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Sammanfattning Bakgrund: Den psykiska ohälsan hos unga flickor har ökat 

  drastiskt och  förändringar i miljöer där ungdomar befinner sig kan 

  vara en anledning till denna ökning. Media har stor inverkan på 

  människor då vi dagligen exponeras i form av internet, sociala 

  medier, TV och press. I dagens samhälle ligger stort fokus på hälsa 

  och kroppsförändring vilket måga ungdomar vill sträva efter.   

  Syfte: Att undersöka medias beskrivning av rådande kroppsideal 

  och dess påverkan på unga flickor i åldern 13-25 år. 

  Metod:  Detta var en litteraturstudie med tematisk metod och 

  databaserna som användes för att hitta artiklar var PubMed och 

  Psycinfo. Utefter de resultaten som hittades framkom tre teman.

  Resultat: Medias tunna kroppsideal kan bidra till att unga flickor 

  får sämre självkänsla och ångest och kan leda till depression och 

  ätstörningar. Kroppsuppfattningen visade sig vara sämst under 

  tonåren och att jämföra sig med andra och känna press från 

  omgivningen var ett vanligt förekommande. Att förändra sitt 

  utseende för att uppå de ideal som media skapar genom 

  plastikkirurgi, diet eller träning är idag många ungdomars lösning 

  för att få passa in. Fyra teman framkom i resultatet: Felaktig                              

  kroppsuppfattning, Press att förändra, Påverkar självkänslan och 

                                            Försämrat välbefinnande. 

                                            Implikation: Att informera om hälsa i skolorna hade kunnat vara 

  en åtgärd men även fortsatt forskning inom området behövs för att  

i framtiden hitta lösningar på problemet. 
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Abstract  Background: The occurrence of physical illness in adolescent girls 

  has increased lately and changes in the environment where 

  adolescent girls are could be a reason to this. Media have a 

  daily influences people since we get exposed of  social media, 

  TV and magazines. We can daily read about the new trends in 

  Health and fitness, and media particulary focuses on how to 

  change our bodies. This is  something that influences adolescents. 

  Aim: The aim was to examine medias description of the current 

  body ideal and medias influence of girls aged 13-25. 

  Method: This was a literature study with a thematic method and 

  the article search was made in PubMed and Psycinfo. Tree themes 

  were found. 

  Results: The media’s promotion of the skinny body image can lead 

  to lower self-esteem and anxiety, and go as far as causing 

  depression and eating disorders. Teenagers can find it difficult to 

  realise the difference between a healthy and a skinny body and 

  they often compare themselves with others including celebrities in 

  magazines which can pressure them into looking a certain way. 

  Four themes showed up in the result: Incorrect body image,  

  Pressure to change, Affect self-esteem and Impaired well-being. 

                                           Implication: Informing young people in school about the 

  importance of being healthy can be a measure and further   

  research in the field is needed in the future to find solutions. 
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Introduktion 
 

Internet har expanderats på senare tid och blir allt vanligare att använda sig av. Ungdomar är 

den grupp i samhället som använder sig mest av medier och påverkas därför i stor grad. 

Eftersom det är marknaden som styr medias budskap är det svårt att inte bli påverkad av 

negativ exponering (Herman & Chomsky, 2002). Exponering av media kan vara i form av 

internet, sociala medier, TV och press. Det har visat sig att media påverkar hur människor 

uppfattar och tolkar medias budskap och utan att tänka på det kan det förändra både känslor 

och tankar, vilket kan resultera i att man agerar på ett visst sätt (Dahlqvist & Linde, 2009). 

Människors kroppar och utseende får mycket uppmärksamhet i media och ofta visas 

lättklädda kvinnokroppar vilket skulle kunna anses bidra indirekt till unga tjejers psykiska 

ohälsa (O’dea, 2006). Den psykiska ohälsan är ett stort problem hos unga flickor i dagens 

samhälle och är ett ämne som är aktuellt (Martinsson & Reimers, 2008). Bland unga 

människor mellan 16-24 år ökar den psykiska ohälsan som t.ex. oro, ångest och nervositet. 

Ungdomar rapporteras även ha mer sömnproblem än tidigare och fler ungdomar 

diagnostiseras för depression. Det har visat sig att flickor drabbas oftare än pojkar (Lager et 

al., 2012). I samhället finns det olika ideal som människan strävar efter att uppnå och jämför 

sig med (Johansson, 1998). Att inte kunna uppnå den ideala kroppen kan påverka självkänslan 

som i sin tur påverkar den självupplevda hälsan (Levin & Piran, 2004). Idag pratas det mycket 

om både kropp och utseende och vi är inte sena med att döma oss själva och andra i vår 

omgivning. Detta förstärks av medias bild på kroppsideal (Frisén et al., 2014). Eftersom 

ungdomar är en utsatt grupp för psykisk ohälsa behövs det därför åtgärder på samhällsnivå för 

att uppnå välbefinnande och vidmakthålla en god hälsa (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 

 

Bakgrund 
 

Folkhälsoperspektiv 

 
Sverige har en nationell folkhälsopolitik som innefattar elva målområden och det 

övergripande målet är att skapa förutsättningar för en god hälsa hos befolkningen. 

Målområdena innefattar de av hälsans bestämningsfaktorer som har störst betydelse för det 

svenska folkets hälsa. Speciellt viktigt är att de grupper som är mest utsatta för ohälsa i 
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samhället får hjälp genom samhälleliga åtgärder. Ett av de elva målområdena är ”barn och 

ungas uppväxtvillkor” vilket står för att förhållanden under barn/ungdomsåren har stor 

betydelse för både den psykiska och den fysiska hälsan under hela livet. Man kan förebygga 

psykisk ohälsa genom att skapa hälsofrämjande åtgärder i tidig ålder och skolan är därför en 

viktig arena för att nå ut till barn och ungdomar (Statens folkhälsoinstitut, 2003). 

