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Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur medier, så som TV, tidningar och Internet 
påverkar kroppsuppfattningen bland eleverna på designprogrammet. Samt att se om, och i så 
fall hur, lärarna arbetar med att förebygga den konstlade bild av kropp och kön som media 
visar upp. Som grund till detta arbete ligger en enkätstudie gjord med 54 elever på ett 
designprogram. Baserat på resultatet från enkätundersökningen genomfördes gruppintervjuer 
med lärare och elever på designprogrammets textila inriktning. Resultatet visade att trots att 
eleverna i väldigt liten utsträckning led av övervikt så eftersträvade de ständigt en slankare 
och mer vältränad kropp. Vidare framkom att visst påverkades eleverna av medias bild av hur 
man bör se ut, men att det fanns en ännu större influens, och det var vänner. Slutligen kunde 
jag konstatera att lärarna i väldigt liten utsträckning arbetade med att förebyga mediers 
värderingar kring hur kroppen bör se ut.  
 
 
Nyckelord: medier, självkänsla, mode.    
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1. Inledning 

När min mamma var ung hette skönhetsidealet Twiggy. Twiggy var en skenbart könlös och 

mager pojkflicka, en sexig varelse med enorma rådjursögon och ett barnsligt utseende.  

Hon var den flickan man ville se ut som och för att få den så högt aktade kroppen började min 

mamma och 1000-tals andra ungdomar med henne att banta. Ingen talade om för dem att 

Twiggy, eller Lesley Hornby som hon egentligen hette, var anorektiker och inte fick de heller 

veta att hon var ett medialt påfund av Justin de Villeneu, Twiggys egen manager.1 

 

40 år har passerat sedan Twiggy med sin späda kropp prydde omslagen på alla tidningar som 

var värda att läsa som ung på 60-talet. Och trots att hennes karriär endast varade i 4 år så lever 

hennes taniga kroppsbyggnad fortfarande kvar som ideal i det västerländska samhället.2  

Detta ideal, eller åtminstone drömmen om detta ideal, möter vi varje dag via olika medier så 

som TV, tidningar och på senare år även Internet. Dessa medier talar om hur vi ska se ut, hur 

vi ska klä oss och hur vi ska agera. De ger oss tips och råd på olika tekniker och diverse kurer 

som alla ska hjälpa oss i jakten på den perfekta kroppen, för inte duger vi väl som vi är? 

 

Twiggy är sedan länge utbytt mot nya ansikten och nya förebilder. Idrottsstjärnor, filmstjärnor 

och popstjärnor som alla på ett eller annat sätt uppfyller våra behov vare sig det handlar om 

underhållning eller identifiering. Inte ens männen, som så länge har varit förskonade dessa 

skönhetsideal, har lyckats undgå de nya mediernas påverkan.3 

 

Under en tidigare praktikperiod började jag intressera mig för mediernas inverkan på 

kroppsuppfattningen bland elever på designprogrammet. Anledningen till det nyvunna 

intresset bottnade i en kroppsmedvetenhet bland dessa elever som jag aldrig hade stött på 

tidigare, varken i någon annan klass eller i mitt andra ämne, idrott och hälsa. Trots att detta 

också är ett ämne där mycket av fokusen ligger på kroppen.  

 

En naturlig del av klädsömnad, vilket är det huvudsakliga ämnet på designprogrammets 

textila inriktning, är att mäta kroppen. Dessa mått ska sedan jämföras med olika måttabeller  

                                                
1 Lehnert, Gertrud, 2000, Modets historia: under 1900-talet, Köln, Könnermann, s. 57.  
2 Johansson, Anna, 1999, Elefant i nylonstrumpro: om kvinnlighet, kropp och hunger, Göteborg, Anamma, s. 17-
25. 
3 Bengs, Carita, 2000, Looking good: a study of gendered body ideals among young people, Umeå, Umeå 
universitets tryckeri, s. 46.    
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och storlekar, vilka ligger till grund för konstruktion och anpassning av mönster. Som elev på 

designprogrammet har man ett självklart intresse av mode. Man läser om mode i tidningar, på 

Internet och ser program om mode på TV. Självklart är dessa elever väl medvetna om hur 

man enligt medierna bör se ut. Denna kombination kan säkerligen få effekter på självkänslan 

då man upptäcker att de egna måtten sällan eller aldrig stämmer överens med modellernas 

storlekar.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning medier så som TV, tidningar 

och Internet påverkar kroppsuppfattningen hos eleverna på designprogrammet och i vilken 

utsträckning lärarna arbetar med att förebygga medias konstlade bild av kroppen.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur ser eleverna på designprogrammet på sina kroppar? 

• Hur påverkar TV, tidningar och Internet elevernas kroppssyn? 

• I vilken omfattning arbetar lärarna på designprogrammet med frågor som rör elevernas    

kroppsbild och hur ser detta arbete i så fall ut? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Kroppsuppfattning 

En mängd undersökningar har gjorts om hur ungdomars kroppsuppfattning påverkas av olika 

massmedier. Dessa undersökningar har alla kommit fram till mer eller mindre divergerande 

svar. I en undersökning gjord av Carita Bengs som handlar om kroppsideal bland unga 

kommer hon fram till att medier så som TV, reklam och tidningar har stor inverkan på 

ungdomarnas kroppsuppfattning. Hon fann dock ytterligare en aspekt, en aspekt som hade 

ännu större inverkan på kroppsuppfattningen än medier och det var vänner. Dessutom fann 

hon att denna aspekt hade större inverkan på flickor än pojkar.4 Detta resultat bekräftas av en 

annan svensk undersökning, gjord av Göran Bolin och Karin Lövgren som handlar om unga 

mäns identitetsskapande. I denna undersökning kommer författarna fram till att vänner har 

stor betydelse för identitetsutvecklingen, särskilt vänner av samma kön. 5  

 

Stephanie Pierson vänder sig med sin bok �Du fattar ju ingenting!” till föräldrar med 

tonårsdöttrar. I denna pekar hon ut tre grundläggande faktorer som hon anser ha stor inverkan 

på kroppsuppfattningen hos unga flickor. För det första påverkas unga flickor idag av fler 

faktorer än någonsin tidigare, tillexempel kulturella, relationsmässiga och sociala.    

