kändis, 
då Brad Pitt var populärast hos båda grupperna.  
 
Det fanns ingen stor skillnad mellan pojkar och flickors svar. Bland pojkarna var det 
dock vanligare att välja fotbollsspelare och actionhjältar medan flickorna valde de 
kändisar som är allmänt förknippade med att vara ”flickfavoriter”.  
 
Det var betydligt färre pojkar än flickor som besvarade frågan. Det visade sig tydligast 
när det gällde att bevara frågan om manlig kändis, då det var 46 % av pojkarna som inte 
svarade. Bengs (2000) menar att flickor har lättare att besvara liknande frågor tack vare 
att de oftare relaterar till utseende. Flickor är generellt mer intresserade av utseende 
och ser ofta TV-program eller läser tidningar om liknande ämnen. Pojkar har svårare att 
relatera till detta och vill heller inte se på personer av samma kön som snygga (Bengs, 
2000:140f).  
 
6.4 Ungdomarnas attityder till utseende och kropp 
 
Media förmedlar en bild av att framgång, skönhet, välstånd och lycka är förknippat med 
en vacker och smal kropp. Detta ideal etableras redan i förskoleåldern. När barnen är i 
7-8 års ålder har de samma skönhetsuppfattning som äldre ungdomar har (Edlund, 
2003:111f). 
 
6.4.1 Allmänt om utseende 
 
En klar majoritet (70%) instämmer i påståendet ”En person som ser bra ut blir bättre 
behandlad”, något oftare pojkar (75%) än flickor (64%). Endast 13 % av samtliga 
ungdomar anser att det inte stämmer. Det finns en skillnad i attityd till ovanstående 
påstående när det gäller etnicitet. En klar majoritet (78%) av de elever av svenskt 
ursprung anser att en person som ser bra ut blir bättre behandlad medan en knapp 
majoritet (57%) av eleverna med utländsk bakgrund ansåg detsamma. 
 
En knapp majoritet (47%) anser att det är viktigt att ha en snygg pojkvän/flickvän. Det är 
dock betydligt viktigare för pojkarna (63%) än för flickorna (32%). Resultatet visar att det 
är viktigt för framför allt pojkar med invandrarbakgrund (74%).  
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6.4.2 Det egna utseendet 
 
Tabell 3   Det egna utseendet. Andel (%) som instämmer i olika påståenden, totalt och 
efter kön. 
 
Påståenden Andel (%) som instämmer  
 
 Pojke  Flicka Totalt  
Utseendet är viktigt 47  69 72  

Det är viktigt att andra tycker  
att jag är snygg 77  66 72  

Jag är nöjd med mitt utseende  93  86 92  

Andra uppfattar mig som snygg  65 57 65 

Jag blir ofta avundsjuk på andras       13 19 16 
utseende 

Jag jämför mig med andra      28 54 41  

 
Vår undersökning visar att det inte finns några större skillnader mellan flickors och 
pojkars uppfattning om sitt eget utseende. Det fanns dock en skillnad när det gällde att 
jämföra sitt utseende med andra. Bland flickorna var det ungefär dubbelt så vanligt att 
jämföra sitt utseende med andras än bland pojkarna. Men man ska dock komma ihåg 
att hela 46 % av flickorna svarat att de inte jämför sig med andra. 
 
Det finns en skillnad i attityder när det gäller etniciteten. På frågan om de trodde att 
andra uppfattar dem som snygga var det en knapp majoritet (54%) av elever med 
svensk bakgrund och en klar majoritet (80%) bland elever med utländsk bakgrund som 
instämde i påståendet. Denna skillnad syns tydligt när man jämför pojke/pojke och 
flicka/flicka inom de två etnicitetsgrupperna, då både pojkar (78%) och flickor (83%)  
med utländsk härkomst trodde att andra tycker att de ser bra ut.  
 
Det är även stor skillnad mellan grupperna när det gäller påståendet ”Jag blir ofta 
avundsjuk på andras utseende”, främst bland flickorna. Det är endast de med svensk 
bakgrund (32%) som säger sig bli avundsjuka. Samma resultat framkommer när det 
gäller påståendet om jämförelse med andras utseende. Av flickorna med svensk 
bakgrund är det 74 % som brukar jämföra sig med andra och endast 28 % av flickorna i 
invandrargruppen gör det. Här skilde sig även pojkarna åt då 37 % av de med svensk 
bakgrund och 11 % av invandrargruppen jämför sig med andra. 
 
När det gäller frågorna om det egna utseendet och hur viktigt det är att andra tycker att 
de är snygga, stämmer våra resultat med Bengs studie från 2000. När det gäller frågan 
om att jämföra sitt utseende med andra skiljer sig däremot resultaten åt. Enligt Bengs 
undersökning angav 78 % att de brukar jämföra sig själva med andra, medan vårt 
resultat visar att det är 41 % (Bengs, 2000:161).  
 
Thurfjell, 2003, redogör för undersökningar som visar att pojkar blir mer nöjda med sin 
kropp ju äldre de blir. Flickor blir däremot mer missnöjda ju äldre de blir (Thurfjell, 
2003:135f). Vår undersökning visar inga skillnader mellan könen och stämmer därför 
inte överens med dessa undersökningar. Vi har dock svårt att veta huruvida 
ungdomarna i vår studie varit nöjda eller missnöjda i tidigare åldrar. Enligt dessa 
undersökningar torde flickor i allmänhet vara mer missnöjda. 
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Tabell 4 Uppfattning om den egna kroppen. Antal och andel (%)Totalt och efter kön 
   Kön  Summa 
  —————————————————————————— 
 
Kropp  Pojke Flicka  Andel (%) 
Bild 1 (”mager”)  2    0       2 
Bild 2   7  24     16 
Bild 3 (”normal”) 68  59    63 
Bild 4  23  17    20 
Bild 5 (”överviktig”)   0    0    0 
 
Totalt antal           115    
 

 
Resultatet visar att se flesta elever anser sig passa bäst in på bild 3. Var femte elev 
anser att deras kropp bäst stämmer överens med bild 4. Det är 17 % som anser sig 
passa bäst in på bild 1 eller 2, vilka anses vara osunda kroppar. 
 