World Health Organisation (WHO) som är ledande organisation inom folkhälsområdet menar 

att ” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder (WHO, 2014). Under de senaste 

decennierna, sett ur ett folkhälsoperspektiv, har hälsa betraktats som en resurs för både 

människor och samhälle och inte bara ett mål att eftersträva. Antonovsky (2005) har ett 

salutogent perspektiv på hälsa som beskriver hur hälsa kan uppnås och vidmakthållas trots 

påfrestningar så som vardaglig stress. Han menar att alla människor har försvarsmekanismer 

mot dessa påfrestningar även om dessa är olika starka hos individer. Dessa resurser utgörs av 

känsla av sammanhang (KASAM) där de tre olika komponenterna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet ingår. Begriplighet innebär att människan vill kunna förstå händelser i 

livet och förklara det. Kan man detta är det större chans att hålla sig frisk. Hanterbarhet 

innebär att vi inte utgör oss till offer när vi får krav på oss utifrån. Upplever människan att 

situationen är hanterbar har man lättare att stå emot ohälsa. Meningsfullhet behövs för att vi 

ska må bra och innebär att det vi upplever i livet ska kännas meningsfullt. 

Psykisk ohälsa bland unga 

 
Psykisk ohälsa innebär allt från besvär som t.ex. sömnproblem vilket kan påverka vardagen i 

en persons liv till allvarliga psykiska sjukdomar som t.ex. depression (Ewles & Simnett, 

2007). Lindwall & Johnson (2010) menar att detta är ett vanligt folkhälsoproblem. 

Kännetecken som unga flickor har visat vid depression är att de känner sig nedstämda, 

ensamma och har svårt för att tycka om sig själva (Crowe et al., 2006). Psykisk ohälsa har 

ökat bland barn och ungdomar. Anledningen till att den har ökat kan vara förändringar i 

miljöer där ungdomar befinner sig eller så kan faktorer på samhällsnivå ha påverkat 

utvecklingen mot sämre psykisk hälsa (Socialstyrelsen, 2011). Det är enligt Wiklund et al., 

(2012) flera gånger vanligare att flickor har psykisk ohälsa än pojkar. 

 

Lager et al., (2012) visade i en undersökning att unga människor mellan 16-24 år kände både 

oro, nervositet och ångest. År 1988 var det 9% av kvinnorna som rapporterade dessa 

åkommor och under 2005 hade det ökat till 30% . Sömnproblem och kronisk trötthet har 
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tredubblats och oro, nervositet och ångest ökar fortfarande. Att vårdas för psykisk ohälsa blir 

mer och mer vanligt och det är åtta gånger vanligare hos flickor än pojkar. Kuehner (2003) 

betonar att det är störst skillnad i psykisk ohälsa mellan könen i tonåren och skillnaderna 

verkar minska i takt med stigande ålder. Lager et al., (2012) menar att vårdas för depression är 

dubbelt så vanligt idag än om man jämför med år 1990. Antalet flickor i tonåren med en 

självrapporterad sjukdom ökar väsentligt och fler behandlas för försök till självmord, 

ätstörning och psykiatriska diagnoser. Olyckor och självmord är vanligaste dödsorsakerna 

bland unga. 

 

Den psykiska ohälsan ökar hos ungdomar oavsett familjeförhållanden, etnicitet, 

arbetsmarknadsstatus och socioekonomisk situation. Varför psykiska problem blivit vanligare 

hos ungdomar är oklart, men en anledning kan vara att levnadsvillkoren förändrats avsevärt 

för ungdomar t. ex är det är svårt att hitta jobb. Även om fler studerar är de också fler som är 

inaktiva som varken jobbar eller studerar (Lager, et al 2012). Enligt Theorell (2012) har 

ungefär tio procent av alla ungdomar psykisk ohälsa i någon grad i Sverige. Femton procent 

har ont i magen, huvudvärk och svårt att sova. Detta har framkommit genom en undersökning 

som har gjorts bland svenska ungdomar (Theorell, 2012).  En studie från London visar att 

användningen av receptbelagda läkemedel bland unga blir allt vanligare, vilket kan ses som 

en oroande faktor (Wong et al., 2009). 

Självkänsla 

 

Självkänsla beskriver hur individer uppfattar, värderar och uppskattar sig själva. Människor 

har ett stort behov att se sig själva i ett positivt perspektiv och behöver också bekräftelse från 

andra (Holt et al., 2012). Om ungdomar inte förmår forma den kropp de vill ha kan det för 

många leda till utvecklande av dålig självkänsla (Brunet, J et al., 2010). Enligt Almquist et al., 

(2013) är grupptryck från vänner något som har stor påverkan på självkänslan. De som är 

mest sårbara för grupptryck är de som har negativa känslor eller låg självkänsla. Människor 

jämför sig ofta med andra i omgivningen vilket kan ge en negativ kroppsuppfattning. Känner 

man sig inte accepterad av sina skolkamrater utvecklar man i många lägen dålig självkänsla. 

Richardson et al., (2009) menar att tjejer är mer beroende av att vara populära, se bra ut och 

likna sina idoler än vad killar är. 
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Sociokulturella perspektiv kan ha inverkan på individers självbild och självkänsla. Utefter de 

ideal som finns i samhället bedömer människan sig själv och sin kropp. Individualiseringen 

ökar i samhället och kroppsförändring blir därför starkare (Johansson, 1998). Genom 

plastikkirurgi, träning och diet kan kroppen förändras för att motsvara idealen i samhället 

(Brownell, 1991). Även om attraktiva ideal ser sunda ut betyder det inte att man har en 

hälsosam livsstil eller mår bra. Synen på kroppen påverkar självkänslan (Lindwall, 2004). 

Självkänslan i sin tur påverkar hälsan och beteendet t.ex. hur vi tränar eller äter. Flickor har 

lägre självkänsla och är mer missnöjda med sin kropp än vad pojkar är och detta kan leda till 

psykisk ohälsa (Levine & Piran, 2004). Har man dålig självkänsla kan det påverka att det 

uppstår känslor av brister i utseendet. Bland flickor har det visat sig ha ett samband med 

kroppsmissnöje (Martin Ginis et al., 2007). En grundläggande del i kroppsuppfattningen är 

social kroppsångest. Det innebär att individer känner att de inte kan uppnå det andra förväntar 

sig och upplever att andra har en negativ uppfattning om dem (Schlenker & Leary, 1982). Det 

är lätt att tolka och uppfatta signaler felaktigt från andra människor om man har social 

kroppsångest. Ett exempel på det är att på en buss få känslan av att man är uttittad och 

negativt granskad av omgivningen även om fallet inte är så. 