Den andra stora faktorn är förälderns syn på den egna kroppen och hur denna syn förmedlas 

till barnet. Som tredje punkt lyfter hon fram relationen mellan förälder och barn. Hon menar 

att andra influenser kommer och går medan relationen till den egna dottern är någonting 

bestående.6  

 

I Medier, genus och makt konstatera Gunilla Jarlbro att mediernas bilder visst skapar ideal 

bland sina konsumenter, de påverkar oss i vår uppfattning om vad som är modernt, snyggt och 

åtråvärt. Detta är dock inte detsamma som att säga att det är tack vare mediernas uppsatta 

ideal som konsumenterna drabbas av olika ätstörningar och liknande besvär. Hon menar helt 

enkelt att medierna inte har den makten i samhället. Gunilla Jarlbro hävdar däremot att barn 

och unga som har en god självbild och en god kroppsuppfattning är mindre benägna att 

identifiera sig med mediernas uppsatta ideal än de som är osäkra i sin identitet.7  

                                                
4 Bengs, 2000, s. 132. 
5 Bolin, Göran och Lövgren, Karin, 1995, Om unga  män: identitet, kultur och livsvillkor, Lund: 
Studentlitteratur, s. 42. 
6 Pierson, Stephanie, 2003, ”Du fattar ju ingenting!”: hjälp din tonårsdotter att acceptera sig själv och sin 
kropp. Falun: Richters, s. 21.  
7 Jarlbro, Gunilla, 2006, Medier, genus och makt, Lund, Studentlitteratur, s. 103.   
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Carina Bengs kommer i sin undersökning fram till att flickor påverkas i större utsträckning än 

pojkar av mediala influenser.8 

 

Groecsz, Levine och Murnen har i sin studie från 2002 kommit fram till att unga kvinnor som 

tittar på bilder av smala, vackra fotomodeller är betydligt mer missnöjd med sin egen kropp 

än kvinnor som får titta på bilder som visar på ordinära eller mulliga modeller. Ett liknande 

resultat har även visats bland unga män som exponerats för bilder på muskulösa män. Efter att 

de hade sett bilder av vältränade män skattade de sin egen kropp som betydligt smalare än vad 

den egentligen var och uttryckte en önskan om en mer muskulös kropp. Dessa experiment 

torde inte på något sätt kunna mäta sig med effekten av den livslånga exponeringen som vi 

möts av dagligen i samhället vi lever i.9         

 

Kroppsidealet bland kvinnor och män har under de senaste årtiondena förändrats radikalt. I 

artikeln Varför flickor? skriver Barbro Thurfjell om förändringen av kroppsideal som har 

skett både i samhället och i media de senaste 30 åren. Hon konstaterar att kroppsidealen har 

gått från att ha varit en kurvig kvinnokropp till att bli en längre och smalare kvinna under 

1970-talet. Detta ideal följdes upp under 1980-talet med en strävan om ett ännu smalare 

kroppsideal. Det manliga kroppsidealet å andra sidan har tagit den motsatta vändningen och 

istället för att bli smalare har det manliga idealet blivit kraftigare. Denna ökning beror inte på 

en ökning av kroppsfettet bland män utan på att muskelmassan har ökat till följd av hård 

träning och i de mest extrema fallen anabola steroider.10 Dessa kroppsideal går också att 

skönja bland populära leksaker. I en studie gjord av Kelly D Brownell från 1995 jämför hon 

en normalbygd ung kvinna och en normalbygd ung man med dockorna Barbie och Ken. Hon 

konstaterar att för att kvinnan och mannen skulle anta samma proportioner som Barbie och 

Ken krävdes det att kvinnan blev 40 procent längre och 21 procent smalare medan mannen 

skulle behöva öka 28 procent i längd, 28 procent över bröstet, 30 procent i midjan och 51 

procent i nackens omkrets. Även om denna undersökning bara speglar två förebilder är det 

knappast svårt att finna liknande exempel från den egna vardagen.11 

                                                
8 Bengs, 2000, s. 132. 
9 Groesz, Lisa M, Levine, Michael P och Murnen, Sarah K, 2002, The Effect of Experimental Presentation of the 
Thin Images on Body Satisfaction: A Meta-Analytic Review. International Journal of Eating Disorders, 31,  
s. 1-16.  
10 Thurfjell, Barbro, 2003, Varför flickor? Kön, normer och ätstörningar. B. Meurling (Red.), Varför flickor? 
Ideal, slälvbilder och ätstörningar. Lund: Studentlitteratur, s. 129-148. 
11 Brownell, Kelly D, 1995, Distorting reality for children: Body size proportions of Barbie and Ken dolls. 
International Journal of Eating Disorders, 18, s. 295-298.  
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2.2 Övervikt bland unga  

Statistiska centralbyrån har låtit göra en undersökning som visar på hur fördelningen i 

övervikt bland svenskarna i åldrarna 16-84 ser ut. I denna undersökning konstaterar de att 

svenskarnas vikt ökar i en rasande fart. Överviktiga eller feta personer i åldersgruppen  

16-24 år har på 17 år ökat från 9,8 % till 17 %. Med andra ord har andelen överviktiga nästan 

fördubblats. I undersökningen framkom det också att det var betydligt vanligare med övervikt 

eller fetma bland pojkar, 18,7 %, än bland flickor, 15,1 % i åldrarna 16-24 år. 12 

 

I sin undersökning har Kathryn Graff kommit fram till att det fanns ett samband  

mellan ett högt BMI och störning av den egna kroppsbilden.13   

2.3 Medieperspektiv 

I avhandlingen Tilltalande bilder konstaterar författaren Anja Hirdman att vi lever i en kultur 

där mediers bild av världen har fått en allt större roll. Medier väljer och vrakar bland nyheter 

från världens alla hörn. Ur dessa nyheter skapar de fiktiva berättelser där fakta och fiktion 

blandas upp i varierad grad för att sedan levereras till oss medborgare. Men medierna 

framställer inte bara �smaskiga� världsnyheter för medborgarna, nej, de producerar och 

presenterar mer eller mindre påhittade föreställningar om vad det innebär att vara man eller 

kvinna och vilka förväntningar vi konsumenter förväntas leva upp till. Detta resulterar i att 

kvinnor genom media skapar sin kvinnliga publik, alltid alerta och lyssnande till råd och 

uppmaningar, här skapar män sin manliga publik, alltid försäkrad om sin egen förträfflighet. 14   

 

Gunilla Jarlbro skriver i sin studie om övervikt och fetma i den svenska dagspressen att det är 

stor skillnad i framställningen av överviktiga kvinnor och överviktiga män. Överviktiga 

kvinnor uppmanas att gå ned i vikt för att behaga omgivningen, medan männens viktnedgång 

främst motiveras med en förbättrad hälsa.15   

                                                
12 Statistiska centralbyrån, 2007, 05, 01, Är överviktiga eller feta,  
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48681.asp 
13 Graff, Kathryn, 2003, Internalization of the thin ideal, weight and body image concerns. Social Behavior and 
Personality, 31, s. 81-90. 
14 Hirdman, Anja, 2004, Tilltalande bilder: genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt, 
Stockholm: Atlas, s. 8-10.   
15 Jarlbro, 2006, s. 110.  
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2.3.1 Tidningar   

