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De fem kvinnorna väljer att
visa upp sina kroppar i Expres-
sen för att de är trötta på det
kroppsideal som råder i sam-
hället. Att visa sina kroppar

som de är utan försköning eller
förändring är ett sätt att visa
andra kvinnor – ni är vackra
och duger som ni är.

Men alla har ändå någon

kroppsdel som man är mindre
nöjd med.

Hälften gillar inte sin mage
I den här undersökningen är

magen i fokus. Så många som
53 procent av kvinnorna är
missnöjda med sin mage, visar
Expressens Demoskopunder-
sökning.

– Jag skulle vilja ha lite fas-

tare rumpa och mindre mage,
säger Janeth Carlsson, 34, från
Västerås.

Benen och stjärten kommer
på andra och tredje plats bland
det som kvinnorna är mest
missnöjda med när det gäller
den egna kroppen.

Bland de 1 236 intervjuade
svarade var tredje kvinna att
hon var missnöjd med sin

kropp. Det är en stor skillnad
jämfört med en liknande under-
sökning som gjordes 2006. Då
var bara en av tio kvinnor miss-
nöjd med sin kropp.

”Det är inget oväntat”
– Det är inget oväntat. Om

man tillhör en grupp som stän-
digt blir bedömd för sitt utse-
ende och bombarderas med ar-

Tre av tio svenska kvinnor är missnöjda med någon del av
kroppen, visar Expressens nya unika Demoskopunder-
sökning.

– Nu tycker jag att jag är för tjock – jag är som en ton-
åring i huvudet, säger Roza Karimova, 54, från Stockholm. 

mm Expressens nya unika Demoskopunder-
sökning visar att många svenska kvinnor är
missnöjda med sin kropp.
mm En överväldigande majoritet (84 procent)
vill gå ner i vikt och tre av tio kvinnor kan tänka
sig att skönhetsoperera sig.
mm Den kroppsdel som flest kvinnor är miss-
nöjda med är magen – det gäller mer än var-
annan svensk kvinna. FOTO: CHRISTIAN ÖRNBERG
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Hur nöjd är du totalt sett med din kropp?
Alla -34 år 35-54 år 55- år

Helt nöjd 8% 10% 4% 9%
Ganska nöjd 63% 64% 67% 61%
Ganska missnöjd 25% 23% 24% 27%
Mycket missnöjd 4% 3% 5% 3%

Vilken del av kroppen är du mest nöjd med?
Alla -34 år 35-54 år 55- år

Ansiktet 39% 42% 45% 34%
Benen 19% 7% 16% 27%
Brösten 14% 15% 12% 14%
Magen 5% 14% 3% 1%
Stjärten 10% 10% 14% 9%
Annat 9% 12% 8% 7%
Vet ej/ej svar 4% 0% 3% 8%

Vilken del av kroppen är du mest missnöjd med?
Alla -34 år 35-54 år 55- år

Ansiktet 4% 8% 3% 3%
Benen 10% 11% 11% 9%
Brösten 9% 10% 8% 8%
Magen 53% 44% 60% 54%
Stjärten 7% 12% 5% 5%
Annat 4% 4% 4% 4%
Vet ej/ej svar 13% 11% 9% 17%

Skulle du vilja gå upp eller ner i vikt?
Alla -34 år 35-54 år 55- år

Ner 84 % 75% 89% 87%
Upp 9% 19% 5% 6%
Varken eller 13% 16% 10% 13%

Hur ofta tänker du på din vikt?
Alla -34 år 35-54 år 55- år

Varje dag 36% 37% 39% 32%
Några gånger per vecka 27% 27% 28% 26%
Några gånger per månad 18% 14% 16% 21%
Mer sällan 14% 11% 14% 17%
Aldrig 5% 10% 3% 3%
Vet ej/ej svar 9% 0% 0% 0%

Hur intresserad skulle du vara av att göra en skönhets-
operation om du helt bortser från ekonomiska aspekter?

Alla -34 år 35-54 år 55- år
Mycket intresserad 11% 12% 14% 7%
Ganska intresserad 17% 21% 22% 12%
Inte särskilt intresserad 32% 35% 34% 29%
Helt ointresserad 40% 32% 30% 51%
Mycket/ganska intresserad 28% 33% 36% 19%

Fotnot: Totalt 1236 kvinnor deltog i Demoskopundersökningen som genomfördes
11-13 november 2009. Resultatet är viktat med avseende på ålder och utbildning.

o Namn: Helene Messing
o Ålder: 31
o Bor: Köping
o Gör: Pluggar och jobbar
som personlig assistent
o Om sin kropp: ”Jag är
ganska nöjd med min
kropp, även om jag skulle
kunna tänka mig att gå ner
några kilon kring mage och
lår. Mina ögon brukar jag få
komplimanger för. 

Jag har fått en annan syn på
kroppen sedan jag fick barn och
accepterar den på ett annat
sätt. Jag är mer nöjd nu och har
fått mer former. När jag var
yngre var jag rak och gänglig.

Jag är jättekluven till skön-
hetsoperationer och vet inte om
jag skulle kunna göra någon.
Det lutar nog åt nej.”

Så tycker kvinnor

Helene, 31: 
Jag är mer 
nöjd nu

o Namn: Christin 
Viltsilvra
o Ålder: 50
o Bor: Gnesta
o Gör: Egen företagare
o Om sin kropp: ”Jag är 50
år och har fött två barn och
tycker inte jag ska klaga. Min
mage har blivit rundare med
åren och jag skulle kunna väga 
3-4 kilo mindre, men det får vara.
Jag var petigare när jag var yngre.

Jag är ganska nöjd med mitt
ansikte. Jag brukar få höra att
jag är vacker, men det ligger ju i
betraktarens öga.

Jag lägger inte ner särskilt
mycket tid på mitt utseende. Jag

använder lite makeup
ibland, men det är
för min egen

skull.”

Christin, 50: 
Jag får höra 
att jag är vacker

Expressens undersökning visar: Hälften missnöjda    