Kroppsuppfattning och kroppsideal 

 

Kroppsuppfattning är ett mångsidigt begrepp som innefattar följande: känslor av att känna 

missnöje eller stolthet över sin kropp. Attityder, tankar och funderingar som individen har 

kring utseende och kroppsideal. Beteenden som individen gör utifrån känslor och attityder om 

kroppen samt upplevelse av eget utseende som konkret ses vid granskning i spegeln. Det kan 

också ha med olika sinnesstämningar så som hunger och trötthet att göra (Frisén et al., 2014). 

Kroppsuppfattningen förändras betydligt under tonåren då kroppen växer och utvecklas till en 

vuxen kropp. På grund av denna förändring väcker det mycket känslor och relationen till 

kroppsideal blir starkare eftersom normer om kvinnokroppen blir mer påtagliga (Frisén et al., 

2014). Det har visat sig att kvinnor är mer oroliga över hur kroppen förändras i takt med 

stigande ålder jämfört med vad män är (Tornstam & Öberg, 1999). 

 

Under en livstid påverkas människan dagligen av samhälleliga normer om hur vi ska vara och 

leva. Att samhällets normer kan påverka människor genom t.ex. kroppsideal är det många som 

är tveksamma till, men enligt boken ”Föreställningar om kroppen” av Larsson & Fagrell 

(2010) blir vi omedvetet påverkade av samhällsnormer varje dag. Strävan efter att uppnå de 
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normer och kroppsideal som finns kan orsaka både dålig självkänsla och ångest. I dagens 

samhälle ligger stort fokus på hälsa och kroppförändring vilket gör att många människor är 

missnöjda över sig själva och sin kropp (Larsson & Fagrell, 2010). Kroppsideal är något som 

når ut till alla människor dagligen genom t.ex. TV, reklam och internet men det är även något 

som det talas om människor emellan. Kroppsidealen i vårt samhälle är centrerade kring hur 

människor upplever sig själva och hur vi bedömer varandra. Detta visar att det är viktigt hur 

man ser ut (Frisén et al., 2014). Idealen överdriver ofta stereotyperna inom både kvinnlighet 

och manlighet. Kvinnliga idealet kan t.ex. vara att se smal och kurvig ut (Murnen & Don, 

2012). Att vara smal är det dominerande idealet men det finns även skillnader inom detta. 

Kurvig och smal, smal utan kurvor och smal men vältränad.  (Bojorquez & Unikel, 2012). 

Ungdomar som ofta pratar om att de är tjocka eller är missnöjda med något hos sig själva har 

lättare för att anamma olika kroppsideal. (Jones, 2011).  

Medias påverkan 

 

Den största informationskällan idag är massmedia i form av TV, radio, internet och tidningar. 

Eftersom det är viktigt att veta vad som händer i samhället blir individen tvingad att ta del av 

medias perspektiv på verkligheten (Thompson, 2001). Även om massmedia inte alltid ger en 

rättvis bild av verkligheten så ger det en inblick i det som händer världen och vi människor tar 

därmed del av det, vilket påverkar det sociala livet eftersom man inte får rätt information. 

Dahlgren (2013) menar att det som påverkar människors uppfattning om verkligheten till stor 

del beror på om individerna har någon erfarenhet eller inte om ett visst ämne som tas upp i 

media. Har en person ingen kunskap inom ämnet som det skrivs om är de mer benägna att 

påverkas av hur media framställer verkligheten än de personer som har kunskap om ämnet 

och därför kan dra sin egen slutsats. Enligt McCabe & Castel (2007) gör bilder i media så att 

information känns mer trovärdig än utan. 

 

Medierna påverkar oss i två steg, så kallade tvåstegsmodellen. Denna modell utgår från att 

människor framförallt påverkas av opinionsledare som tolkar massmedias innehåll och för det 

vidare till allmänheten. På så sätt får inte läsarna/tittarna ta del av helheten och kan få en 

felaktig uppfattning (Katz & Lazarfeld, 1995). Det har visat sig att media har en tankemässig 

påverkan på människan om hur vi tar till oss reklam. Undermedvetet kan känslor och attityder 

styra hur vi agerar som t.ex. hur reklam påverkar en individ till att köpa något (Dahlqvist & 

Linde, 2009). Massmedia söker sig till marknader där de når ut till alla som t.ex. facebook och 
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TV genom reklam och annonser. Enligt Herman & Chomsky (2002) är det marknaden som 

styr media idag. Internet är den vanligaste och snabbast växande informationskällan där 

ungdomar är den största målgruppen och därmed den grupp som är mest utsatt för den snabba 

medieutvecklingen. Ungdomar är mindre kritiska och mer påverkbara än vuxna vilket sociala 

medier kan utnyttja (Berglez & Amnå, 1999). Vikt, träning, kost och hälsa är områden som 

media lägger stort fokus på (Featherstone, 1994). Större delen av bilderna på internet är 

riktade mot kvinnokroppen (Tornstam & Öberg, 1999). 

 

Problemformulering 

Den psykiska ohälsan ökar hos ungdomar och har visat sig vara vanligast bland flickor. 

Samhället kretsar mycket kring utseende vilket skapar normer som många flickor försöker 

eftersträva. Detta kan leda till både dålig självkänsla och kroppsmissnöje. Media har en stor 

påverkan i huruvida människor både tänker och agerar och då media visar upp ett ohälsosamt 

kroppsideal kan detta ha ett samband med unga flickors psykiska ohälsa. 

Syfte 

 

Att undersöka hur medias beskrivning av kroppsideal påverkar flickor i åldern 13-25 år. 

Metod 

Detta var en systematisk litteraturstudie vilket innebar att en sammanställning av tidigare 

forskning gjordes för att få svar på syftet. En systematisk litteraturstudie bör innehålla studier 

med god kvalitet för att dra slutsatser som är tillförlitliga (Olsson & Sörensson, 2011). Efter 

granskning av alla artiklar framkom fyra teman: Felaktig kroppsuppfattning, press att 

förändra, påverkar självkänslan och försämrat välbefinnande. 

 

Urval 

I studien togs det hänsyn till inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna i resultatet var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter, skrivna på engelska och var ej äldre än tolv år. 