Lennart Weibull och Charlotta Kratz konstaterar i boken: Tidningsmiljöer: 

dagstidningsläsning på 1990-talet att det finns tre huvudfaktorer som påverkar människors 

tidningsläsning. Den vidaste faktorn är samhällets struktur. Snävar man in perspektivet 

ytterligare kan den andra faktorn sägas vara egenskaper hos medierna, vad dessa innehåller 

och hur innehållet svarar mot samhället. Slutligen är naturligtvis individen själv betydelsefull 

som en tredje faktor. Det är intresset för massmedier, livssituation med mera som är faktorer 

som påverkar människors tidningsläsning.16 Det allmänna mönstret i tidskriftsläsningen är att 

lågutbildade kvinnor läser populärtidningar, medan högutbildade män och medelålders 

personer läser organisations- och fackpress.17   

2.3.2 Internetanvändning 

Att blogga, eller att webblogga som den korrekta beteckningen lyder, slog på allvar igenom 

för två år sedan och idag finns det uppskattningsvis 35 000 svenskar som bloggar.18  

Annika Bergström gjorde 2005 en undersökning som visar att 22 % av alla 15-19 åringar på 

en regelbunden basis läser andras bloggar.19  

2.3.3 TV 

TV spelar en viktig roll både för information och som förströelse. Undersökningar har visat 

att för de flesta människor fungerar TV huvudsakligen som ett förströelsemedium.20  

 

1997 tittade den svenska befolkningen i genomsnitt 141minuter per dag på TV, nästan två och 

en halv timme.21 Ungdomar i åldrarna 14-15 år utgör den grupp som ser mest på TV. De 

skillnader i TV-tittande som finns inom ungdomsgruppen är till stor del könsrelaterade. 

Pojkar ser mer på TV än vad flickor gör.22 

 

                                                
16 Weibull, Lennart och Kratz, Charlotta, 1995, Tidningsmiljöer: dagstidningsläsning på 1990-talet, Göteborg, 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, s. 179-180. 
17 Hadenius, Stig, 2005, Massmedier: en bok om press, radio & TV, Stockholm, Bonnier, s. 404. 
18 Malmqvist, Alexandra, 2007, Gör din röst hörd! Nöjesmagasinet City, 3, s. 47-49. 
19 Bergström, Annika, 2005, Nyhetsvanor.nu: nyhetsanvändning på Internet 1998 till 2003, Göteborg: 
Institutionen för journalistik och masskommunikation, s. 156.    
20 Weibull och Kratz, 1995, s. 181. 
21 Hadenius, 2005, s. 203. 
22 Weibull och Kratz, 1995, s. 166. 
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2.4 Läroplanen 

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står det att �Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta är de världen som skolan skall gestalta och 

förmedla�. Vidare kan man i Lpf 94 läsa: �Då värderingar redovisas, skall det alltid klart 

framgå vem det är som står för dem�.  Här står också att läsa:  �Att skolan har till uppdrag att 

träna eleverna till att tänka kritiskt och att granska fakta och förståelse�.23  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Skolverket, 2006, Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94: gymnasieskolan, särskolan, den kommunala 
vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och vuxenutbildningen för utvecklingstörda, Stockholm: Skolverket, 
s. 3-6.  



 8

3. Metod 

Detta examensarbete bygger på en enkätstudie med elever på designprogrammet som 

deltagare. Svaren från enkäten har sedan legat till grund för den påföljande kvalitativa 

gruppintervjun som har genomförts i en av klasserna. Intervju har även gjorts med tre lärare 

på designprogrammets textila inriktning, samt en telefonintervju med en bildlärare. 

3.1 Utformning av enkät 

Som stöd vid framtagningen av enkätfrågorna har boken: Enkäten i praktiken: en handbok i 

enkätmetodik24 använts. Frågorna formulerade jag själv, så när som på en fråga och det var 

frågan som handlar om kroppsstorlekar, se bilaga 2. Denna fråga hämtades från ett 

mätinstrument som kallas för Figure Rating Scale (FRS). FRS är utformad och framtagen av 

Albert J Stunkard.25 FRS har till uppgift att mäta uppfattningen av den egna kroppsstorleken. 

Enkäten indelades i fyra underrubriker, kropp, tidningar, bloggar och TV, där avdelningen 

kropp behandlade elevernas kroppsuppfattning och de övriga delarna innehöll frågor rörande 

deltagarnas konsumtion av de aktuella medierna. Se bilaga 2. Enkäten inleddes med ett 

följebrev (se bilaga 1) till eleverna som informerade dem hur enkätstudien skulle gå till, vart 

de kunde vända sig om de hade några frågor och hur resultaten skulle behandlas. Följebrevet 

utformades, likt enkäten med hjälp av råd hämtade från Göran Ejlertssons bok: Enkäten i 

praktiken: en handbok i enkätmetodik.26   

3.1.1 Tidningar 

Målgruppen för merparterna av tidningarna som har använts i enkäten är unga kvinnor i 

åldrarna 18-30 år. Dessa tidningar valdes eftersom flickor är en överrepresenterad grupp på 

designprogrammet, samtidigt som tidningarna ifråga på ett mer eller mindre utstuderat sätt 

behandlar områdena mode och kroppsuppfattning. De områden som mitt arbete fokuserar på.  

3.1.2 Bloggar 

Eftersom det inte finns någon studie som visar på i vilken utsträckning ungdomar bloggar 

eller läser andras bloggar och vilka dessa bloggar i så fall skulle vara, valde jag att inte 

specificera ämnesområdet, utan lämnade frågorna kring detta ämne väldigt öppna.      

 
                                                
24 Ejlertsson, Göran, 2005, Enkäten i praktiken: en handbok i enkätmetodik, Lund: Studentlitteratur. 
25 Stunkard, Albert J, 1983, Use of the Danish adoption register for the study of obesity and thinness, New York: 
Raven Press,  s. 115-120.   
26 Ejlertsson, 2005, s. 39.   
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I enkäten lämnades ingen närmare förklaring till vad begreppet blogg innebär då bloggar är på 

väg att få samma självklara roll som TV och tidningar. Vilken den sannolikt redan har för den 

aktuella målgruppen.   

3.1.3 TV-program 

TV-programmen som togs upp i enkätundersökningen är alla serier som på något sätt handlar 

om �verkliga� människor. Dock är inte alla program specifikt inriktade på kropp och mode 

och detta beror till stor del på att programutbudet är ganska begränsat. Jag hade nämligen två 

kriterier i urvalet av TV program. Det första var att det inte skulle vara dramatiserat och det 

andra var att de skulle sändas på TV vid den aktuella tiden för undersökningen.  

3.1.4 Etiska övervägande 

Jag anser att jag har vidtagit de nödvändiga informativa krav som ställs för etisk riktighet med 

hjälp av det inledande brevet (se bilaga 1). Samt genom att muntligt inför varje 

enkätundersökning och intervjutillfälle informera om att deltagandet var frivilligt, att 

resultatet skulle behandlas konfidentiellt och att allt material skulle förstöras efter det att 

resultatet hade sammanställts.   

3.2 Deltagare 

Deltagarna i denna studie innefattade flickor och pojkar i årskurserna ett till och med tre på 

gymnasiets designprogram. I studien ingick 54 elever, 3 pojkar och 51 flickor.  

Inför årskurs 2 väljer eleverna inriktning, antingen mot textil, trä, eller mot företag.  