Majoriteten av eleverna (80 stycken) vill inte ändra på sin kropp, utan anser sig vara 
nöjda med den som den är. Resultatet visar dock att det finns ett fåtal elever (10 
stycken) som vill ändra sin kropp till bild 2, varav majoriteten (8 stycken) är flickor. 
Resultatet visar också att 7 av de 14 flickor som placerade sig själva som bild 2 inte ville 
ändra sina kroppar. Sammantaget handlar det om 15 flickor som strävar efter att se ut 
som bild 2. 
 
Även i Bengs (2000) undersökning placerade sig en klar majoritet under bild 3 och ville 
inte ändra sin kropp. Det fanns också skillnader mellan pojkar och flickor när det gällde 
att ändra sin kropp till den smalare bilden (bild 2). Tendensen visade att det var fler 
flickor som ville bli smalare (Bengs, 2000:85ff).   
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6.4.3 Uppfattningen om flickors utseende och egenskaper 
 
Dagens ideal är att flickor ska ha slanka höfter, långa ben och stora bröst. Idealet är 
onaturligt smalt, vilket flickor exponeras för dagligen i bland annat media. Detta 
barbiedocksliknande ideal förmedlar ett starkt budskap till flickor om hur de ska se ut för 
att passa in i samhället. Flickorna uppmuntras att forma sin kropp och sitt utseende för 
att bli attraktiva, främst för att bli åtrådda av det motsatta könet. Flickorna blir vana att se 
sitt utseende utifrån och ser därmed sig själva som objekt (webdokument H).   
 
Tabell 5  Attityder till följande påståenden om flickor. Andel (%) som instämmer i olika 
påståenden, totalt och efter kön. 
 
Påståenden    Andel (%) som instämmer 
     
 Pojke Flicka Totalt  
Tjejer ska vara smala 65 33 49 

Tjejer är snyggare med smink 58 33 45 

Tjejer ska ha stora bröst  44 10 27  

Det är viktigare för en tjej att ha    
ett bra utseende än för en kille  41 31 35  
 
Tabellen visar att det är ungefär lika många ungdomar som anser att det stämmer att 
flickor ska vara smala som att det inte stämmer. Samma sak gäller påståendet om att 
flickor är snyggare med smink. När det gäller påståendet om att flickor ska ha stora 
bröst har ungefär två tredjedelar svarat att de tycker att det inte stämmer.  
 
När det gäller påståendet om att flickor är snyggare med smink var det även där skillnad 
mellan pojkar och flickor. Majoriteten av pojkarna (58%) ansåg att tjejer är snyggare 
med smink medan en minoritet av flickorna (33%) ansåg detsamma. Det finns dock en 
stor skillnad när det gäller om flickor är snyggare med smink. Majoriteten av eleverna 
med svensk bakgrund (54%) ansåg att flickor är snyggare med smink och endast en 
liten del (33%) av eleverna med utländsk bakgrund instämde i påståendet. Etniciteten 
har betydelse främst när det gäller pojkarna. Bland de med invandrarbakgrund 
instämmer endast 37 % och bland dem med svensk härkomst hela 68 % i påståendet.  
 
Vidare visar tabellen att det är 35 % som anser att det är viktigare för en flicka att ha ett 
bra utseende än för en pojke. Det finns ingen större skillnad i uppfattning mellan de olika 
etnicitetsgrupperna. 
 
Bengs (2000) undersökning visar att det endast var 12 % som ansåg att det är viktigare 
för flickor att ha ett bättre utseende än pojkar (Bengs, 2000:161).  
 
Den gängse bilden av hur flickor ska se ut är att de ska vara smala, ha långa ben och 
stora bröst. Vår undersökning överensstämmer till viss del med detta ideal när det gäller 
pojkarnas attityder. Majoriteten av pojkarna ansåg att flickor skulle vara smala och mer 
än en tredjedel tyckte att de skulle ha stora bröst. En klar majoritet av dem med svenskt 
ursprung ansåg också att flickor var snyggare med smink. 
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Edlund (2003) menar att forskning visar på att tidningar som vänder sig till flickor i stort 
sett förmedlar samma kroppsideal som man kan finna i tidningar för vuxna kvinnor. Det 
bidrar till att skapa det smalhetsideal som finns för flickor och kvinnor idag (Edlund, 
2003:111f). Flickorna i vår undersökning verkar inte ha påverkats nämnvärt av dessa, 
även om det är totalt 33 % av flickorna som anser att flickor ska vara smala. Detta trots 
att hela 69 % av flickorna uppger att de ofta läser tidningar eller ser TV-program om 
kändisar. Edlund menar vidare att forskning tyder på att unga män önskar att kvinnor 
skulle vara större än de själva vill (Edlund, 2003:113), vilket heller inte överensstämmer 
med vår studie där majoriteten av pojkarna uppger att det är viktigt att flickor är smala. 
 
Eleverna fick ange tre egenskaper som de värderade högst hos flickor. De fick nio olika 
egenskaper att välja mellan. 
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Diagram 1. Flickors viktigaste egenskaper. Andel (%) efter kön 
 
De fyra egenskaper som pojkarna värderade högst hos flickor var rolig, sexig, intelligent 
och ärlig. Flickorna svarade att de viktigaste egenskaperna för en flicka var intelligent, 
självständig, ärlig och rolig. I två avseenden framträder mycket tydliga skillnader mellan 
pojkar och flickor. Detta gäller hur viktigt det är för flickor att vara sexiga respektive 
självständiga. Etniciteten har betydelse för vilka egenskaper eleverna värderar. Det är 
totalt 83 % av de med svenskt ursprung och 54 % av de med invandrarbakgrund som 
anser att en flicka ska vara rolig. Här finns också skillnad mellan könen inom de två 
etnicitetsgrupperna, då hela 92 % av pojkarna i invandrargruppen och 64 % av pojkarna i 
den svenska gruppen värderar denna egenskap och 83 % av flickorna respektive 54 %.  
 
