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Jag är unik / Inledning

Vi har ett uppdrag
Dove vill hjälpa ungdomar att börja tänka positivt om sitt
eget utseende och ge dem styrkan att nå sin fulla livspotential. Mer än hälften av alla världens tjejer har dålig kroppslig självkänsla. Av dem är det åtta av tio som undviker
LUYHKVSPRH]HYKHNZHR[P]P[L[LY¶MYrUH[[[YpɈHMHTPSQVJO
vänner till att utöva någon sport – eftersom de mår dåligt
över sitt eget utseende.

Självkänsla: Den inställning vi har
till oss själva och vårt eget värde.
Kroppslig självkänsla: Hur vi
tänker och känner kring vårt eget
utseende samt hur det påverkar
vårt beteende.
Dove Self-Esteem Project inleddes 2004 som ett stöd
för föräldrar, mentorer och lärare som vill förmedla ett
positivt budskap och se till att nästa generations kvinnor
växer upp glada och trygga i sig själva, utan att behöva
lida av den osäkerhet som skapas av dagens utseendepress.
Det här häftet har utformats av och för föräldrar, med

Vårt uppdrag är att hjälpa
mer än

texter skrivna av experter. På de följande sidorna hittar
du råd och aktiviteter som vi hoppas kan vara till stöd
när du hjälper din dotter att bli medveten om sin egen,
unika skönhet och hitta självförtroendet att visa den. På
dove.com/selfesteemOP[[HYK\TrUNHÅLYHY[PRSHYTLK
berättelser, råd och stöd som kan hjälpa din dotter att
våga tro på sig själv.

Till våra döttrar – morgondagens
vackra unga kvinnor.

40 miljoner
unga människor världen över
genom Doves program och
utbildningar för en bättre mental
och kroppslig självkänsla.
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Fungerar också
för killar
Jag är unik-materialet fungerar bäst för tjejer, men är
lika roligt och gör även skillnad för killar. Eftersom de
tjejer som deltar i Jag är unik lär sig om skönhetsideal
och andra begrepp genom sina egna erfarenheter kan
materialet anpassas till olika kulturella och sociala
sammanhang. Det gör att det också kan användas för
killar. Det viktigaste är att hela tiden se till att ha en öppen
dialog med barnet och se till att det känner sig tryggt
med att utforska olika ämnen.
Du kan också använda den delen av Dove Self-Esteem
Project som heter ”Min självkänsla”. Eftersom det är ett
program som riktar sig till skolan har det utformats för
grupper med både tjejer och killar.
“Min självkänsla” går att ladda ned gratis på
dove.com/selfesteem.
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Om det här
häftet
Som föräldrar vill vi våra döttrars bästa – att de ska få

har visat att du genom att läsa och agera utifrån

vara friska, lyckliga och ha gott självförtroende.

PUMVYTH[PVULUPKL[OpYOpM[L[RHUMrZ[VYWVZP[P]LɈLR[Wr
din dotters självkänsla.

Men det är ibland lättare sagt än gjort, särskilt under
tonåren och åren dessförinnan, när kropparna förändras,

Vi börjar med det som har allra störst betydelse i det här

självkänslan är svag och de försöker klara av den där

sammanhanget, nämligen du. En del blir förvånade över

svåra övergången från barn till vuxen.

att höra att det fortfarande är föräldrarna som utgör den
största förebilden i döttrarnas liv. Men faktum är att du

Hur hjälper man sin dotter att hålla kvar vid en positiv

har ett ansvar för att föregå med gott exempel och lära

kroppsuppfattning och känsla av egenvärde när hennes

dig att älska dig själv.

värld är fylld av orealistiska bilder på fysiska ideal –
endimensionell, ”felfri” skönhet och snäva budskap

(Y[PRSHYUHPOpM[L[ÄUUZVJRZrWr+V]L:LSM,Z[LLT

om den ”perfekta” livsstilen? Hur hjälper du henne att

7YVQLJ[Z^LIIWSH[ZKpYK\RHUOP[[HTrUNHÅLYL_WLY[YrK

hantera tonårslivets alla fallgropar, som att mobbas för

PVSPRHMYrNVYZVTILYY\UNH[QLQLYZHT[ÄSTLYVJO

sitt utseende, eller får henne att fortsätta äta nyttigt och

aktiviteter som du och din dotter kan se och göra

YYHWrZPN\[HUH[[KL[SLKLY[PSSÄ_LYPUNRYPUNTH[VJO

tillsammans.