På inriktningen företag gick det endast en elev, som inte heller var närvarande vid 

genomförandet av enkäten. På grund av detta och eftersom jag anser att resultatet riskerade att 

bli väldigt missvisande genom att låta endast 1 elev representera en hel inriktning gjorde jag 

inga större försök att samla in svar från denna elev. Däremot har jag delat in svaren i 

inriktningarna trä och textil, för att tydligare kunna urskilja om val av inriktning påverkar 

synen på den egna kroppen. Eftersom detta val inte sker förrän årskurs två kommer svaren att 

skilja sig åt mellan årskurs ett och de två påföljande åren då inriktningen är vald. Av de 54 

eleverna såg fördelningen mellan de två inriktningarna ut så här: 25 stycken gick den textila 

inriktningen, 9 stycken gick träinriktningen. På den textila inriktningen var alla 25 eleverna 

flickor. Av träinriktningens 9 elever var 3 stycken pojkar och 6 stycken flickor. De övriga 21 

eleverna gick alla i årskurs ett och hade således inte valt inriktning ännu.  
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Utöver de 54 eleverna så ingick även 4 stycken lärare i undersökningen, 1 bildlärare och 3 

textillärare. Lärarna medverkade dock inte i enkätundersökningen utan deltog endast under 

intervjudelen.  

3.3 Genomförande av enkät 

En första kontakt togs med en av lärarna på designprogrammets textila inriktning. Vid denna 

kontakt gavs information om undersökningens syfte och vilka klasser jag önskade skulle ingå 

i enkätstudien. Eftersom läraren som jag hade kontaktat endast undervisade i en av 

årskurserna, och enbart på den textila inriktningen, blev jag hänvisad till ytterligare tre lärare. 

Efter godkännande från lärarnas sida avtalades dag och tid för när enkätundersökningen skulle 

genomföras. Dessa undersökningar skedde sedan under tre dagar och i tre olika klassrum. 

Innan formulären delades ut fick deltagarna en muntlig presentation av undersökningen samt 

informerades om att deltagandet var anonymt och att uppgifterna skulle behandlas 

konfidentiellt. Deltagarna fick även veta att deras medverkan var frivillig, men alla valde att 

ställa upp.  

3.4 Förberedelse inför intervju 

När jag hade sammanställt svaren på enkäten och räknat ut elevernas BMI började jag att 

utforma två intervjuguider (se bilaga 3 & 4), en till lärarintervjun och en till elevintervjun. 

Frågorna i intervjuguiderna bygger på elevernas svar från enkätundersökningen.   

 

Till elevintervjun bestämde jag mig för att fokusera på eleverna på designprogrammet, årskurs 

2 med inriktning mot textil. Anledningen till att jag valde denna grupp berodde dels på att jag 

fick en relativt hög svarsprocent från dem (88 %), men också för att enkätsvaren från denna 

grupp visade på en hög konsumtion av de aktuella medier som undersökningen behandlade.    

Än en gång kontaktade jag en av lärarna på designprogrammets textila inriktning och avtalade 

datum och tid för intervjuerna. Denna gång genomfördes intervjuerna under en och samma 

dag.  

3.5 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes på en skola i en svensk medelstor stad, och liksom enkäten skedde 

dessa på frivillig basis. Anledningen till att jag gjorde gruppintervjuer istället för enskilda 

intervjuer beror till stor del på att jag tror att det kan bli en mer avslappnad stämning bland 

lärare och elever som leder till mer spontana svar än vid enskilda intervjuer.   



 11

3.5.1 Gruppintervju  

Gruppintervjun med eleverna spelades in på band och utfördes med hjälp av en intervjuguide 

(se bilaga 3) som jag utformade efter att enkätsammanställningen var färdig. Intervjun skedde 

i ett avskilt grupprum under lektionstid.     

3.5.2 Lärarintervju 

Liksom elevintervjun genomfördes lärarintervjun i grupp och även denna intervju spelades in 

på band. Som underlag hade jag en intervjuguide (se bilaga 4) som jag hade arbetat fram 

utifrån svaren på enkätundersökningen. Intervjun skedde i lärarnas personalrum under 

lunchrasten. 

3.5.3 Telefonintervju 

Efter att det i gruppintervjun med eleverna framkom att eleverna fick lektionsundervisning 

om kroppsuppfattning under en kurs inom designprogrammet kontaktade jag denna lärare för 

att få detta bekräftat.  

3.6 Mätinstrument 

Det finns en mängd instrument för att mäta om en människa väger lagom mycket. Jag har i 

detta arbete valt att använda mig av mätmetoden för Body Mass Index (BMI). Anledningen 

till att jag valde denna mätmetod är dels att den kräver ytterst lite information från deltagarna, 

endast vikt och längd, samtidigt som det är en välkänd och beprövad metod som med dessa 

enkla mätningar ger ett tillförlitligt resultat.   

 

Metoden bygger på att vikten är kopplad till längden och genom att använda sig av formeln: 

)()(
)(

mlängdmlängd
kgviktBMI

×
=  

 

får man fram ett värde som anger vikten/ m². Denna siffra läser man sedan av mot tabellen: 

 

BMI Klassificering 

<18,5 Undervikt 

18,5-24,9 Normal vikt 

25-29,9 Övervikt 

≥30 Fetma 
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Fördelen med denna mätmetod är att man på ett relativt enkelt sätt kan få fram ett tillförlitligt 

resultat som är lätt att läsa av mot tabellen. Nackdelarna å andra sidan är att vältränade 

muskulösa personer kan få ett så kallat �falskt BMI�. Detta eftersom metoden inte tar hänsyn 

till förhållandet mellan muskler och fett. BMI går inte heller att tillämpa på barn eftersom 

deras kroppssammansättning skiljer sig en del från vuxnas.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
27 Johansson, Ulla, 2004, Näring och hälsa: med speciell hänvisning till vegetarisk kost, Lund: Studentlitteratur,  
s. 249. 
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4. Resultat 

Undersökningens syfte var att ta reda på hur eleverna på designprogrammet såg på sina egna 

kroppar. Hur denna syn påverkades av medier så som TV, tidningar och Internet och slutligen 

om lärarna på designprogrammet arbetade med att förebygga medias uppmålade bild 

beträffande den perfekta kroppen, och hur detta arbete i så fall såg ut.  

 

Resultaten är presenterade i procentsatser, detta för att en någorlunda rättvis jämförelse ska 

kunna göras, dels mellan de olika klasserna men också mellan de olika inriktningarna. För 

samtliga tabeller gäller att procentsatsen är avrundad till hela procent.  

4.1 Elevernas syn på den egna kroppen. 

Av de 54 eleverna som deltog i studien svarade 26 stycken att de var nöjd med sin kropp,  

22 att de inte var nöjda och 6 stycken svarade varken ja eller nej. Det sista alternativet var inte 

med på enkäten, utan det var ett alternativ som dessa 6 elever själva skapade utöver de två 

svarsalternativen. Fördelningen mellan klasserna såg ut så här:  
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Diagram 1: Belåtenhet med den egna kroppen bland eleverna i årskurs 1, 2 och 3. 