Eftersom studien riktade sig till unga flickor i åldern 13-25 år exkluderades artiklar av andra 

könet och även de som inte var inom ålderskategorin.  
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Datainsamling 

Datainsamlingen har främst skett från databasen PubMed men även i Psycinfo. De sökord 

som användes var: Media, body image, body ideal, self esteem, mental health, adolescent girls 

och kombinationer av dessa. De rubriker på artiklarna i databaserna som verkade stämma 

överrens med syftet granskades och abstractet lästes. De artiklar som hade ett passande 

abstract valdes ut. Efter noggrann granskning av artiklarna användes de som var mest 

lämpliga till litteraturstudien dvs. de som svarade på syftet till studien. 

 

Sökord och meshtermer 

Media, body image, body ideal, self-esteem, mental health, adolescent girls. 

Sökord kombinationer 

Media and body image, body image and media and adolescents, media and body ideal and 

social comparison, media and self-esteem and body image (meshterm), media and body ideal 

and adolescents girls (meshterm), bodyobjectification and adolescents. 

Tabell 1 

Databas Sökord Datum Antal 
träffar 

Genomlästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

PubMed Media and 
body image 

2014-10-
12 

2071 16 7 3 

PubMed Body image 
and media 
and 
adolecents 

2014-10-
20 

456 11 5 2 

PubMed Media and 
body ideal 
and social 
comparison 

2014-11-8 21 5 3 1 

PubMed Media and 
self esteem 
and body 
image 
(meshterm) 

2014-11-
15 

211 15 5 2 

PubMed Media and 
body ideal 
and 
adolescent 
girls 
(meshterm) 

2014-11-
17 

113 18 6 2 
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Databearbetning och dataanalys 

Artiklarna som användes lästes vid upprepande tillfällen för att vara säkra på att tolkningen 

blivit rätt. För att få en överblick över det som framkom i artiklarna gjordes en resultatmatris 

(se bilaga1) för att förtydliga vad som framgått i varje artikel. Alla artiklarna analyserades 

tillsammans och bearbetades tematiskt vilket resulterade i fyra temaområden. Detta gjordes 

genom granskning av artiklarnas resultat var för sig och sedan jämfördes de olika resultaten 

för att hitta skillnader och likheter. Kvaliteten på artiklarna både granskades och bedömdes 

utifrån granskningsmallen av Olsson & Sörensson (2011). Denna mall innebar att man utgick 

från en tregradig bedömningsskala som innefattade låg, medel och hög. Det som avgjorde 

vilken grad av kvalitet varje artikel uppnådde, bedömdes utifrån om artikeln svarade på syftet, 

om det fanns en röd tråd mellan syfte och resultat samt att metoden som användes i de olika 

artiklarna var relevant för studien. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom detta var en systematisk litteraturstudie var det viktigt att artiklarna var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter och blivit granskade av en etisk kommitté. Det var även viktigt att 

de vetenskapliga artiklarna som ingick i studien var av god kvalitet. Eftersom målgruppen 

riktade sig mot unga flickor i åldern 13-25 år och är en känslig grupp ur etiska aspekter valdes 

därför litteraturstudie som metod. 

 
 
 

Psycinfo Body 
objectification 
and 
adolescents 

2014-11-
20 

51 7 3 2 

PubMed Media 
influences 
and 
adolescents 

2014-11-
22 

365 5 2 1 

PubMed Massmedia 
and body 
image and 
adolescents 

2014-11-
24 

288 14 6 2 
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Resultat 

 

Genom dataanalysen framkom fyra teman: Felaktig kroppsuppfattning, Press att förändra, 

Påverkar självkänslan och Försämrat välbefinnande. 

 

Felaktig kroppsuppfattning 

 

Det har framkommit i flera av studierna att media har en direkt negativ påverkan på unga 

flickor. Hardit & Hannum (2012) visar att det största signifikanta sambandet hittades mellan 

media, attityder och kroppsmissnöje. Dessa resultat betonar den starka påverkan som media 

och andra sociala och kulturella inflytanden har på flickor och hur mycket det påverkar deras 

kroppsuppfattning. Silva et al., (2014) menar att media visar upp en smal, vältränad, 

retuscherad kropp som påverkar självbilden negativt hos ungdomar eftersom det är ett ideal 

som är nästintill omöjligt att nå upp till. Durkin & Paxton (2002) visade också att skillnaderna 

mellan medieexponering och påverkan var olika beroende på om de exponerades för tunna 

modeller eller endast exempelvis ansiktsbilder. Tunna modeller orsakade störst missnöje hos 

flickorna. 

 

Att flickor jämför sitt utseende med andra flickor i sin omgivning är inget ovanligt. Media 

visade sig ha en stor påverkan vid jämförelse som är relaterade till flickors kroppsuppfattning 

(Lykins et al., 2014). Chrisler et al., (2013) fann att jämförelse med andra som t.ex. kändisar 

och modeller påverkade tonårsflickornas kroppsuppfattning. Det visade sig att både under och 

efter en modellvisning var det många som kände kroppsmissnöje. Även om flera flickor inte 

visade en negativ effekt fanns det fortfarande flera som visade att de jämförde sig med 

modellerna. Mischner et al., (2012) fann liknande resultat att flickors kroppsuppfattning 

påverkades genom att de upplevde sin kroppsstorlek större än vad den var och kände missnöje 

med sin kropp om de jämförde sig med sexuellt objektifierade modeller i media. Detta visade 

att unga flickor ändrar sin kroppsuppfattning utefter idealen, framförallt när det kommer till 

det sexuellt objektifierande medieinnehållet. Hade kvinnorna i musikvideon som visades 

kurvor, fick det istället en positiv effekt eftersom fokus riktades bort från det tunna idealet. I 

en svensk studie av Lunde (2013) framkom det att framförallt tonårstjejer som läste 

modebloggar minst en gång i veckan jämförde sig och påverkades av tunna kroppsideal. 

Budskapen på modebloggarna förstärkte ungdomarnas föreställningar om att utseendet är 
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viktigt. Dessa tunna ideal hade ett starkt samband med flickornas kroppsuppfattning och deras 

inställning till plastikkirurgi. Flera av flickorna såg plastikkirurgi som en lösning för att lyckas 

likna kroppsidealen i media. 