kroppsformer?

dove.com/selfesteem

I ”Jag är unik” har vi samlat goda råd inom några viktiga
ämnesområden som vi vet påverkar tjejers mentala
och kroppsliga självkänsla – från medier, kompistryck
och kulturell påverkan till att bli hånad och mobbad för
sitt utseende. Vi har samarbetat med experter inom
psykologi, kroppsuppfattning, självkänsla, ätstörningar
och medierepresentation för att ge dig en resurs med
fokus på goda råd och praktiska åtgärder.
Ta hjälp av vägledningens artiklar och aktiviteter för att
upptäcka och ta itu med eventuella problem som din
dotter kan ha med sin självkänsla. Varje avsnitt innehåller
en checklista med olika åtgärdspunkter som hjälper dig
att börja prata med din dotter om sådant som bekymrar
henne, t.ex. om hon får meddelanden med negativa
kommentarer, och sedan göra något åt det Vår forskning

Så använder du
vägledningen
Den här vägledningen består av en serie artiklar inom
olika ämnen som vi vet påverkar tjejers självkänsla.
Varje artikel inleds med en presentation av temat och
varför det är relevant. För att hjälpa dig med de praktiska
förändringarna har vi sedan gjort en åtgärdslista, där
våra experter ger råd om hur du kan öka den kroppsliga
självkänslan. Slutligen har vi också lagt till ett avsnitt som
vi kallar ”Nu börjar vi!”, där vi ger förslag som hjälper till att
få igång samtalet redan idag. För varför vänta
nta ttill imorgon?

SÅ NU BÖRJAR VI!
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1-Att lära dig
älska dig själv
Självkritik är vanligt hos unga tjejer och du har säkert

Du kan inte få en god kroppslig självkänsla utan att

ofta bett din dotter att inte vara så hård mot sig själv.

älska dig själv

Men ibland har även föräldrar dålig självkänsla, och om
hon ser hur du kritiserar dig själv kan hon lätt överta den
dåliga vanan. Har du någonsin sett dig själv i spegeln och
rynkat pannan eller klagat på hur du ser ut? Du kanske
inte ens tänker på att du gör det, men din dotter märker
det förmodligen.

Enligt ”Mirror, Mirror”, en rapport som publicerats av
Social Issues Research Centre i Oxford, England, är
upp emot 80 procent av dagens kvinnor missnöjda med
vad de ser i spegeln. En forskningsöversikt som nyligen
gjorts av världsledande Centre for Appearance Research
vid University of the West of England visar dessutom
oroväckande nog att när mödrar är missnöjda med sin
egen kropp, är det mer sannolikt att deras döttrar får dålig
kroppslig självkänsla.
Det är inte lätt att förändra sitt sätt att se på sig själv.
+LUNVKHU`OL[LUpYH[[KL[ÄUUZLUKLS[LRUPRLYK\RHU
använda för att få dig att tycka bättre om din egen kropp.
Det leder i sin tur till att din dotter blir mer positivt inställd
till sin.

Det ﬁnns en enkel sak du kan
göra för att din dotter ska växa
upp med stark självkänsla,
både kroppsligt och mentalt.
Älska dig själv.
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Älska dig själv
åtgärdslista
Genom att bygga upp din egen kroppsliga självkänsla
kan du börja tycka bättre om dig själv, samtidigt som
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det är ett av de bästa sätten att hjälpa din dotter att
bygga upp sin egen. Vår åtgärdslista är noga uttänkt

Arbeta tillsammans med din dotter och
h undersök

för att hjälpa dig att släppa självkritiken och har tagits

hur enkelt det är att förändra en bild digitalt. Då

fram av dr Susie Orbach, världskänd psykoterapeut och

inser ni att den perfekta skönheten faktiskt inte

förkämpe för kvinnors rättigheter.

existerar.