 

Diagrammet visar att belåtenheten med den egna kroppen minskar ju längre fram i 

utbildningen eleverna kommer. 
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Fördelningen mellan de olika inriktningarna:  
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Diagram 2: Belåtenhet med den egna kroppen bland eleverna på  

träinriktningen respektive den textila inriktningen. 

 

Här kan man tydligt se att andelen elever som är nöjda med sina kroppar är betydligt större i 

grupperna med träinriktning än grupperna med textil inriktning. Av träinriktningens sex 

flickor svarade 2 stycken att de var nöjda med sina kroppar, 2 att de var missnöjda och 2 

svarade varken ja eller nej. Man bör dock ta i beaktning att antalet elever på träinriktningen är 

betydligt färre både till antalet och till svarsprocent jämfört med eleverna på den textila 

inriktningen.    
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Av dem som svarade på enkäten ser BMI-fördelningen ut så här:  
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Diagram 3: BMI fördelningen för eleverna på designprogrammet. 

 
17 % av de svarande är underviktiga, 76 % normalviktig, 7 % överviktig och ingen lider av 

fetma.  

 

Diagrammet nedan visar resultatet av en jämförelse av BMI mellan de olika inriktningarna: 
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Diagram 4: BMI fördelningen mellan de olika inriktningarna. 

 

Ingen av eleverna på träinriktningen är underviktiga, 78 % (7 st) är normalviktiga och  

22 % (2 st) är överviktiga. Ingen på träinriktningen lider av fetma. På den textila inriktningen 

är 17 % (4 st) underviktiga, 83 % (21 st) normalviktiga och ingen är överviktig eller lider av 

fetma.  
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Bland de elever som i enkäten angav att de var nöjda med sina kroppar ser BMI fördelningen 

ut som diagrammet nedan visar:  
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Diagram 5: BMI fördelningen mellan eleverna som i enkäten  

angav att de var nöjda med sin kropp. 

 
Resultatet visar på att de som är nöjda med sin egen kropp återfinns i hög utsträckning bland 

de elever som var underviktiga. I diagrammet har inte eleverna som svarade varken ja eller 

nej, vad gäller nöjdhet med den egna kroppen, tagits med i beräkningen eftersom det då är 

oklart hur man skulle räkna dessa svar.  

 

I undersökningen fick eleverna svara på om de skulle ändra någonting på sina kroppar om de 

hade möjligheten till detta. Av alla svarande, det vill säga 54 stycken, svarade 46 stycken ja 

det skulle de göra. De flesta ville få smalare lår, mindre höfter eller plattare mage 

4.2 Medias påverkan på eleverna  

Av undersökningen framgick det att 36 av eleverna läser en eller flera av de uppräknade 

tidningarna från enkäten. Av de 18 elever som svarade att de inte läste någon av de 

uppräknade tidningarna nämner 5 av dessa att de läser andra tidningar med tydlig koppling till 

kropp och mode.  
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Diagrammet visar hur många procent av eleverna som läste var och en av de angivna 

tidningarna: 
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Diagram 6: Antal läsare i procent per tidning.    

 

Av de uppräknade tidningarna var det tre tidningar som stack ut i mängden vad gällde antalet 

läsare, dessa var Cosmopolitan, ELLE och Veckorevyn.  

 

Uppdelningen mellan tidningar och inriktning: 
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Diagram 7: Antal läsare i procent per tidning och inriktning.  
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Här kan man se att eleverna på träinriktningen läser Offside medan eleverna på den textila 

inriktningen läser Cosmopolitan och Fitness Magazine. ELLE och Veckorevyn läses av elever 

från båda inriktningarna. Värt att nämna är att det endast är flickorna på träinriktningen som 

läser ELLE och Veckorevyn.     

 

Vid sammanställningen av enkäten framkom det att endast 4 elever bloggade, samtliga 

flickor. Desto fler, 23 stycken, däremot angav att de läser andras bloggar. Detta motsvarar  

49 %, alltså nästan hälften.  

 

Fördelningen mellan de olika årskurserna såg ut så här:  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3

(%)

 

Diagram 8: Fördelning av elever som läser bloggar.  

 
Drygt hälften av eleverna i årskurs 1, två femtedelar av eleverna i årskurs 2 och tre femtedelar 

av eleverna i årskurs 3 läser andras bloggar. I enkäten framkom det att ingen från 

träinriktningen läste bloggar.  
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I enkäten ombads eleverna att kryssa för de TV-program som de såg på minst två gånger i 

månaden. Diagrammet nedan visar hur fördelningen mellan de olika TV-programmen ser ut: 
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Diagram 9: Antal TV-tittare i procent per program. 

 

Diagrammet visar att två av de uppräknade TV programmen hade betydligt högre tittarsiffror 

än de andra programmen. Dessa var: Du är vad du äter och Top model. 

 

Fördelningarna mellan TV-tittare och inriktning: 
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Diagram 10: Antal TV-tittare i procent per program och inriktning.  

 
Av diagrammet framgår att eleverna på den textila inriktningen i större utsträckning än 

eleverna på träinriktningen ser på de TV-program som enkäten behandlar.   
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4.3 Gruppintervjuer 

I undersökningen framkom att missnöjet med den egna kroppen ökade ju längre fram i 

utbildningen eleverna kom. Lärarna som deltog i intervjun trodde att skillnaderna berodde på 

att eleverna blev mer medveten om den egna kroppen desto äldre de blev och att all mätning 

som man gjorde i klädsömnaden och alla måttabeller som man använde sig av inverkade 

negativt på synen på den egna kroppen. En av lärarna menade på att eleverna konstant 

jämförde sig med måttabellerna och hade svårt att acceptera om deras mått misstämde med 

den storlek de vanligtvis brukade använda. Förutom i de fall då elevernas mått resulterade i en 

mindre storlek. Eleverna som ingick i intervjun såg dock inte samma koppling mellan de olika 

måttabellerna och en ökad negativ kroppssyn. De menade istället att det ökade missnöjet var 

en naturlig del av att bli äldre. 

 

Diagram 2 visar på att eleverna på träinriktningen i högre utsträckning är nöjda med sina 

kroppar än eleverna på den textila inriktningen. Lärarna menade att detta förmodligen beror 

på att eleverna på träinriktningen har andra intressen medan textileleverna har mode och 

kläder som sitt stora intresse. 

Under gruppintervjun med flickorna på designprogrammets textila inriktning framkom det, 

om än något tvekande, att visst var det viktigt att vara smal, i alla fall bland vissa. Flickorna 

talade om ett par stycken i klassen som nästan aldrig åt lunch eftersom de hela tiden klagade 

på hur tjocka de var. Tendensen att hoppa över lunchen var någonting som flickorna inte hade 

märkt av under det första året, utan detta fenomen hade smugit fram under det andra året på 

programmet. 