 

Religion visade sig även ha ett samband med medias påverkan. De religiösa ansåg att gud har 

skapat dem som de ska vara och accepterade därför lättare sig själva och sin kropp. De som 

var troende visade sig vara minst påverkade av media medan de som inte var troende 

påverkades i högre grad (Påven et al., 2014). Beroende på vilken etnicitet ungdomarna hade 

fanns det stora skillnader. De mörkhyade ungdomarna visade sig ha högre BMI än de andra 

etniska grupperna men var samtidigt de som var mest nöjda med sig själva och sin kropp och 

hade ett signifikant bättre självförtroende än de andra. De var inte lika benägna att jämföra sig 

med medias kroppsideal eftersom de inte hade lika stor medvetenhet av de sociala 

utseendenormerna. De afrikanska ungdomarna klädde sig i kläder som inte var åtsittande 

vilket var en skillnad jämfört med de andra grupperna. Asiaterna var de som visade störst 

missnöje med sig själva och de hade en förvrängd syn på sin kropp då många kände sig större 

än de egentligen var. Denna grupp var också de som visade sämst självkänsla (Quick & Byrd-

Bredbenner, 2014). 

 

Press att förändra 

 

Till skillnad från resultaten i studierna ovan kom McNicholas et al., (2009) fram till att media 

inte påverkar alla flickor till att vilja forma sina kroppar utefter medias tunna ideal eftersom 

de ansåg att modellerna var för smala. Flickorna strävade dock istället efter en kroppsform 

smalare än deras egen eftersom de fortfarande tyckte att de behövde gå ner i vikt. Även om 

flickorna inte ville se ut som modellerna kände de ändå press att bli smalare på grund av 

media, vilket i flera fall skapade missnöje med sina kroppar. Detta var speciellt hos de flickor 

med lågt BMI/kroppsvikt. Spurr et al., (2013) visade att deltagarna var negativt influerade av 

det stereotypiska idealet som media förmedlar, i detta fall den smala kvinnokroppen. Dock 

tyckte ungdomarna precis som i studien ovan att modeller i media kunde vara för smala, men 

menade att de ändå inte kunde bli tillfredställda med sig själva och sin kropp eftersom de inte 

såg ut som modellerna. Flickorna relaterade till modeller i media och strävade efter att bli som 

dem. Det huvudsakliga resultatet var att man fann att ungdomars välbefinnande och 

kroppskänsla påverkades så negativt av media att de ständigt jämförde sig med dessa ideal. 

Påven et al., (2014) kom fram till att en stor del av ungdomarna var missnöjda över något på 



 

11 
 

sig själva, allt från rumpa till hår. Flera av flickorna tyckte inte att det var media som 

påverkade deras kroppsuppfattning medan flera av dem ansåg att de påverkades och att de 

ville se ut som de ideal media framhäver. Flickorna var oftast positiva till sig själva i helhet, 

men hade ändå något de ville förändra med sig själva. Media var den faktor som påverkade 

flickorna mest till att vilja bli smala och därefter var det socialt tryck från omgivningen som 

påverkade, som t.ex. kompisar (Fernandez & Pritchard, 2012). Hardit & Hannum (2012) 

menar att det finns ett samband mellan media, kompisars påverkan och kroppsmissnöje. Även 

Veldhuis et al., (2014) fann att kamrater som kommenterade medias bilder påverkade 

ungdomarnas tankar om sin kropp. Unga flickor som blev exponerade av medias tunna ideal 

var mest missnöjda med sig själva och kände skam när även kompisar kommenterade att 

modellen inte var smal trots att modellen var underviktig. Flickorna upplevde att de behövde 

banta och kände ångest när de såg de tunna ideal som media förmedlade (Grabe& Hyde, 

2009). 

 

Silva et al., (2014) menar att de som gick emot de samhälleliga normerna angående utseende 

stack ut från mängden och kunde därför bli utanför bland kompisar. De samhälleliga 

normerna skapas till stor del av media och förmedlar hur vi ska se ut och vara. Ett exempel på 

detta kan vara att tjejer bör sminka sig, följa trender och mode för att bli accepterade. Grabe et 

al., (2007) fann också att det var viktigt att se bra ut eftersom det är förknippat med lycka, 

social kompetens och en hälsosam livsstil. Berglez & Amnå (1999) menar att människor som 

idag strävar efter att nå detta inte var ovanligt, speciellt hos tonårstjejer som påverkas mer av 

omgivningen än vuxna. Normen för vad som är attraktivt visade sig skapa en oro hos 

tonårstjejer, vilket i flera fall ledde till psykisk ohälsa. 

 

Ungdomarna uttryckte också att fysisk aktivitet var viktigt för hälsan, men att det fanns ett 

bakomliggande syfte som var att förändra sitt utseende till det bättre. Att träna för att förbättra 

utseendet visade sig vara förknippat med sämre kroppsuppfattning och detta är vanligast hos 

flickor (Silva et al., 2014). Spurr et al., (2013) fann att flickor kände stort missnöje med sig 

själva när de såg smala ideal på TV och i tidningar. På grund av detta kontrollerade flickorna 

sin vikt i form av de åt mindre, tränade mer eller följde en diet. 

Media var den faktor som påverkade flickorna mest till att vilja bli smala (Fernandez & 

Pritchard, 2012). Det framkom också att det som inte går att ändra på som t.ex. hudfärg eller 

längd är lättare att acceptera än det som går att förändra som t.ex. vikt (Påven et al., 2014). 
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Påverkar självkänslan 

 
I en studie av Jeffers et al., (2013) visades ett direkt samband mellan mediekonsumtion och 

kroppsmissnöje hos ungdomar. Hade ungdomarna högt BMI (viktmått) påverkades de mer av 

medias framställning av tunna kroppsideal och ledde till sämre självkänsla och 

kroppsmissnöje. Detta var motsägelsefullt om man jämför med studien av Hardit & Hannum 

(2012). De menade att tjejer med lågt BMI påverkades mer av de tunna ideal som 

exponerades genom media än de med högt BMI. Beroende på vilket BMI tjejerna hade 

påverkades deras självkänsla olika mycket av påtryckningar från media och omgivningen. 

Det som anses vara skönhet i media stämmer inte överrens med verkligheten då mycket är 

fejkat genom retuscherade kroppsbilder. Detta påverkar självkänslan negativt hos ungdomar 

(Silva et al., 2014). Beroende på vilken årskurs flickorna gick i och hur självkänslan var, 

fanns det skillnader i effekterna av medieexponeringen. Flickorna som hade låg självkänsla 

redan innan de blev exponerade av bilderna hade större risk att drabbas av psykisk ohälsa 

(Durkin & Paxton, 2002). Detta är något som även Mischner et al., (2012) fann i sin studie. 