När det gäller självständigheten anser de flesta flickor med svensk bakgrund (79%) och 
en knapp majoritet av dem med utländsk härkomst (55%) att det är en av de viktigaste 
egenskaperna. Bland pojkar finns det däremot ingen skillnad i uppfattning. 
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6.4.4 Uppfattningen om pojkars utseende och egenskaper 
 
Historiskt har mannen alltid varit muskulöst avbildad. Redan hos de gamla grekerna 
användes det muskulösa idealet som någonting att se upp till. Mäns och pojkars ideal 
har alltså inte ändrats markant genom tiderna när det gäller den muskulösa stereotypen. 
Utseendefixeringen hos pojkar har dock tilltagit under senare åren, kanske främst när 
det gäller ansiktet. Mannen ska ha framträdande drag i ansiktet och se maskulin ut, inte 
bara kroppsligen (Wykes & Gunter, 2005:5ff).  
 
Pojkars ideal gällande beteende präglas av att de ska vara orädda, populära, ha lätt för 
att få tjejer och de ska också vara macho (et al, 2005:193f).  Dagens ideal bland pojkar 
är följaktligen att de ska vara långa, muskulösa och maskulina både till kropp och 
beteende (webdokument I).  
 
Majoriteten av ungdomarna (74%) instämmer i att killar skall vara vältränade. Resultatet 
visar också att det var fler flickor (83%) som ansåg att pojkar ska ha en vältränad kropp, 
även om majoriteten av pojkarna (65%) instämde. På påståendet om att det är viktigt att 
vara vältränad ansåg även där de flesta (72%) att det stämde.  
 
Vår undersökning visar att de flesta ungdomar instämmer i att pojkar ska vara 
vältränade, vilket majoriteten av både pojkar och flickor anser. Enligt statistiska 
centralbyrån är 57% av pojkarna mellan 10-18 år nöjda med sin kropp och sitt utseende. 
Det finns en stor skillnad mellan pojkar och flickor i denna fråga eftersom endast 37% av 
flickorna är nöjda med sin kropp och sitt utseende under dessa år, samt att ju äldre 
flickorna blir desto större missnöje får dem. Tiden har ingen större betydelse för pojkars 
attityd till det egna utseendet (SCB, 2005).  
 
Enligt Edlund (2003) visade det sig, då kvinnor skattade idealstorleken hos det motsatta 
könet, att kvinnorna ville att männen skulle vara smalare än de själva önskade (Edlund, 
2003:113). Detta överensstämmer inte med vår undersökning, då det framför allt är 
flickorna som anser att det är viktigt att pojkar ska vara vältränade. 
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Diagram 2. Pojkars viktigaste egenskaper. Andelar (%) efter kön 
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De fyra viktigaste egenskaperna hos en pojke är enligt både flickor och pojkar att denne 
ska vara rolig, ärlig, intelligent och självständig. Skillnaden mellan flickornas och 
pojkarnas åsikter är här mindre, med det finns en skillnad. Flickor tycker det är viktigare 
att pojkar är sexiga (även om könsskillnaderna här är mindre än när det gäller flickors 
utseende). Flickorna betonar också något mer vikten av att pojkar är roliga och ärliga.  
 
Etniciteten har ingen större betydelse för hur eleverna värderar pojkars egenskaper. 
Den enda skillnaden var att fler flickor med svensk bakgrund (75%) tyckte att det var 
viktigt att pojkar är roliga än invandrargruppens (57%). 
 
6.5 Ungdomars attityder till beteenden och värderingar 
 
6.5.1 Plastikoperationer 
 
Plastikoperationer kan ses som ett av de mer radikala sätten att förändra sin kropp. Det 
är också något som är mer permanent än att exempelvis börja motionera mer. 
Skönhetsoperationer är mer sammankopplat med kvinnor än män. År 1995 var 
uppskattningsvis 90 procent av klienterna kvinnor. Det börjar dock bli allt vanligare att 
även män opererar sig för att få ett bättre yttre. Hårimplantation, bröstimplantation och 
penisförlängning är typiska exempel på mansorienterade skönhetsoperationer. 
 
Massmedia spelar en viktig roll när det gäller den information om plastikoperationer som 
allmänheten får tillgång till. Framför allt tidningar som främst riktar sig till flickor och unga 
kvinnor ger ämnet stor plats. Där kan man läsa om vad som kan göras, hur operationen 
går till, risker, vad det kostar etc. (Bengs, 2000:118f). 
 
Kändisar som har genomgått olika skönhetsoperationer figurerar och diskuteras också 
ofta i media. Många är dessutom väldigt öppna med vad de har gjort för att ändra sitt 
yttre (Bengs, 2000:et al). 

 
Tabell 6  Attityder till följande påståenden om plastikoperationer. Andel (%) som 
instämmer i olika påståenden, totalt och efter kön. 
 
Påståenden    Andel (%) som instämmer 
    
 Pojke Flicka Totalt  
Kunna tänka sig att plastikoperera  
sig för att bli snyggare       7   15 11  

Riskerna med plastikoperationer   
är överdrivna     38  22 31  

Inte kunna tänka sig att plastikoperera 
sig, men okej att andra gör det    65   66 66  

Det är bara tjejer som plastikopererar  
sig        32   19 25  
 
 
Tabellen visar att endast 11 % skulle kunna tänka sig att plastikoperera sig för att bli 
snyggare. Var tredje elev anger att de anser att riskerna med plastikoperationer är 
överdrivna och hela 66 % anser att det är okej för andra att plastikoperera sig, även om 
de själva inte skulle göra det.  
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Var fjärde respondent instämmer i att det bara är flickor som plastikopererar sig.  
Något fler flickor kan tänka sig att plastikoperera sig, trots att färre håller med om att 
riskerna med detta är överdrivna. Det är också något färre flickor som anser att det 
enbart är tjejer som plastikopererar sig. Etniciteten har betydelse när det gäller 
uppfattningen om riskerna med plastikoperationer. Både bland pojkar (58%) och flickor 
(33%) med invandrarbakgrund är det betydligt fler som instämmer än hos pojkar (28%) 
och flickor (15%) med svensk bakgrund.  
  
Våra resultat stämmer bra överens med de resultat som Bengs (2000) fått fram. 
Majoriteten (89%) skulle inte kunna tänka sig att plastikoperera sig för att bli snyggare 
men flertalet (75%) anser att det är okej att andra gör det (Bengs, 2000:123).  
 