 

Under gruppintervjun med lärarna på designprogrammets textila inriktning framkom det att 

ingen av lärarna arbetade aktivt med frågor som handlade om kroppsuppfattning. De menade 

att i och med det nya gymnasiesystemet, hade karaktärsämnen likt klädsömnad fått stryka på 

foten, vilket hade resulterat i att antalet timmar hade begränsats avsevärt. Förut, i det gamla 

systemet, hade det funnits obligatoriska timmar avsatta för att behandla frågor likt dessa. Men 

eftersom tiden var knapp hade man prioriterat bort dessa timmar till förmån för annat. En av 

lärarna medgav dock att hon på sina genomgångar i mönsterkonstruktion försökte visa på hur 

olika kroppar kunde se ut, men att knyta samman detta med reklamvärldens skeva bild av 

människokroppen hade hon inte gjort. Eleverna å andra sidan uppgav att visst fick 

undervisning om kroppsuppfattning, de hade ju lektioner i stilhistoria och där hade de gått 
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igenom hur kroppsidealen hade förändrats genom de olika århundradena. De hänvisade dock 

till en annan lärare som inte hade ingått i min gruppintervju. Efter en kortare telefonintervju 

med den berörda läraren så bekräftade hon med viss tveksamhet att visst hade hon lektioner 

med eleverna som handlade om kroppsideal ur ett historiskt perspektiv. Hon poängterade 

dock att under dessa lektioner gick hon inte igenom hur massmedier förvränger och visar upp 

en felaktig kroppsbild. 

 

Vid enkätsammanställningen framkom det att hela 85 % av eleverna skulle ändra någonting 

på kroppen om de fick möjlighet till detta. Eleverna menade att detta inte främst hade med en 

bristande självkänsla att göra, utan att fånga chansen om man skulle få den.  

 

Kroppsmedvetenheten bland designprogrammets elever har enligt lärarna inte förändrats 

nämnvärt sett ur ett längre tidsperspektiv. Det som dock skiljer sig åt är att medvetenheten om 

den egna kroppen kommer tidigare och tidigare i åldrarna.  

 

Designprogrammet prenumererar på Burda, Runschau och Skrädderi, tre tidningar med tydlig 

koppling till den populäraste av inriktningarna. Ingen av eleverna läste någon av dessa. De 

menade att visst bläddrar man igenom dessa på skolan, men det var inga tidningar som de 

själva skulle lägga några pengar på. Modellerna som presenteras i dessa tidningar var alldeles 

för omoderna för deras smak.   

 

I undersökningen framkom det att tidningarna Cosmopolitan, ELLE och Veckorevyn var i 

särklass de mest populära tidningar bland eleverna på designprogrammet. Eleverna menade 

att dessa tre tidningar i mångt och mycket handlade om deras stora intresse, mode och kläder.  

Man gjorde till och med jämförelse mellan ELLE och Bibeln, där man menade att ELLE 

fungerade som en slags modets bibel. Eleverna medgav dock att de främst köpte ELLE för 

bildernas skull, artiklarna läste man, om de fanns någonting som intresserade dem. Bilderna 

användes främst som inspiration till det egna skapande, eftersom kläderna och accessoarerna 

som visades upp i tidningen var alldeles för dyra för deras plånböcker. Men som en av 

eleverna uttryckte det: �drömma får man ju, och det är ju gratis� 

 

I enkäten visade det sig att två av de uppräknade programmen, Du är vad du äter och Top 

model var klart mer populära än de övriga. Anledningen till att Top model hade så höga 

tittarsiffror bland eleverna är kanske inte så överraskande. Eleverna menade att då de själva 
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strävade efter en karriär inom modebranschen var detta program extra intressant då det visar 

processen från färdigt klädesplagg till att det blir fotograferat på en modell eller uppvisat på 

catwalken. Du är vad du äter å andra sidan var populärt av helt andra orsaker. Här tyckte 

eleverna att det var mest intressant att se hur mycket skräpmat programdeltagarna kunde 

stoppa i sig. 

 

De främsta inspirationskällorna enligt både lärarna och eleverna kom från modetidningar och 

Internet, speciellt olika klädmärken och designers hemsidor. Lärarna påpekade dock att 

eleverna påverkades mycket av varandra. Någonting som eleverna instämde med. Eleverna 

poängterade dock att det inte är frågan om att kopiera varandra, snarare att inspireras av 

varandra.   
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

I undersökningen och intervjuerna framkom att eleverna blev mer kroppsmedvetna ju längre 

fram i utbildningen de kom. Eleverna ansåg att detta hade att göra med en ökad ålder medan 

lärarna hävdade att den ökande kroppsuppfattningen berodde på en ständig jämförelse av de 

egna måtten och olika måttabeller. Utöver detta kan det finnas ytterligare en aspekt, någonting 

som ingen av dessa grupper har nämnt och det är den rådande jantelagen som i högsta grad 

existerar i vårt samhälle. Jag tror nämligen att det räknas som fult, nästintill malligt att säga 

att man är nöjd med den egna kroppen. Och det är medvetenheten om denna outtalade, men 

ack så rådande, lag som växer med stigande ålder 

 

Resultatet av BMI-uträkningen i enkäten visade på att 17 % av de svarande är underviktiga, 

76 % normalviktiga, 7 % överviktiga och ingen lider av fetma. Dessa svar kan jämföras med 

en undersökning från 2005 gjord av Statistiska centralbyrån.28 Deras undersökning visar på att 

18,7 % av alla pojkarna och 15,1 % av alla flickor i åldrarna 16-24 år är överviktiga, det vill 

säga har ett BMI som överstiger 25. Jämför man svaren från Statistiska centralbyråns 

undersökning och svaren som har framkommit i enkätundersökningen kan man konstatera att 

eleverna på designprogrammet i minde utsträckning lider av övervikt än det svenska 

genomsnittet. Detta trots att svaren från designprogrammet inte har behandlats utifrån 

könsperspektiv.  

 

Jag blev väldigt överraskad när jag sammanställde enkäten, kanske inte främst på grund av det 

höga antalet som ville förändra sin kropp utan de delarna man ville förändra och sättet man 

ville förändra dessa. Det handlade i större utsträckning om förändrig genom träning och en 

disciplinerad kosthållning än om kirurgiska ingrepp. Detta anser jag ändå vara positivt, det 

vill säga att eleverna hellre väljer naturliga vägar till förändring än att lägga sig under kniven. 

 

En annan aspekt som överraskade mig vid sammanställningen av frågorna var hur pass få av 

eleverna som svarade att de ville ha större bröst. Vi lever ju trots allt i ett bröstfixerat 
                                                
28 Statistiska centralbyrån, 2007, 05, 01, Är överviktiga eller feta, 
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48681.asp 
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samhälle, där kvinnornas barm ständigt exponeras i de dagliga mediesändningarna. Detta var 

och förblev ett stort frågetecken tills dess att jag analyserat vilka typer av tidningar som dessa 

elever konsumerar. Vilket visade sig vara tidningar som fokuserade mycket på mode och 

inom modevärlden är det de smala modellerna som representerar idealbilden av hur en kvinna 

bör se ut. Där med blir detta det ideal som eleverna eftersträvar.   