Res tillbaka i tiden
Titta på bilder på dig själv som du gillar och som är
några år gamla. Förmodligen tycker du nu att du såg

Berätta för din dotter hur du känner inför din egen
kropp. Försök att vara positiv – ge inte efter för
ovanan med självkritik.

riktigt bra ut, fastän du då var missnöjd med din kropp.
Det här är en bra övning för att hjälpa dig att acceptera
och njuta av din kropp som den är.

Kom överens om ett kodord som din dotter kan
använda när du är hård eller negativ mot dig själv.
Det gör er båda mer medvetna och uppmuntrar

Ge din kropp erkännande för allt
den har gått igenom
Kom ihåg att din kropp har levt, arbetat och
förmodligen också fött barn. Du har fostrat ett barn
och upplevt eller kanske snarare luttrats av en rad
strider. Det är naturligt att våra kroppar förändras med
åldern. Din är faktiskt ganska underbar.

Jämför inte dig själv med
modeller eller skådespelerskor
Kom ihåg att de bilder du ser i tidskrifter, på webben
och i sociala medier ofta är digitalt redigerade. De
människor som visas kanske inte ens existerar i
verkligheten.

Knyt an till din kropp
Ta en paus och stretcha rygg och nacke, 15 sekunder i
taget. Vila och gör några fokuserade andningsövningar
för att känna kraften i din egen kropp.

Bara positiva vibbar
Prata med din dotter om vad ni gillar med varandras
stil. Ta bara upp det positiva och försök att ge
ZWLJPÄRHL_LTWLS3`ZZUHWr]HKKL[pYKPUKV[[LY
uppskattar hos dig och kom ihåg det nästa gång du
behöver en boost.

din dotter att lyfta fram kroppspositivism.
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2-Hur du talar om
kroppen: orden kan
påverka hur du mår
Att tala om din vikt eller klaga på hur håret
ser ut kan verka vara ett bra sätt att knyta
an till både din dotter och dina kvinnliga
vänner, men tänk på att det också kan
MrHUKYHLќLR[LY:S\[H[HSHULNH[P][VJO
självkritiskt om din egen kropp – och
resten av dig själv – och börja i stället
använda ett positivt språk. Du kommer
er att
märka hur mycket bättre du mår av det.
et.
Att tala om våra kroppar verkar vara en given del
i umgänget med våra kvinnliga vänner – vi gör det
automatiskt och mer eller mindre konstant. Du vet hurr
det brukar låta: ”Jag känner mig tjock i de här jeansen”,
n”,
”jag har gått upp massor” eller ”fy, vad min hud ser
tråkig ut i dag”.
Lär din dotter att tala positivt om sin egen kropp
Om du inte talar om dig själv på det här viset, ja, då ärr
si
du faktiskt i minoritet. En färsk studie som publicerats
Psychology of Women Quarterly visade att 93 procentt
av de studerade collegekvinnorna ägnade sig åt den
här sortens beteende och talade illa om sin kropp. En
tredjedel gjorde det regelbundet. Den visade också
att de som klagade mest över sin vikt hade högre
sannolikhet att vara mer missnöjda med sin kropp –
oavsett storlek.
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¶6YKRHUOHV[YVSPN[Z[VYLɈLR[Wr]rYZQpS]RpUZSH6T
vi hela tiden talar negativt om våra kroppar kan det
MYZ[pYRH\WWMH[[UPUNLUH[[KL[IHYHÄUUZLULUKH
kroppsform som är vacker, förklarar Jess Weiner, expert
på kroppsuppfattning. Det är ett mönster vi måste bryta
om vi vill att våra döttrar ska växa upp med en stark
kroppslig självkänsla.
Tala inte så mycket om din kropp i vardagen

Tänk på hur du ger komplimanger
Hur du talar om kroppen handlar inte bara om att undvika
negativa kommentarer. När du talar om ditt utseende,
även om det är på ett positivt sätt, hamnar onödigt stort
fokus på vissa fysiska egenskaper. När du säger till en
vän att hon ser bra ut och fortsätter med ”Har du gått ner
i vikt?” ger du intrycket av att hennes vikt spelar stor roll
för dig och förstärker den stereotypa uppfattningen att
smal är lika med vacker.