Flickor med låg självkänsla visade flexibilitet i sin kroppsuppfattning av medieexponeringen 

medan flickor med hög självkänsla i de flesta fall inte påverkades alls. Fernandez & Pritchard 

(2012) fann liknande resultat dvs. att självkänslan var betydligt lägre hos de som ville bli 

smalare och efterlikna tunna modeller än de som var nöjda med sin kropp. Media påverkade 

unga studerande i hög grad till att försöka nå det tunna kroppsidealet. Även ett samband 

mellan självkänsla och drivkraft för att uppnå en tunn kropp var påtagligt. Jeffers et al., 

(2013) menar också att medias tunna kroppsideal kan påverka ungdomar till sämre 

självkänsla, speciellt om de har högt BMI. 

 

Försämrat välbefinnande 

 
Det fanns ett samband mellan exponering av bilder som media förmedlade på kroppsideal och 

negativa effekter på hälsan som ätstörningar eller dålig kroppsuppfattning. Exponerades unga 

flickor av tunna kroppsideal var det vanligt att de jämförde sig med dessa och kunde då 

utveckla t.ex. anorexia (Lykins et al., 2014). Jeffers et al., (2013) menar också att 

medieexponering kan resultera i ätstörningar då flickor försöker efterlikna medias ideal. 

Däremot visade denna studie att det var flickor med högt BMI som blev mer påverkade än 

flickor med lågt BMI. 
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Att det finns normer som säger hur vi ska se ut har visat sig skapa en oro hos unga flickor 

vilket i flera fall kan leda till depression (Grabe et al., 2007). Jeffers et al., (2013) fann att 

exponering av orealistiska och retuscherade bilder i media är något som, speciellt hos 

personer med högt BMI kan orsaka depression. Det fanns inga konkreta samband mellan BMI 

och depression men däremot mellan BMI och medieexponering samt medieexponering och 

depression fanns det direkta samband. Tjejerna som exponerades av media upplevde att de 

behövde gå ner i vikt och kände missnöje över sin kropp och det kunde gå så långt att de 

drabbades av depression (Grabe & Hyde, 2009). Även Durkin & Paxton (2002) visade att 

kroppsideal i media gjorde att flickorna hade en ökad risk för att drabbas av depression. 
 

Resultat visade att individer med hög kroppsångest var mer benägna att påverkas av de tunna 

ideal som skildras i media och att detta i sin tur försämrade deras välbefinnande. 

Även fast bilderna i media är retuscherade och tillfixade kände de lika mycket kroppsångest. 

Media var en viktig faktor till att ungdomarna led av kroppsmissnöje och därmed fick ett 

sämre välbefinnande (Spurr et al., 2013). Durkin & Paxton (2002) fann samma resultat dvs. 

att bilder på kroppsideal gav negativa effekter på den psykiska hälsan. De fann även en risk 

för ångest och det ökade ju äldre flickorna blev. Även Durkin & Paxton (2002) framhåller att 

flickor som var exponerade för tunna kroppsideal var mindre tillfredställda med sin kropp och 

hade sämre välbefinnande. Det framkom också att flickor upplevde att mobbning riktades mot 

de som ansågs oattraktiva eller hade någon typ av fysisk brist i utseendet (Silva et al., 2014). 

Om ungdomar fick negativ respons på sitt utseende eller beteende kände de sig utanför och 

genom positiv respons ökade välbefinnandet (Påven et al., 2014). 

. 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 

Forskning förändras över tid och därför användes den senaste forskningen. Svar gavs på de 

frågeställningar som fanns i syftet vilket ökar litteraturstudiens pålitlighet. Ett kritiskt 

förhållningssätt mot det som framkom i de olika studierna var viktigt. Både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar användes i litteraturstudien. En fördel med att välja litteraturstudie var att 

det har forskats mycket om ämnet media och kroppsuppfattning vilket underlättade sökningen 
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markant då vi fann många relevanta artiklar till vår studie. En nackdel kan vara att det är 

tidskrävande att sätta sig in i kunskapsområdet och att leta fram relevanta resultat som 

stämmer överrens med syftet. Eftersom målgruppen var unga flickor mellan 13 och 25 år 

begränsades datamängden. Det var många artiklar som sållades bort på grund av att 

målgruppens ålder var för hög. Trots detta blev det många träffar då åldergruppen var så pass 

stor. Urvalet i de studier som vi granskat var i några fall inte så stort vilket kan vara en negativ 

aspekt då det drar ner kvaliteten och trovärdigheten i den artikeln. Dock kan det vara en bra 

komplettering till artiklarna med större urval. Databasen PubMed användes då det är en bred 

databas som innehåller många artiklar inom hälsoområdet. Psycinfo användes också i 

databassökningen och var ett komplement till PubMed då den innehåller fler artiklar med 

psykologiskt perspektiv. Däremot skulle man kunna inkludera fler databaser för att få en 

bredare sökning. 

 

Alla artiklar vars resultat besvarade studiens syfte togs med i analysen. Att utgå från 

resultatmatrisen underlättade analysen avsevärt eftersom artiklarnas resultat blev mer 

överskådligt samt att det blev lättare att urskilja likheter och skillnader artiklarna emellan. De 

teman som kom fram genom kodning och kategorisering var lätt att urskilja eftersom flera av 

artiklarna kom fram till samma resultat. Det var viktigt att tänka på vetenskaplig hederlighet, 

att inte utelämna något som kan påverka resultatet i litteraturstudien. Artiklarna i studien hade 

kontrollerats och granskats av en etisk kommitté. Det var en fördel att metoden var en 

litteraturstudie eftersom en del av målgruppen var under 18 år och på så vis inte var etiskt 

försvarbart att göra en empirisk studie då barn och ungdomar under 18 år anses som oetiskt att 

forska på. 