6.5.2 Anabola steroider 
 
Anabola steroider är preparat som används för att öka muskelmassan. Det är 
prestationshöjande preparat som ger ett snabbt resultat i samband med träning. Det 
finns en hel del risker med att använda anabola steroider. De vanligaste biverkningarna 
är infertilitet, testikelförtvining, blodfettsrubbningar och acne. En annan välkänd 
biverkning är gynekomasti (bröstkörteltillväxt), vilken är irreversibel. Det finns också 
andra biverkningar som inte är lika kända, såsom leversjukdomar, högt blodtryck och 
hjärtförstoring, vilka i värsta fall kan vara dödliga (Samuelsson, 1998:49).  
 
Användandet av och farorna med anabola steroider har till och från debatterats i media. 
Ofta i samband med att kända idrottsutövare anklagats för dopning eller i diskussioner 
rörande bodybuilding. Vanliga bieffekter av anabola steroider som nämns är 
aggressivitet och depression. (Bengs, 2000:124) 
 
Tabell 7 Attityder till följande påståenden om Anabola steroider. Andel (%)som 
instämmer i olika påståenden, totalt och efter kön. 
 
Påståenden    Andel (%) som instämmer 
    
 Pojke Flicka Totalt  
Kunna tänka sig att använda anabola 
steroider för att bli snyggare      2    0 2  

Riskerna med anabola steroider   
är överdrivna     26  20 23  

Inte kunna tänka sig att använda 
anabola steroider  
men okej att andra gör det   16   15 16  
 
 
Tabellen visar att endast 2 % av eleverna skulle kunna tänka sig att använda anabola 
steroider för att bli snyggare. Det är 24 % som anser att riskerna med anabola steroider 
är överdrivna och 16 % anser att det är okej att andra använder det, även om de själva 
inte skulle göra det.  Det finns ingen skillnad i uppfattning när det gäller kön, däremot 
etnicitet. Pojkar (37%) och flickor (36%) med utländsk bakgrund anser i större 
utsträckning än pojkar (20%) och flickor (9%) med svensk härkomst att riskerna är 
överdrivna.    
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6.5.3 Utvik 
 
Media har ett stort inflytande över subjektets skapande och vår sexualitet. Vi exponeras 
dagligen via mediala uttryck för bilder som bidrar till att forma vår syn på sexualitet och 
kön men också kroppsligen (Johansson, 2001).  
 
Jenny Dahl (2005) har i sin D-uppsats Ungdomar, Internet och sexualitet undersökt 
ungdomars attityder till utvik genom en kvalitativ forskningsansats. Hennes resultat visar 
att det finns ett tydligt moraliskt ställningstagande i och med att de flickor som viker ut 
sig anses vara ”billiga”. Vidare menar hon att synen på utvik är präglad av ett manligt 
tänkande, genom exempelvis föreställningen om att en man inte kan motstå lättklädda 
tjejer.    
 
Tabell 8  Utvik. Andel (%)som instämmer i olika påståenden efter kön. 
 
Påståenden    Andel (%) som instämmer 
    
 Pojke Flicka Totalt  
Jag skulle kunna tänka mig att  
”vika ut mig” i media      16     7 11  

Inte kunna tänka sig att vika ut sig 
men tycker att det är okej att andra  
gör det      71  51 61  
 
 
När det gäller påståendet ”Jag skulle kunna tänka mig att vika ut mig i media” finns en 
viss skillnad mellan pojkar och flickor, även om majoriteten inte skulle kunna tänka sig 
det.  
 
Eleverna fick även svara på om det var okej att andra viker ut sig men att de själva inte 
skulle göra det. Resultatet visar att 71 % av pojkarna och en knapp majoritet (51%) av 
flickorna instämmer.  
 
Resultaten visar att pojkar ställer sig mer positiva både till att själva vika ut sig och att 
andra gör det. Med tanke på massmedias skriverier om hur unga flickor ställer upp på 
att vika ut sig/visa upp sig nakna eller lättklädda, kan det vara värt att notera att endast 
7 % av flickorna (totalt 4 stycken) uppger att de skulle kunna tänka sig att vika ut sig i 
media.  
 
Etniciteten har ingen större betydelse för inställningen till utvik, utom när det gäller 
flickornas uppfattning om att det är okej att andra viker ut sig. En klar majoritet av 
flickorna (64%) med invandrarbakgrund instämmer mot endast 41 % av dem med 
svensk bakgrund.  
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7 Analys 
 
För att kunna analysera vårt material har vi använt oss av teorier om genus och 
metakognition. Vi kommer här att presentera analysen utifrån våra tre teman kändisar, 
utseende och kropp, samt beteende och värderingar. 
 
7.1 Kändisar och kändisskap 
 
Enligt genusteorin föds varje människa in i ett genussystem där den manliga 
överordningen och den kvinnliga underordningen finns överallt. Det finns således i 
kulturen där media har ett stort inflytande och där kändisar har en central roll. De 
stereotypa bilderna av mannen som mer aktiv och kvinnan som mer passiv visas ofta i 
exempelvis reklam, film och tidningar.  
 
Denna bild av stereotyper stämmer inte överens med vår undersökningsgrupps val av 
kändisideal. Angelina Jolie kan inte, enligt medias framställning, ses som den klassiska 
underordnade kvinnan utan snarare har hon egenskaper som genusteorin menar är 
typiskt manliga, såsom exempelvis självständig, stark och framåt. Brad Pitt kan inte 
heller ses som en stereotyp, då han mer framställs som en mjuk och omhändertagande 
familjefar.  
 
Genusteorin menar att vi går mot en förändring när det gäller jämlikhet mellan könen 
men att de gamla föreställningarna fortfarande finns kvar. Resultatet i vår undersökning 
visar att flickor och pojkar har samma uppfattning om kändisideal, vilket tyder på en viss 
förändring. Våra data visar dock att pojkar tenderade att välja män som allmänt ses som 
den stereotypa bilden. 
 