Tre minuters negativt tal om kroppen räcker för att få
kvinnor att må dåligt över sitt utseende och ökar deras

Våra döttrar lyssnar till det språk vi använder och vilka

missnöje med sin egen kropp, enligt forskning som

samtalsämnen vi väljer. Till slut kan det låta som om det

publicerats i International Journal of Eating Disorders. Att

fysiska utseendet är vårt främsta kriterium när vi bedömer

sluta med det kan få dig att må så mycket bättre.

och värderar både oss själva och andra. Är det så vi vill
att våra döttrar ska värdera sig själva?

Genom att fokusera mindre på vikt och kroppsform i olika
samtal, hälsningar och komplimanger bryter du en dålig

I stället behöver vi lära dem att skönhet handlar mer om

vana att förstärka stereotypa skönhetsideal.

inställning. Om vi sätter värde på oss själva spelar det
ingen roll vad omvärlden tycker – vi har ändå kvar vårt
självförtroende.

“Ord kan ha otroligt stor
effekt på vår självkänsla.
Om vi hela tiden talar
negativt om våra kroppar
kan det förstärka
uppfattningen att det bara
ﬁnns en enda kroppsform
som är vacker.”
Jess Weiner
expert på kroppsuppfattning
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Goda råd
för pappor
Du har visserligen aldrig varit tjej själv, men det behöver
inte hindra dig från att knyta an till din dotter. Du vill ju att
hon ska växa upp och bli en självsäker ung kvinna – då
kommer hon att behöva pappa vid sin sida.
Många män känner sig osäkra eller till och med lite rädda
för att prata med sina döttrar om utseende och kroppslig
självkänsla. De kan fråga sig ”Hur kan jag hjälpa till? Jag
kan ju inte det här.”
Men du behöver inte ha alla svar. Öva dig i stället på att
lyssna och arbeta tillsammans med henne för att lösa
problemen. Uppmuntra henne att berätta vad hon tänker
och känner och ge förslag på tänkbara lösningar. Om du
kan få henne att lita på sin egen förmåga kommer det
att hjälpa henne att bygga upp sin självkänsla och möta
andra utmaningar i livet.

Hur du
talar om
kroppen –
åtgärdslista

Veckoutmaning
Utmana dig själv att klara en hel
vecka utan att tala negativt om din
kropp eller andra delar av dig själv.
Berätta om det för vänner och familj
så att de kan hjälpa dig och kanske
själva testa det.

Här är några tips på hur ni kan börja
prata på ett annat sätt:

Säg till dina vänner
att du är trött på att
prata om kroppar
=HYWrKPU]HR[UpZ[HNrUNK\[YpќHY
en vän. Om hon börjar tala negativt
om sin kropp, gå rakt på sak och
säg t.ex. ”jag älskar dig och blir
ledsen när jag hör dig tala om dig
själv på det sättet”.

Byt negativt mot
positivt
Titta på din egen kropp och kom
på en positiv kommentar som
kompensation för varje negativ du
annars säger. Byt ut ”knubbig” till
”kurvig” eller ”frissig” till ”bra volym”.

Fokusera på det roliga
Lyft fram det hälso- och
känslomässigt positiva i att byta
livsstil. Om din vän t.ex. har börjat
träna kan du fråga henne hur det
känns, om hon känner sig starkare
eller sover bättre – inte hur mycket
hon har gått ned i vikt.

Uppskatta din kropp
för allt den klarar av
Det första steget mot en bättre
självkänsla och ökat självförtroende
är att älska sin kropp. Använd den
för att få energi: gå en promenad och
njut av frisk luft, arbeta i trädgården
eller ta med barnen ut och cykla.
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Gå igenom åtgärdslistan för ”Hur du talar

Se till att hon vet att hon alltid kan komma

om kroppen” med din dotter. Om hon har

till dig med sina frågor, bekymmer och

negativa känslor inför sitt utseende kan det

osäkerheter – oavsett om det gäller kroppen

vara precis vad hon behöver för att få lite bättre

eller livet i stort. Be henne att göra samma sak

självförtroende.

med sina vänner.