 

 

Resultatdiskussion 

 
Media visade sig ha en stor betydelse för flickors kroppsmissnöje. Eftersom ungdomar formas 

av omgivningen kan undernärda kroppar i media ge en felaktig bild av hur man ska se ut och 

kan därför skapa ett missnöje för dem som inte når upp till idealet.  Media gör mycket för att 

kunna sälja sina produkter, även om informationen kan påverka unga flickor negativt. Som 

tidigare nämndes menar Dahlgren (2013) att människor utan kunskap om ett visst ämne ofta 

tror på det som skrivs eller sägs i media. Unga flickor anses därför vara en perfekt målgrupp 

att ”lura” då de är i ett utvecklingsstadie och lätt faller för grupptryck. 
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Quick & Byrd-Bredbenner (2014) visade att det fanns vissa skillnader i mediepåverkan 

beroende på vilken etnicitet flickorna hade. De västerländska flickorna upplevdes ha ett 

smalare kroppsideal än i andra länder där flickor oftare eftersträvade kurviga kroppar. Att 

flickor i t.ex. Afrika bär annorlunda, ofta slappare kläder vilket framkommer i studien av 

Quick & Byrd-Bredbenner (2014) kan ha samband med att de inte visar sin kropp lika tydligt 

som i de länder som där de klär sig i mer tajta kläder. Kroppsformen syns då inte i deras 

kläder och det kan vara en anledning till att man inte reflekterar lika mycket över sin egen och 

andras kroppar. Asiaterna var den grupp som visade mest kroppsmissnöje även om de hade 

lägst BMI. Detta kan tyda på att kroppsuppfattning beror mer på hur individen känner sig än 

vad den ser i spegeln. Detta kan ha att göra med kulturella skillnader. 

 

En intressant aspekt som framkom i resultatet av McNicholas et al., (2009) och Spurr et al., 

(2013) var att flickorna i studierna inte ville bli lika smala som kroppsidealen, men samtidigt 

kände de press från media och ville därför bli smalare än de redan var. Detta kan anses vara 

ett psykologiskt problem och kan bero på att media sänder ut ett budskap som visar att man 

ska vara extremt smal. Även fast flickorna tyckte att modeller var för smala, kände de att 

normalvikt inte duger. Detta eftersom media framställer en normalviktig kropp som 

överviktig. Mischner et al., (2012) visade att flickor ändrade sin kroppsuppfattning utefter 

idealen. Visades kurviga ideal i media riktades uppmärksamhet bort från det tunna idealet. 

Detta visar att beroende på vilket ideal media förmedlar så får det olika effekt. Att vända 

uppmärksamheten bort från det tunna idealet kan anses vara positivt så länge det inte ger 

motsatta negativa konsekvenser som t.ex. att man upplever att man behöver plastikoperera 

brösten då man inte känner sig tillräckligt kurvig. 

 

Det framkom att man kan bli utfryst av kompisar om normerna om utseende inte följs (Silva 

et al., 2014). Dessa normer förstärks av media då det har stort inflytande på människor. 

Larsson & Fagrell (2010) menar att en människa påverkas undermedvetet av normer varje 

dag. Att en stor del av befolkningen följer normer kan bero på att man är rädd för att avvika 

från mängden och inte vill bli ifrågasatt. Enligt Frisén et al., (2014) kan det i ungdomsåren 

vara extra viktigt att känna sig socialt accepterad eftersom ungdomar i den åldern söker en 

identitet och behöver bli bekräftad av omgivningen. På grund av detta kan en större press på 

att följa normerna upplevas. Detta kan i sin tur leda till missnöje med den egna kroppen vilket 

kan skapa en önskan om att korrigera kroppen utifrån medias budskap genom t.ex. en diet 
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eller plastikkirurgi. Enligt Lunde (2013) är det ett flertal flickor som läser bloggar och som ser 

plastikkirurgi som ett medel till att förändra sin kropp. Sharp et al., (2014) fann också att både 

media och kamrater påverkade tjejer till att plastikoperera sig. Även om man inte är medveten 

om alla intryck från media som t.ex. från radion i bakgrunden kan det påverka vilka val som 

görs. Visas och skrivs det mycket om plastikkirurgi ses det inte som något konstigt och 

accepteras kanske lättare på grund av det. 

 

Socialstyrelsen (2011) har skrivit att anledningen till att den psykiska ohälsan har ökat kan 

bero på förändringar i miljöer där ungdomar befinner sig. Något som har förändrats är 

tillgången på sociala medier som ungdomar nu för tiden använder sig av dagligen. Som 

Lykins et al., (2014) skrev i sin studie så har både ideal i media och kompisar en stor 

betydelse för att tjejer jämför sig med andra. Sociala medier som t.ex. Instagram, Facebook 

och Twitter förmedlar mycket bilder och budskap om just mat och träning. Det finns många 

som delar med sig av sin överdrivet hälsosamma livsstil vilket i sin tur kan göra att de som 

följer detta jämför sig och känner missnöje om de inte lyckas lika bra. 

 
Durkin & Paxton (2002) fann att det har stor betydelse om man har låg eller hög självkänsla 

före man blir exponerad av medias kroppsideal. Halliwell (2013) menar att de med bättre 

självkänsla lättare kan skyddas mot negativ medieexponering. Detta kan också kopplas till 

Påven et al., (2014) där det framkom att negativa kommentarer gav sämre självkänsla och 

positiva kommentarer höjde självkänslan. Får flickor negativ kritik mot något de redan är 

missnöjda över kan det förstärka dessa negativa känslor. Holt et al., (2012) menar att 

självkänsla beskriver hur människor uppfattar och uppskattar sig själva och anledningen till 

att flickor påverkas av andras kommentarer och åsikter kan ha att göra med att de behöver 

bekräftelse. Att känna att de duger är viktigt för att de ska må bra och känna sig accepterade. 

Det framkom att unga flickor är benägna att jämföra sig med andra. I resultatet av Chrisler et 

al., (2013) visade det sig att både under och efter en modellshow var det många som kände sig 

missnöjda med sig själva. Detta kan relateras till teorin ”social comparison theory” (Suls & 

Wills, 1991) som beskriver hur människor skapar en social identitet. Genom att jämföra vårt 

utseende med andra människors påverkas vår självkänsla. Om jämförelsen inte är till fördel 

för personen som jämför sig kan det påverka känslorna negativt och få personen att känna sig 

misslyckad. Rodgers et al., (2010) menar att medier och påverkan från kompisar är associerat 

med höga nivåer av depression. 
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Durkin & Paxton (2002) visar att flickor som är exponerade av medias ideal har stor risk att 

drabbas av ångest och depression. Detta stödjer även Hausenblas et al., (2013) som skriver att 

psykisk ohälsa ökar i samband med de ideal media visar. Det finns en risk att man känner 

missnöje med sin kropp om man inte vet att bilder i media är retuscherade. Detta eftersom 

man jämför sig med ett perfekt ideal som är svårt att efterlikna. Spurr et al., (2013) fann att 