 

Resultatet av enkätundersökningen visar att hälften av eleverna läser andras bloggar.   

Detta är en siffra som är jämförbar med en undersökning från 2005 gjord av Annika 

Bergström29 som visar på att 22 % av alla 15-19 åringar på regelbunden basis läser andras 

bloggar. Vid enkätsammanställningen framkom det att eleverna framförallt läste kompisars 

bloggar. Internet var annars en källa som i stor utsträckning användes som inspirationskälla 

vid det egna skapandet. Framförallt användes svenska modesajter. Tillsammans med tidningar 

utgör dessa sajter elevernas viktigaste influenser. Lärarna bekräftade att eleverna hämtar 

mycket inspiration till det egna skapandet från Internet men att de i än högre grad inspireras 

och påverkas av varandra. Detta fenomen är någonting som även jag har märkt under mina 

praktikperioder. Syr en elev ett par city-shorts så ska de andra också sy likadana shorts.  

 

Under intervjun med lärarna berättade de att ingen större ansats görs när det gäller 

undervisning om kroppsuppfattning. Detta motiverades med en nedskärning av 

lektionstimmarna. Lärarna menade att de måste prioritera andra mer centrala delar i 

klädsömnad på bekostnad av tillexempel: undervisning om kroppsuppfattning. Detta är 

någonting som jag anser vara helt snedvridet. Vad är en perfekt sydd skjorta i jämförelse med 

en sund kroppsbild? Och om nu lärarna märker av tendenser till en skev kroppsbild, vilket 

framkom i intervjuerna, så borde detta prioriteras i undervisningen framför stygnsättning och 

tillskärning. Speciellt med tanke på att det i  Lpo 94 står att: �Då värderingar redovisas, skall 

det alltid klart framgå vem det är som står för dem�.30  

 

I sin studie från 2002 visar Groecsz, Levine och Murnen på sambandet mellan unga kvinnor 

som konsumerar medier som innehåller bilder av smala fotomodeller och det ökade missnöjet 

med den egna kroppen.31 Med detta som bakgrund är det lättare att förstå varför flickorna på 

designprogrammet i hög utsträckning känner sig missnöjda med den egna kroppen. 

                                                
29 Bergström, 2005, s. 156.    
30 Skolverket, s. 4.  
31 Groesz,  Levine och Murnen, 2002, s. 1-16.  
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Undersökningen visade trots allt på att flickorna på designprogrammet konsumerade medier 

som i hög utsträckning exploaterade smala fotomodeller.  

 

Barbro Thurfjell konstaterar i artikeln Varför flickor? Att kroppsidealet har förändrats radikalt 

de senaste 30 åren. Från att ha varit kurvig har idealet strävat mot en längre och smalare 

profil.32 Med detta i minnet och med tanke på Stephanie Piersons konstaterande i boken �Du 

fattar ju ingenting!�33 att föräldrarnas  kroppsuppfattning i hög grad påverkar döttrarnas syn 

på den egna kroppen ter det sig inte lika underligt att kroppsmedvetenheten har gått ned i 

åldrarna bland eleverna.  

5.2 Metoddiskussion 

Elevantalet i enkätundersökningen var ganska lämpligt för ett arbete av denna storlek, 

däremot hade jag önskat att fördelningen mellan de olika inriktningarna hade varit jämnare.   

Som resultatet nu blev, kan det blir ganska svårt att dra några slutsatser om skillnader mellan 

de olika inriktningarna, utan att dessa slutsatser blir ifrågasatta på grund av den sneda 

fördelningen i elevantalet. En aspekt som hade varit intressant att undersöka är hur svaren från 

enkäten och gruppintervjuerna skiljer sig mellan designprogrammets elever och ett annat 

gymnasieprogram där inriktningen inte ligger i kläder och mode.   

 

Som mätinstrument hade jag valt att använda mig av mätmetoden för BMI. Vid 

sammanställningen av enkäten konstaterade jag dock att denna mätmetod hade en brist som 

jag inte hade tagit i beaktning före enkätundersökningen. Denna brist bestod i den fågradiga 

skala som resultatet av formeluträkningen avlästes mot. Detta resulterade i att de svarandes 

BMI tenderade att klumpa ihop sig på en av skalstegen.  Hade man däremot använt mig av en 

annan mätmetod med en mer graderad skala hade jag kunnat få fram ett mer nyanserat svar.  

 

I enkäten valde jag att begränsa mediet Internet till att endast omfatta webbloggar, eftersom 

det har visat sig att bloggar är ett av vår tids snabbast växande kommunikationssätt. Så här i 

efterhand önskar jag att jag hade bytt ut bloggar mot modesajter. Då det i samband med 

intervjuerna framkom att många elever använder sig av sådana sajter för att hämta inspiration 

till klädsömnaden. 

                                                
32 Thurfjell, 2003, s. 129-148. 
33 Pierson, 2003, s. 23. 
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5.3 Slutsats 

Min undersökning visar att trots att övervikt är väldigt sällsynt bland eleverna på 

designprogrammet så eftersträvar de ständigt en smalare och fastare kropp. Vidare kom jag i 

undersökningen fram till att visst påverkas eleverna av medias bilder av hur man bör se ut. 

Det finns dock en aspekt som påverkar eleverna i ännu högre utsträckning och det är vänner. 

Denna slutsats bekräftas av resultatet i Carita Bengs undersökning.34 Lärarna arbetar i väldigt 

liten, nästintill obefintlig utsträckning med att förebygga mediers värderingar kring hur 

kroppen bör se ut. Detta trots att både lärarna och eleverna i intervjuerna medgav att missnöjet 

med den egna kroppen ökade ju längre fram i utbildningen eleverna kom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Bengs, 2000. 
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6. Tack 

Jag vill tacka alla elever som har medverkat i enkätundersökningen. Utan er hjälp hade denna 

studie aldrig blivit möjlig att genomföra. Ett speciellt tack vill jag rikta till de tre flickorna på 

designprogrammets textila inriktning som tålmodigt ställde upp och svarade på alla mina 

frågor under gruppintervjun, lärare på designprogrammet och sist men inte minst min 

handledare Åsa Jeansson, för alla goda råd som du har gett mig under arbetets gång.   
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Otryckta källor 
Intervjuer 

2 individuella bandinspelade gruppintervjuer utförda av författaren under våren 2007. 

 

1 telefonintervju utförd av författaren under våren 2007.    

 

Enkät 

Enkät besvarad av 54 gymnasielever under våren 2007.  

 

Web-dokument 

Statistiska centralbyrån. (2007, 05, 01). Är överviktiga eller feta,   

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____48681.asp 

 



 

Bilaga 1. 
 

Information till deltagarna i enkätundersökningen 
 

Hejsan! 
Mitt namn är Anneli Öberg och jag är en lärarstudent vid Umeå Universitet som just nu håller 
på med mitt examensarbete i textilslöjd. Min undersökning fokuserar på hur eleverna på 
designprogrammet ser på sina egna kroppar och vad som påverkar detta synsätt. För att lyckas 
med detta behöver jag din hjälp! 
 