7.2 Utseende och kropp 
 
Den metakognitiva förmågan hos ungdomarna kan anses utvecklad, då de är så pass 
gamla att de studerar på gymnasiet. Metakognitionen handlar om att kunna tänka om 
andras tankar, vilket vi inbjöd ungdomarna till att göra genom att bland annat fråga om 
de tror att andra uppfattar dem som snygga. De flesta ungdomar i vår studie var nöjda 
med sitt utseende och trodde även att andra uppfattar dem som snygga. Vi kan inte 
vara säkra på att de använder sig av sin förmåga i denna fråga eftersom svaret kan vara 
ett uttryck för hur de till exempel önskade att det skulle vara.  
 
Samma sak är det när det gäller frågan om hur ungdomarna ser på sin kropp och om de 
vill förändra den eller inte. Metakognitionen innebär att tänka och att vara medveten om 
olika kognitiva processer. Frågan är om graden av medvetenhet när det gäller hur 
ungdomarna vill se ut. Enligt det metakognitiva tänkandet skulle det kunna vara så att 
ungdomarna omedvetet tänker på hur de tror att andra vill att de ska se ut, varför det 
kan vara lätt att ta efter sina vänner eller sina förebilder.  
 
Enligt genusforskningen fostras pojkar till att bli pojkar och flickor till att bli flickor genom 
exempelvis leksaker och formas på så sätt till att få olika intressen. Det är vanligare 
bland flickor att leka med dockor som de klär på, leka prinsessa och liknande, vilket 
torde kunna påverka synen på utseende. Forskningen visar också att det finns många 
djupt rotade föreställningar om hur en man eller kvinna ska vara, vilket gör det svårt att 
bryta mot stereotyperna, dvs. den manliga överordningen och kvinnliga underordningen.  
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Detta visar sig i ungdomarnas svar, då pojkar anser att det är betydligt viktigare att ha 
en snygg pojkvän/flickvän än flickorna. I dagens samhälle är det viktigt för mannen att 
ha en snygg kvinna som han kan visa upp för andra män. Bilden av den framgångsrike 
mannen stärks av en vacker kvinna vid hans sida.  
 
Det så kallade genuskontraktets första princip, uppdelningens princip, innebär att män 
och kvinnor separeras och hålls ifrån varandra inom livets alla områden. Detta gäller 
egenskaper, yrkesval och uppgifter i hemmet. Kvinnan ska vara omhändertagande, 
känslosam och vara andra till lags, medan mannen ska vara tuff, självständig och 
kompetent.   
 
Pojkarna i vår undersökning svarade bland annat att flickor ska vara sexiga, vilket kan 
sägas stämma in på den stereotypa bilden av kvinnan. Det var däremot få av 
ungdomarna som ansåg att flickor skulle vara känslosamma. Det var heller inte många 
som ansåg att pojkar ska vara tuffa, men många ansåg att intelligens var en viktig 
egenskap. Intelligensen kan ses som en typ av kompetens och det är en högt värderad 
egenskap hos både pojkar och flickor. Självständighet är något som framför allt flickor 
värdesätter i allmänhet och hos andra flickor i synnerhet, trots att det kan anses vara en 
typisk manlig egenskap.  
 
7.3 Beteenden och värderingar 
 
Människan skapar olika grundantaganden om världen för att förstå den bättre 
(Levander, 1998:57f). Den metakognitiva värderingen av andra personers tankar om 
världen och om en själv är en del av detta skapande. Den metakognitiva bedömningen 
av andra personers beteenden och värderingar påverkar ungdomarnas agerande. Det 
verkar som om eleverna i vår undersökning inte bedömer att personer som 
plastikopererar sig, använder anabola steroider eller viker ut sig är goda förebilder. 
Denna metakognitiva värdering leder till att de flesta inte kan tänka sig att göra något av 
ovanstående. De elever som kan tänka sig att göra något av dessa saker har kanske 
helt andra grundantaganden och gör således en annan metakognitiv bedömning.  
 
Den kvinnliga underordningen innebär att kvinnan ska anpassa sig efter mannen. Detta 
skulle kunna tänkas innebära att flertalet flickor i vår undersökning skulle vilja 
plastikoperera sig för att bli snyggare, för att leva upp till skönhetsidealet och mer eller 
mindre behaga mannen. En klar majoritet av flickorna skulle dock inte kunna tänka sig 
detta. Det framgår ändå att föreställningen om att kvinnan ska ändra på sig stämmer till 
viss del bland pojkarna, då det är flest pojkar som har svarat att det bara är flickor som 
plastikopererar sig. Detta tyder på att teorin, att mannen och kvinnan är uppdelade samt 
lever och verkar i olika sfärer, får visst stöd.  
 
Anja Hirdman (2002) refererar till konsthistorikern John Berger i ”Tilltalande bilder” som 
menar att det finns en anledning till att också kvinnor ser sig utifrån ett manligt synsätt. 
Bilder och tavlor av kvinnor har genom hela historien gestaltats av män för manliga 
bedömare. Detta leder till att kvinnor blir vana vid att betraktas och att se sig själva bli 
betraktade. Detta leder i sin tur till att allt ses utifrån ett maskulint perspektiv (Hirdman, 
2002).  
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Den manliga överordningen och maktpositionen finns representerad långt tillbaka i 
kulturen och, som vi tidigare nämnt, även idag. Då kvinnor lärt sig att de ska vara 
åtråvärda och visa upp sig för mannens skull torde de, enligt genusteorin, vara mer 
benägna att vika ut sig än män. Vår undersökning stödjer inte detta, eftersom det är fler 
pojkar än flickor som kan överväga att vika ut sig, även om en klar majoritet av samtliga 
ungdomar inte kan tänka sig det.  
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8 Slutdiskussion 
 
För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att diskutera varje tema för sig.  
 
8.1 Frågeställningar 
 
Vår övergripande frågeställning var ”Vad har gymnasieelever för attityder till det rådande 
skönhetsideal som förmedlas i bland annat media?”  
med underfrågeställningarna: 

 
- Hur ser eleverna på det rådande skönhetsidealet? 
- Finns det skillnader mellan pojkars och flickors attityder till rådande 

skönhetsideal? 
- Har etnicitet någon betydelse för gymnasieelevernas attityder till rådande 

skönhetsideal? 
 