Använd åtgärdslistan som utgångspunkt för att

Be henne att göra samma sak med sina vänner

förändra samtalen du har med din dotter.
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3-Förvrängd skönhet
I dag manipuleras mediernas bilder så
kraftigt att man lätt kan få känslan av
att ”skönhet” är något mer och mer
ouppnåeligt. Hjälp din dotter att stå
LTV[TLKPLYUHZPUÅ`[HUKLVJOZL
bilder för vad de är.
Är du orolig för att din dotter har orealistiska
förväntningar på sitt eget utseende? Det är inte så
underligt. Forskning som har publicerats av Psychology
Today, med titeln ”Ads Everywhere:

“The Race to Grab Your Brain”,
uppskattar att dagens tonåringar
bombarderas av

5,000
reklambudskap per dag.
Förväntningarna kommer inte bara från teve och tidningar
utan också från webbplatser, bloggar, sociala medier,
T\ZPR]PKLVYÄSTLYVJOTVIPS[LSLMVULY:p[[L[ZVTR]PUUVY
och tjejer framställs på i de här budskapen, både i ord och
bilder, har stor påverkan på hur de ser på sig själva och
vem de vill bli.

Kopplingen mellan mediernas bilder och dålig
självkänsla.
Mediernas konstanta förstärkning av ”den perfekta
kvinnan” har en direkt inverkan på tjejers kroppsliga
självkänsla.

66 %
av alla tjejer
ansåg att mediernas skildring
av kvinnor är en anledning till
att tjejer bantar.
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MediaSmarts är en organisation
för mediekompetens som i sin
forskning om kroppsuppfattning
sett att 60 minuters
tidningsläsande räcker för att
försämra självkänslan hos mer än

80 %
av tjejerna
I en undersökning från den brittiska tankesmedjan
Credos var deltagarna överens om att annonser med
bilder på smala modeller får dem att tänka mer på sitt
utseende och vilja gå ner i vikt.

76

Så förändrar bildmanipulering vårt skönhetsideal
4HQVYP[L[LUH]KLMV[VNYHÄLY]PZLYH]R]PUUVYPTLKPLYpY
inte bara resultatet av smart sminkning och ljussättning
vid fotograferingen, utan har också manipulerats digitalt
– s.k. retuschering – innan de publiceras. Det är inte
bara blemmor och skönhetsfel som tas bort. Ben och
halsar görs längre, bröst förstoras, huvuden byts mellan

Av de unga kvinnorna var
det 76 % som föredrog
antingen naturliga eller lätt
retuscherade bilder framför
kraftigt redigerade.

kroppar, bröstvårtor tas bort, kindben förstärks ... Ofta
har så mycket förändrats att det knappt går att känna
igen den ursprungliga modellen.

När vi får bestämma vill vi helst se ut som oss
själva

Det är inte svårt att förstå varför tjejer vill se ut som
en retuscherad fantasi när de manipulerade bilderna
kombineras med rubriker som kritiserar de kvinnor som
inte matchar det här orealistiska, förbättrade utseendet.

I undersökningen ”Pretty as a Picture” bad Credos
\UNHR]PUUVYH[[QpTMYHM`YHVSPRHKPNP[HS[TVKPÄLYHKL
bilder av samma modell.
När hon väl inser att mediernas bilder ofta är
manipulerade och sällan visar verkligheten, kan
din dotter börja genomskåda dem och slå vakt om
sin kroppsliga självkänsla när hon läser, tittar eller
spelar. Hon kan också börja inse att det inte är lönt
att jämföra sitt eget utseende med de orealistiska,
konstgjorda bilder hon ofta ser.
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Förvrängd skönhet –
åtgärdslista
Hjälp din dotter att se igenom manipulerade
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skönhetsbilder.

Var kritisk när ni tittar på bilder i
olika medier
Uppmuntra din dotter att skrapa lite på ytan på de
medier hon konsumerar. Visa henne hur hon kan
granska dem kritiskt och låt henne fundera över

Prata med din dotter om hur skönhet kan
förvrängas. Meningen är inte att hindra henne från
att njuta av teveserier, tidningar och bloggar utan
att påminna henne om det ni har diskuterat. Ta
aktivt upp ämnet igen då och då.

varför det inte tjänar något till att jämföra sig med
manipulerade bilder.

Uppmuntra din dotter att ta upp det med sina
vänner eller ha det som ämne för ett skolprojekt.