även om ungdomar var medvetna om att bilderna är retuscherade kände de fortfarande ångest 

och kroppsmissnöje. Thompson (2001) menar att individer blir tvingade att ta del av medias 

perspektiv på verkligheten och som Dahlqvist & Linde (2009) anser kan vårt undermedvetna 

styra både känslor och attityder om hur vi uppfattar exempelvis reklam. Även om individen 

vet om att bilden är retuscherad kan undermedvetna känslor och tankar påverka. Jeffers et al., 

(2013) kom fram till att medias ideal speciellt påverkar ungdomar med högt BMI och kunde 

leda till sämre kroppsuppfattning och depression. Detta stämmer överrens med en studie av 

Musaiger & Al-Mannai (2013) där massmedia visade sig ha större inflytande på överviktiga 

än på normalviktiga. Hardit & Hannum (2012) fann ett motsatt resultat, att de med lågt BMI 

påverkades mer av media än de med högt. Larsson & Fagrell (2010) menar att oavsett vilket 

BMI man har påverkas man av de normer och kroppsideal media förmedlar vilket kan orsaka 

sämre välbefinnande. 

 

Konklusion 

 

 

Ungdomar påverkas till stor del av hur media framställer det kvinnliga kroppsidealet och det 

påverkar inte bara kroppsuppfattningen utan även självkänslan och den mentala hälsan. Media 

framställer oftast en retuscherad och smal kvinnokropp som flickor vill efterlikna. Detta ideal 

är svårt att nå upp till och skapar därför kroppsmissnöje. Det visade sig att flickor tyckte att 

modeller kunde vara för smala, men kände ändå press från media att de behövde bli smalare 

än de redan var. Ett direkt samband mellan medieexponering, kroppsmissnöje och BMI 

hittades i tre studier. Detta visade ett motsatt resultat där två studier visade på att högt BMI 

orsakade sämre självkänsla och kroppsuppfattning medan en studie visade på att det var lågt 

BMI som var orsaken. Både media och kompisar har stor påverkan till att flickor jämför sig 

med andra och känner missnöje med sin kropp. Flickor följer till stor del de normer om 

kroppsideal som media skapar för att passa in i sin omgivning och följs inte dessa riskerar de 

att bli utanför bland kompisar. Ungdomar menade att fysisk aktivitet var viktigt, men att de 



 

18 
 

tränade för att se bra ut snarare än för hälsans skull. Något som uppkom i en studie om olika 

etiska grupper var att kroppsuppfattningen skiljde sig åt beroende på vilken etnicitet man 

tillhörde. Resultatet visade att asiater var de som hade sämst kroppsuppfattning och kände 

störst missnöje med sin kropp medan afrikanerna var den grupp som kände sig mest nöjda 

med sin kropp och hade en sund kroppsuppfattning. Det framkom även att flickor som hade 

dålig självkänsla påverkades mer av medias budskap än flickor med god självkänsla. 

Ungdomar som blir exponerade av medias kroppsideal kan drabbas av ångest, depression och 

ätstörningar. 

 

Implikation 
 

 

Det behövs fler förebyggande åtgärder för att förhindra att hälsoproblem och sjukdomar 

relaterade till mediekonsumtion och kroppsuppfattning ökar. Av de resultat som framkommit 

anser vi att det kan vara svårt att förebygga denna typ av exponering eftersom det inte går att 

styra vad media förmedlar. Viktigt är dock att belysa behovet av fortsatt arbete inom området. 

Att lära unga flickor att vara kritiska till medias exponering behövs som en förebyggande 

insats. Något som t.ex. skulle kunna hjälpa är att uppmärksamma både barn och föräldrar om 

vikten att ha en sund kropp och vad det innebär. Att informera om hälsa i skolorna hade 

kunnat vara en åtgärd. Det gäller att möta målgruppen på deras egen arena för att nå så många 

som möjligt. Föreläsningar om sunda mat-träningsvanor, kropp och självkänsla skulle ge 

eleverna både kunskap och en djupare insikt om vad hälsa innebär. Resultatet från denna 

litteraturstudie kan bidra till nya hälsostrategier för att minska medias negativa effekter på 

ungdomars psykiska hälsa där målet är att få ungdomarna att vara nöjda med sig själva och 

sin kropp. Detta kan även ge ekonomiska vinster hos sjukvården då färre ungdomar riskerar 

att drabbas av psykisk ohälsa på grund av minskad mediepåverkan. Det behövs fortsatt 

forskning inom ämnet för att hitta åtgärder som kan förebygga men också för att kunna 

påverka vad media förmedlar. Förhoppningsvis kommer det i framtiden finnas mer sunda 

ideal i media som gör att flickors kroppuppfattning påverkas mer positivt vilket i sin tur kan 

leda till en minskad psykisk ohälsa.   
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mellan 
16-19 år 

Resultatet 
visade att 
trots tjejerna 
visste att 
bilderna i 
media är 
retuscherade 
och tillfixade 
kände de lika 
mycket 
kroppsångest 

** 

2009 
USA 
Psycinfo 
 

Grabe, S. 
& Hyde, 
J.S 

Body 
objectificatio
n, MTV, and 
psychological 
outcomes 
among 
female 
adolescents 

Negativa 
psykologiska 
effekter av 
MTV 
undersöktes 

Kvalitativ 
60 
Flickor 
medelålde
r 13 år 

Resultatet 
visade att 
tjejerna 
upplevde 
kroppsångest 
och det kunde 
gå så långt att 
de drabbades 
av depression 

 
** 

2009 
Irland  
PubMed 

McNichola
s, F., 
Lydon,A., 
Lennon,R. 
& Dooley, 
B. 

Eating 
concerns and 
media 
influences in 
an Irish 
adolescent 
context 

Undersöka hur 
media påverkar 
tonåringars 
kroppsuppfattni
ng och 
ätbeteende. 

Kvantitati
v 
1841 
flickor 
medelålde
r 
14.75 år. 
 
1190 
killar 
medelålde
r 
14.73år 
 

Trots 
vetenskap om 
att medias 
ideal var 
mycket 
smalare än 
deras eget 
ville de vara 
smalare än 
var det var. 

Följde dieter. 

*** 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Frida Johansson

Linn Verdin