8.2 Kändisar 
 
De allra flesta ungdomar anser att kändisar är överskattade. Trots detta är det nästan 
hälften av pojkarna och cirka en tredjedel av flickorna som vill bli kändisar. De flesta 
kändisar som kan anses vara goda förebilder syns inte lika mycket i media som 
”skandalomsusade” kändisar, eftersom de inte har samma nyhetsvärde. Detta kan vara 
en orsak till att eleverna instämmer i att kändisar är överskattade, då de tänker på de 
kändisar som figurerar i media, med sitt tvivelaktiga beteende. Om de själva däremot 
har svarat att de vill bli kändisar, jämför de sig med de goda förebilderna.  
 
Angelina Jolie och Brad Pitt representerar elevernas skönhetsideal. Vi fann detta 
intressant eftersom de är ett par i verkligheten. De flesta pojkar ansåg att det var viktigt 
att ha en snygg flickvän, vilket är ett tydligt ideal även i kändisvärlden. Att flickorna inte 
ansåg detta lika viktigt kan bero på att idealet inte är lika tydligt när det gäller att ha en 
snygg pojkvän.  
 
8.3 Utseende och kropp 
 
Majoriteten av eleverna anser att en person som är snygg blir bättre behandlad.  
Denna uppfattning var för oss föga förvånande. Det sker dagligen diskriminering mot 
exempelvis överviktiga personer, de får inte vissa arbeten etc. Hela samhället präglas 
av attityder till utseende, ålder och vikt, varför ungdomarnas uppfattning inte kan sägas 
vara särskilt anmärkningsvärd. Etniciteten hade betydelse för vilken uppfattning 
eleverna hade, då det var fler som instämde bland dem som hade svensk härkomst.  
 
Anmärkningsvärt var däremot att de flesta ungdomarna var nöjda med sitt utseende och 
hade ingen önskan att förändra sin kropp. Majoriteten av ungdomarna placerade sig 
under den bild som kan ses som en sund kropp. Bland flickorna var det dock hela 25 % 
som beskrev sig som magra eller skulle vilja se magrare ut, vilken rent medicinskt torde 
vara en osund kropp. Det fanns ingen flicka som strävade mot den lite kraftigare 
kroppen, vilket däremot några av pojkarna gjorde.  
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________  



 - 36 -

~ Slutdiskussion ~ 
___________________________________________________________________________  
 
Resultatet är positivt, även om det är skrämmande att en fjärdedel av flickorna har ett 
snedvridet kroppsideal. Trenden går till synes mot ett sundare kroppsideal, trots att de 
mer extrema kropparna finns kvar. Kanske är föreställningen om den smala kroppen så 
starkt inpräntad att det kommer att ta lång tid innan den idealbilden ersätts.  
 
Vidare tror majoriteten att andra uppfattar dem som snygga. Här fanns dock en skillnad 
när det gäller etnicitet, då det var fler med invandrarbakgrund som instämde i 
påståendet. Det fanns även skillnader mellan ungdomar med svensk härkomst och 
invandrarungdomar när det gällde att jämföra sitt eget utseende med andras, vilket var 
betydligt vanligare hos framför allt flickor med svensk bakgrund. Samma resultat 
framkom på påståendet om att vara avundsjuk på andras utseende.  
 
En tolkning till dessa skillnader kan vara den så kallade jantelagen (”du ska inte tro att 
du är något”). I Sverige är denna väl utpräglad redan från barnsben. Invandrare kanske 
inte är präglade av denna på samma sätt, vilket torde kunna påverka och förklara 
skillnaden.  
 
Ungefär hälften av eleverna anser att flickor ska vara smala. Hela 65 % av pojkarna 
men endast 33 % av flickorna instämmer i detta. Pojkarna tycks vara mer präglade av 
detta skönhetsideal, vilket även speglas i deras svar på påståendena om att tjejer är 
snyggare med smink och att de ska ha stora bröst. Flickorna verkar anse att det 
rådande idealet inte motsvarar deras uppfattning om hur en flicka ska se ut.  
 
Både pojkar och flickor anser att intelligens och ärlighet är viktigt hos flickor. Pojkarna 
värderar rolig och sexig högst medan flickorna har självständighet som 
kvalitetsegenskap, även om intelligensen värderades högst. Även flickor värderar 
sexighet men i betydligt lägre utsträckning än pojkar.  
 
Att pojkar värderar sexighet högt är föga förvånande. Det är troligt att både pojkar och 
flickor bedömer det motsatta könet utifrån att det skulle vara en potentiell partner, 
medan det egna könet mer bedöms utifrån en vänskaplig relation. Flickornas val av 
självständighet som yttersta egenskapen speglas i valet av idealbild. Angelina Jolie är 
allmänt känd för att vara en kvinna som är självständig och som står för den hon är.   
 
Det manliga idealet med den vältränade kroppen i fokus tycks vara etablerad hos vår 
undersökningsgrupp. Hela 74 % instämmer i påståendet om att killar ska vara 
vältränade. Det är fler flickor (83%) som instämmer än pojkar (66%), vilket inte är 
särskilt förvånande med tanke på att pojkar kanske inte ser på pojkar på samma sätt 
som flickor gör.  
 
Etniciteten har liten betydelse för hur man uppfattar det manliga idealet. Vi tror att detta 
kan bero på att den muskulösa kroppen som ideal sträcker sig långt tillbaka i tiden och 
är en gängse bild i stora delar av världen.  
 
Pojkarna och flickorna är överens om att pojkar ska vara roliga, ärliga och intelligenta. 
Flickorna värderar återigen självständighet som en viktig egenskap. Eleverna är överens 
om pojkars egenskaper men inte lika överens om flickors egenskaper. Det finns till 
exempel en tydlig skillnad när det gäller sexighet. Pojkar anser att det är ett viktigt 
kriterium medan flickor inte värdesätter det lika högt hos pojkar.  
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Det verkar som om både pojkar och flickor är överens om det manliga idealet, men att 
det finns meningsskiljaktigheter när det gäller det kvinnliga. Där är flickorna betydligt 
mer tveksamma till det rådande skönhetsidealet, att flickor ska vara smala, ha stora 
bröst och att de är snyggare med smink.   
 