Använd gärna lite humor
Titta tillsammans i tidningar och på din dotters
favoritprogram på teve. Prata om bilder som verkar
ZpYZRPS[VYLHSPZ[PZRHLSSLYKLÄUPLYHYZRUOL[]pSKPN[
snävt. Skratta tillsammans åt de som ser riktigt
konstgjorda ut och har budskap som är alltför
kritiska till hur en kvinna ser ut.

Förstå hur bilderna manipuleras
Tala med din dotter om vem som kan ha varit med
om att skapa de olika utseendena, från stylister och
makeup-artister till fotografer.

Använd positiva exempel
Hitta positiva medier som fokuserar på kvinnors
styrka och kompetenser i stället för deras utseende.
Titta på dem tillsammans med din dotter.

Har din dotter tillräckligt med självförtroende för
att skriva till redaktören för sin favorittidning och
fråga hur de manipulerar bilderna på kvinnor de
visar?
/HYKPUKV[[LYLULNLUISVNNLSSLYWYVÄSWr
Instagram, Pinterest eller något annat socialt
nätverk där hon kan ta upp och dela ämnet?

Jag är unik / Mitt verkliga jag

4-Mitt verkliga jag:
en aktivitet för
skönheten inuti
I dagens samhälle har det blivit vanligt och lite inne att

Din dotter kan lära sig att ge uttryck för sitt

tala negativt om sig själv. Att kritisera sitt utseende har

självförtroende.

också blivit ett sätt att uttrycka upprörda känslor. Ibland
säger tjejer att de känner sig ”tjocka” eller ”fula” när de i
själva verket är ledsna, trötta eller ensamma. Men tjock
och ful är inte känslor, och att tala på det viset trubbar av
deras känslomässiga ordförråd och sätter onödigt stort
fokus på utseendet.

När vi är vana att tala negativt om våra kroppar kan det
kännas oartigt att ta emot komplimanger, eller som skryt och
fåfänga när vi talar om saker som vi är bra på. Men att se
just det vi är bra på och våga uppskatta de egenskaperna
hos oss själva är viktigt för att bygga en positiv självkänsla.
Aktiviteten ”Mitt verkliga jag” har tagits fram för att hjälpa
din dotter att våga tro på sin egen styrka och förmåga, men
också värdesätta de egenskaperna hos sina vänner.

Få din dotter att
skriva om sig själv,
sin familj och vad
hon är bra på för att
lyfta fram hennes
inre skönhet.

INSTRUKTIONER
MITT VERKLIGA JAG
Den här roliga och praktiska aktiviteten hjälper din
dotter att sätta ord på det hon gillar med att vara den
hon är.

1

Be din dotter att hitta ett foto på sig själv som

2

Använd mallen på motsatt sida eller ta ett stort

hon gillar och skriva ut det.

papper och limma eller tejpa fast fotot högst
upp.

3

3pZUVNHPNLUVTKLM`YHWrZ[rLUKLUHPTHSSLU
och hjälp din dotter att tänka igenom sina svar.

4

Försök att tillsammans fylla i de tomma raderna. Om hon har svårt att hitta rätt ord kan hon
alltid rita något i stället

5

5pYOLUULZHɉZJOpYMpYKPNRHUK\RHUZRL
föreslå att hon gör samma sak tillsammans
med sina vänner, för att få dem att också tänka
positivt om allt som gör dem unika?

Mitt verkliga jag
Jag är unik på många
sätt. Bland annat genom:

Tre saker jag tycker om
att göra:

Tre saker jag är bra på:

1

1

2

2

3

3

Saker som jag är stolt över hos min familj och kultur:

Jag är unik / Mitt verkliga jag

Mitt verkliga jag –
åtgärdslista
Uppmuntra din dotter att prata
om det som gör henne unik

NU BÖRJAR VI!