Viktigt för dig att veta är att detta är en frivillig undersökning. Det innebär att du när som 
helst kan välja att avbryta ditt deltagande.  
 
Alla svar som jag får in är anonyma och behandlas konfidentiellt. Med det menas att endast 
jag har tillgång till enkätsvaren och efter det att jag har sammanställt dessa kommer jag att 
förstöra dem.  
 
Skulle det vara så att din/dina föräldrar skulle vilja ta del av enkäten får de gärna höra av sig 
till mig, jag kommer då att skicka dem en tom enkät.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 
 
 
 
Anneli Öberg 
Rullstensgatan 62  
906 55 Umeå 
Telefon: 090-77 47 94 
 
 
 
Handledare: Åsa Jeansson,  
                    Universitetsadjunkt vid Umeå Universitet 
                    Institutionen för estetiska ämnen 
                    090-786 64 94



 

Bilaga 2. 

 
Enkät 

 

Kön                                                                                       Kvinna              Man    

Inriktning                                                                              Trä                    Textil  

Årskurs ����������                                                                                

 

Kropp 

Hur lång är du? ������... 

Hur mycket väger du? ................ 

Är du nöjd med din kropp?                                                          Ja               Nej  

Om du fick ändra någonting på din kropp vad skulle det då vara?............................... 

 

 
 

 
 

Här ser du 9 stycken ritade figurer med olika kroppsstorlekar. Vilken stämmer bäst överens 

med hur din kropp ser ut? ��������������. 

 

 



 

Tidningar 

Vilka av nedanstående tidningar brukar du läsa? 

 

Cosmopolitan                  

ELLE  

Fitness Magazine  

Moore  

Offside  

VeckoRevyn  

Ingen av dessa                                        

 

 

      

                             

Läser du någon tidning som inte finns med på listan?                Ja                  Nej  

 

Om ja, vilken/vilka? �����..�����������������������. 

�������������������������������������.

������������������������������������..... 

 

 

Bloggar 

Bloggar du?                                                                                  Ja                  Nej   

 

Om ja, vad bloggar du om?........................................................................................................... 

�������������������������������������... 

 

Brukar du läsa andras bloggar?                                                   Ja                  Nej  

  

Om ja, vilka? �������������������������������� 

�������������������������������������... 

 

 



 

TV 

Vilka av nedanstående program brukar du regelbundet (minst två gånger i månaden) se på? 

 

Du är vad du äter(TV 3)  

Fear Factor USA (TV 6)  

Lustgården (TV 3)  

My Super Sweet 16 (MTV)  

Top model(TV 3)  

Ingen av dessa   

 

 

 



 

Bilaga 3. 

Intervjufrågor 
 

Utifrån enkätundersökningen har jag kommit fram till att antalet elever som kände sig nöjda 

med sin kropp minskade med högre ålder. Det vill säga, eleverna i årskurs ett svarade i 

betydligt högre utsträckning att de var nöjda med sina kroppar än eleverna i årskurs tre.  

1. Hur tror ni att det kommer sig? 

 

I enkäten framkom det också att eleverna som läste träinriktning i högre grad än de som läste 

den textila inriktningen är nöjda med sina kroppar. 

2. Hur tror ni att det kommer sig? 

 

I en jämförelse mellan svaren från enkätundersökningen och en undersökning från 2005 gjord 

av statistiska centralbyrån om övervikt bland pojkar och flickor i åldrarna 16-24 år har det 

framkommit att eleverna på designprogrammet i mindre utsträckning lider av övervikt än det 

svenska genomsnittet.  

3. Tror ni att det är viktigt att vara smal när man liksom er går på ett program där 

kroppen är så pass mycket i fokus som den är på designprogramet?  

    - Tänker ni mer på det nu än innan ni gick på designprogrammet? 

 

 

4. Hur kan det komma sig att 85 % av dem som svarade på enkäten vill ändra en eller 

flera saker på sin kropp? 

 

Skolan prenumererar på tidningarna Burda, Runschau och Skrädderi. I undersökningen 

framgick det dock att ingen av elever brukar lästa denna tidning.  

5. Beror det på att man inte läser den, eller var det så att man glömde bort denna 

tidning eftersom den inte fanns uppräknad i enkäten?  

 

 

 

 

 



 

ELLE och VeckoRevyn var i särklass de mest populära tidningarna i undersökningen. Vem 

köper tidningen/ tidningarna? 

6. Vad har dessa tidningar som är så bra?  

       - Vem köper tidningen/ tidningarna? 

       - Läser man hela tidningen eller bara enskilda delar?  

       - Vilka är dessa i så fall? 

 

Det populäraste programmet av alla i enkätundersökningen var: Top model. 

7. Vad är det med det här programmet som är så lockande, alltså varför ser man på 

det? 

 

Ett annat TV program som hade höga tittarsiffror bland eleverna var: Du är vad du äter. 

8. Vad är det med det här programmet som är så intressant?  

     - Tar man åt sig av råden Anna Skipper ger sina patienter i programmet? 

 

10. När ni ska sy kläder vart går ni för att hitta inspiration, alltså vem/ vad/ vilka är era 

viktigaste influenser? 

 

11. Hur mycket påverkas ni av varandra på programmet vad gäller kläder och mode.   

 

12. Har ni några förebilder inom mode?  

 



 

Bilaga 4. 

Intervjufrågor till lärarintervjun 
 

Utifrån enkätundersökningen har jag kommit fram till att antalet elever som kände sig nöjda 

med sin kropp minskade med högre ålder. Det vill säga, eleverna i årskurs ett svarade i 

betydligt högre utsträckning att de var nöjda med sina kroppar än eleverna i årskurs tre.  

1. Hur tror ni att det kommer sig? 

 

I enkäten framkom det också att eleverna som läste träinriktning i högre grad än de som läste 

den textila inriktningen är nöjda med sina kroppar. 

2. Hur tror ni att det kommer sig?  

 

I en jämförelse mellan svaren från enkätundersökningen och en undersökning från 2005 gjord 

av statistiska centralbyrån om övervikt bland pojkar och flickor i åldrarna 16-24 år har det 

framkommit att eleverna på designprogrammet i mindre utsträckning lider av övervikt än det 

svenska genomsnittet. 

 

3. Hur tror ni att det kommer sig? 

 

4. Har ni någon undervisning med eleverna om kroppsuppfattning? 

 

5. Kan ni märka av någon skillnad i kroppsmedvetenheten mellan dagens tjejer och 

tjejerna som gick på designprogrammet för tio år sedan? 

 

Skolan prenumererar på tidningarna Burda, Runschau och Skrädderi. 

6. Varför har ni valt just dessa tidningar? 

          - vem är det som bestämmer vilka tidningar ni ska prenumerera på? 

          - får eleverna vara med och bestämma vilka tidningar ni ska prenumerera på? 

 

7. Vart hämtar eleverna inspiration till sina kläder ifrån? 

 

8. Påverkas eleverna mycket av varandra?  

 