8.4 Attityder och värderingar 
 
Det är fler flickor än pojkar som skulle kunna tänka sig att plastikoperera sig för att 
förbättra sitt utseende, men även bland flickorna kan de flesta inte tänka sig det. Det 
finns ett större utbud av kvinnliga skönhetsoperationer, även om männens blir allt fler. 
Det är därför rimligt att det är fler flickor som instämmer. Det bör påpekas att en klar 
majoritet av samtliga inte kan tänka sig en plastikoperation. De flesta tycker dock att det 
är okej att andra opererar sig, även om de själva inte skulle göra det. Det är fler pojkar 
som anser att riskerna som förknippas med plastikoperationer är överdrivna, vilken kan 
bero på att de inte är lika insatta i dem.  
 
Då en större del av utbudet riktar sig till kvinnor blir de naturligt mer uppmärksammade 
om riskerna som förknippas med plastikoperationer. Kanske är det även därför som det 
är fler pojkar som instämmer i att det bara är tjejer som opererar sig. Det var fler med 
invandrarbakgrund som ansåg att riskerna är överdrivna. Det är svårt att peka på vad 
detta beror på men en anledning skulle kunna vara skillnaden mellan val av operation. 
Invandrarflickor väljer ofta att operera näsan för att se mer svenska ut (Bengs, 
2000:120) medan svenska flickor väljer att till exempel fettsuga sig eller förstora 
brösten, vilka innebär större risker än en näsoperation.  
 
Ungdomarna har en negativ inställning till anabola steroider. Vi tror att inställningen kan 
ha att göra med att anabola steroider ofta nämns i skolan i samband med rökning, 
alkohol och droger. Många skolor har såkallade SANT-dagar (sex, alkohol, narkotika 
och tobak) där man främst diskuterar risker. Anabola steroider faller under kategorin 
narkotika och ungdomarna får därigenom lära sig att det är skadligt att använda 
preparatet. Dessutom är det förbjudet enligt svensk lag att använda det.   
 
Det är fler pojkar än flickor som kan tänka sig att vika ut sig. Vi tror att det kan förklaras 
genom att kvinnligt utvik förekommer i mer tvivelaktiga sammanhang. Det kvinnliga 
utviket framställs som mer ”porrigt” där kvinnan poserar i olika sensuella ställningar. 
Mäns utvik handlar ofta om att illustrera olika saker som till exempel nya motorcykeln, 
sportkalsongerna eller rakhyvlar. Kvinnor är mer passiva och det är inte samma fokus 
på själva produkten som för män i exempelvis reklamfilmer.  
 
8.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att ungdomarna fortfarande till viss del präglas av det 
rådande skönhetsidealet, men det finns tendenser till att bilden av mannen och kvinnan 
är på väg att förändras. Det gäller framför allt när man tittar på flickornas svar. 
Pojkarnas svar låg mer i linje med de mer stereotypa föreställningarna om hur en flicka 
ska se ut, även om det var många pojkar som hade en mer tveksam attityd.  
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Kändisar kan i mångt och mycket sägas representera det rådande skönhetsidealet. 
Ungdomarna har ingen positiv bild av kändisar i allmänhet, då de anser att de flesta är 
överskattade och dåliga förebilder.  
 
Utseendet har dock betydelse för ungdomarna, eftersom de instämmer i att en person 
som ser bra ut blir bättre behandlad. Pojkar anser dessutom att det är viktigt att ha en 
snygg flickvän och att flickor ska vara smala. Båda könen håller också med om att 
pojkar ska vara vältränade och då främst flickorna.  De flesta är trots allt nöjda med sitt 
eget utseende och den egna kroppen och skulle inte vilja ändra sitt yttre.  
 
Vi har funnit att det finns skillnader i attityder när det gäller både genus och etnicitet. Att 
genus har betydelse kan inte ses som ett revolutionerande utan snarare ett väntat 
resultat. När det gäller etniciteten fanns det något fler skillnader än vad vi förväntade 
oss. Vi hade en föreställning om att det skulle finnas skillnader men inte så många som 
det visade sig vara.  
 
8.6 Förslag till vidare forskning 
 
Vårt material tyder på att attityderna skiljer sig åt när det gäller klass. Vi hade dock ett 
för litet underlag till att fördjupa oss i dessa skillnader. Det vore intressant att studera 
klassvariabeln mer utförligt och i samband med detta även se till det geografiska 
området. Vår studie är genomförd i stockholmsområdet. Det vore intressant att se om 
inställningen är annorlunda på till exempel landsbygden.  
 
En annan intressant fråga är vilka skillnader det finns mellan de olika linjer eleverna 
studerar. Vår studie baseras på elever från samhälls- och naturvetenskapliga linjen. 
Kanske hade resultaten blivit annorlunda om vi valt exempelvis estetiska programmet 
eller fordonsprogrammet.  
 
Det vore även intressant att se hur religion eventuellt kan påverka synen på ideal i 
allmänhet och det rådande skönhetsidealet i synnerhet.  
  
För samtliga förslag vore det önskvärt med ett större underlag, samt att det även fanns 
tid till att göra en kvalitativ undersökning, för att få en djupare förståelse kring vad som 
döljer sig bakom elevernas svar.  
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Bilaga 

 
 
 
1. Hur gammal är du? ____ år 
 
2. Är du kille eller tjej?    Kille    Tjej 
 
3. Är du född i Sverige?    Ja   Nej  
 
4. Är din mamma född i Sverige?   Ja   Nej 
 
5. Är din pappa född i Sverige?   Ja   Nej 
 
 
6. Hur bor du? (Kryssa för det boende du har mest) 
 

    Hyreslägenhet 
    Bostadsrätt 
    Radhus 
    Villa/hus 

 
7. Har din familj tillgång till: 
 
Bil       Ja   Nej 
Båt (som går att sova i)     Ja   Nej 
Sommarstuga/fritidshus     Ja   Nej 
Husvagn/husbil      Ja   Nej 
 
 
8. Har du tillgång till kabel-TV/ sattelit-TV hemma? 
 

 Ja   Nej 
 
9. Hur ofta tittar du på Tv-3 eller kanal 5? 
 
Ofta        Ganska ofta  Sällan     Inte alls 
 

              
 
10. Har du tillgång till Internet hemma? 
 

 Ja   Nej 
 
11. Hur ofta besöker du följande Internetsidor? 
      Ofta   Ganska ofta   Sällan   Aldrig 
 
Snyggast.nu            
 
Beautifulpeople.se           
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Nedan följer några påståenden om kändisar och kändisskap. Meningen är att du skall ange 
om det stämmer med din åsikt. Det gör du genom att för varje påstående kryssa för det 
alternativ som du tycker passar bäst för dig. Svara vad du själv tycker inte vad du tror att 
andra tycker. 
 
   Stämmer  Stämmer        Stämmer     Stämmer 
     precis    ganska bra   knappast    inte alls 
 
12. Jag läser ofta/ ser ofta 
 TV-program om kändisar        
 
13. Jag skulle gärna vilja bli  
 kändis          
 
14. Jag tycker att de flesta kändisar 
 är bra förebilder         
 
15. Jag försöker ofta efterlikna    
 kändisars utseende        
 
16. Jag tycker att kändisar       
 är överskattade    
 
 
17. Skriv namnet på en kvinnlig kändis som du tycker är väldigt snygg?   _____________ 
 
18. Skriv namnet på en manlig kändis som du tycker är väldigt snygg?     _____________ 
 
 
 
Nedan följer några påståenden om skönhetsideal. Meningen är att du skall ange om det 
stämmer med din åsikt. Det gör du genom att för varje påstående kryssa för det alternativ 
som du tycker passar bäst för dig. Svara vad du själv tycker inte vad du tror att andra 
tycker. 
 
   Stämmer  Stämmer        Stämmer     Stämmer 
     precis    ganska bra   knappast    inte alls 
19. Jag tycker att det är viktigt att   
 ha märkeskläder            
 
20. Jag läser ofta/ser ofta TV- 
 program om mode/skönhet        
 
21. Jag tycker att det är viktigt  
 att vara smal          
 
22. Jag tycker att tjejer skall 
 vara smala          
      
23. Jag tycker att det är viktigt  
 att vara vältränad         
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Stämmer  Stämmer        Stämmer     Stämmer 

      precis    ganska bra knappast inte alls 
 
24. Jag tycker att killar skall 
 vara vältränade         
 
25. Jag tycker att tjejer är  
 snyggare med smink         
 
26. Jag tycker att utseendet  
 är viktigt          
 
27. Det är viktigt för mig att andra  
 tycker att jag ser bra ut         
 
28. Jag tycker att tjejer ska ha 
 stora bröst          
 
29. Jag tycker att det är viktigt att  
 ha en snygg pojkvän/flickvän        
 
30. Det är viktigare för en tjej att ha 
 ett bra utseende än för en kille       
 
 
 
Nedan följer några påståenden som du ska ta ställning till. Meningen är att du skall ange 
om det stämmer med din åsikt. Det gör du genom att för varje påstående kryssa för det 
alternativ som du tycker passar bäst för dig. Svara vad du själv tycker inte vad du tror att 
andra tycker. 
 
   Stämmer  Stämmer        Stämmer     Stämmer 
      precis    ganska bra knappast inte alls 
  
31. Jag är nöjd med mig själv 
 och mitt utseende         
 
32. Jag tror att andra uppfattar 
 mig som snygg         
 
33. En person som ser bra ut 
 blir bättre behandlad         
 
34. Jag jämför ofta mitt eget 
 utseende med andras         
 
35. Jag blir ofta avundsjuk på  
 andras utseende         
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      Tjejer tycker att Killar tycker att  
      jag är snygg  jag är snygg 
36. Jag tycker att det är      
 viktigast att:        
 
37. Hur ser din kropp ut? Sätt ett kryss i den ruta vid den bild som du tycker liknar dig mest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Om du kunde ändra utseendet på din kropp hur skulle du då vilja se ut? Sätt ett kryss i den 
ruta vid den bild som ser ut som du skulle vilja se ut. 
 
Om du inte vill ändra hur din kropp ser ut kryssa i denna ruta    
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Nedan följer några påståenden om plastikoperationer, anabola steroider och ”utvik”. Meningen 
är att du skall ange om det stämmer med din åsikt. Det gör du genom att för varje påstående 
kryssa för det alternativ som du tycker passar bäst för dig. Svara vad du själv tycker inte vad 
du tror att andra tycker. 
      Stämmer  Stämmer       Stämmer  Stämmer 
      precis    ganska bra    knappast inte alls 
 
39. Jag skulle kunna tänka mig  
 att  plastikoperera mig för att  
 bli snyggare          
 
40. Jag tycker att riskerna som  
 associeras med plastikoperationer  
 är överdrivna          
 
41. Jag skulle inte kunna tänka mig 
 att plastikoperera mig men tycker 
 att det är okej att andra gör det       
 
42. Många modeller och TV-kändisar 
 har plastikopererat sig för att bli  
 snyggare          
 
43. Det är bara tjejer/kvinnor som 
 plastikopererar sig         
 
44. Jag skulle kunna tänka mig  
 att  använda anabola steroider 
 för att bli snyggare         
 
45. Jag tycker att riskerna som  
 associeras med anabola steroider 
 är överdrivna          
 
46. Jag skulle inte kunna tänka mig 
 att använda anabola steroider men 
 jag tycker att det är okej att andra  
 gör det          
 
47. Jag skulle kunna tänka mig 
 att ”vika ut mig” i media        
 
48. Jag skulle inte kunna tänka mig 
 att ”vika ut mig” i media men  
 tycker att det är okej att andra  
 gör det          
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Nedan följer några påståenden om beteenden och egenskaper. Meningen är att du skall ange om 
det stämmer med din åsikt. Det gör du genom att kryssa i de 3 alternativ som du tycker passar 
bäst för dig. Svara vad du själv tycker inte vad du tror att andra tycker.  
 
49. Jag tycker att det är viktigt att tjejer är: 
  
 Intelligenta   Självständiga  

 Sexiga   Känslosamma  

 Roliga   Rika/förmögna  

 Tuffa   Ärliga    

 Händiga   
 
50. Jag tycker att det är viktigt att killar är: 
 
 Intelligenta   Självständiga  

 Sexiga   Känslosamma  

 Roliga   Rika/förmögna  

 Tuffa   Ärliga    

 Händiga   
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