I en hajpad värld full av stereotyper är det viktigt att
din dotter inser att skönhet inte bara handlar om hur

Tala med din dotter om aktiviteten ”Mitt verkliga

hon ser ut, utan om hur hon känner sig. Uppmuntra

jag”. Hur kände hon sig när hon började med

henne att se och ge uttryck för allt bra som gör henne

den? Var det svårt att komma på svar till de olika

till den hon är.

påståendena? Hur kände hon sig när hon var klar
med den? Hade något förändrats i hur hon kände

Ge din dotter regelbundna
komplimanger
Prata med din dotter om hennes intressen och det
OVUpYIYHWr.LOLUULZWLJPÄRHRVTWSPTHUNLYZVT
inte har att göra med utseendet så att hon lär sig att
värdesätta prestationer och andra personlighetsdrag.

Föregå med gott exempel
Använd rätt känsloord för att uttrycka hur du känner –
säg t.ex. ”jag är trött” eller ”jag känner mig stressad”
i stället för ”jag känner mig inte i form”. Om du hör
din dotter beskriva sina känslor på det här sättet, be
henne att i stället uttrycka dem mer noggrant.

sig? Kan hon förklara det för dig?
Uppmuntra din dotter att göra om aktiviteten
med sina vänner.

Jag är unik / Mobbning

5-Mobbning: Blir din
dotter retad eller mobbad
för sitt utseende?
:rRHUK\OQpSWHKPUKV[[LYH[[OHU[LYH
sina känslor om hon blir hånad eller
mobbad.
Mobbare är sällan särskilt originella i sina förolämpningar.
Vad var det vanligaste att bli retad för när du var ung?
Kanske glasögonorm, prickfejs eller tjockis?
Det är ganska troligt att det mesta vi minns att vi kallades
som barn har att göra med utseendet. Tyvärr har inte så
mycket förändrats sedan dess. Enligt en studie som gjorts
av den brittiska regeringen är utseendet den vanligaste
anledningen till mobbning bland dagens skolbarn. På
låg- och mellanstadiet fokuserar mobbarna på fysiska
egenskaper, t.ex. rött hår eller att någon är för lång eller
kort, tjock eller smal. På högstadiet är det andra delar av
utseendet som hånas: en midja, hy, frisyr eller personlig
stil som inte riktigt följer den senaste trenden.
Först måste vi vara överens om vad vi menar med
”mobbning”. Både killar och tjejer blir osams, slåss,
retas och käftar med varandra. Men mobbning är något
annat. På den amerikanska regeringens webbplats
:[VW)\SS`PUNKLÄUPLYHZKL[ZVT¹VUZRH[HNNYLZZP][
beteende där maktförhållandet står i verklig eller upplevd
obalans. Mobbning omfattar t.ex. handlingar som hot,
ryktesspridning, fysiska eller verbala attacker samt att
avsiktligt utesluta någon från en grupp.”

Jag är unik / Mobbning

Därför fokuserar mobbare på utseendet.
– Det här är en period i livet då ungdomar upptäcker sin

TECKEN PÅ MOBBNING

egen personlighet och experimenterar med hur de ska

Experterna rekommenderar att du håller ögonen

\[[Y`JRHKLU/pYpY\[ZLLUKL[LUZ[VYKLSMYRSHYHY3Pa

öppna efter följande tecken på mobbning:

Watson, en brittisk mobbningsexpert som ger råd i ämnet
åt både tonåringar och vuxna. Tonåringar utforskar sin
identitet genom sitt utseende och lär sig hur samhället
reagerar på det.
Så hjälper du din dotter att hantera mobbning.
Du kanske grubblar över hur du ska ta upp det med din

Förändringar i beteende eller känslotillstånd
Har hon plötsligt börjat dra sig undan och bli
mer sluten eller aggressiv än vanligt?
Fysiska tecken Oförklarliga skador, t.ex. sår
och blåmärken eller trasiga kläder.

dotter så att hon inte sluter sig och drar sig undan. Enligt
Watson är det bäst att vara rak och ärlig. – Du behöver

Vill inte gå till skolan Hittar på ursäkter och

inte börja med att ta upp mobbningen, är rådet hon ger.

låtsas vara sjuk.

Försök i stället med något i stil med ”jag är orolig för dig,
du verkar inte må så bra.”

Bristande intresse Särskilt för sådant hon i
vanliga fall tycker är roligt.

Eller också inleder du ett samtal på ett mer neutralt sätt
genom att fråga om hennes dag, inklusive vad som har
varit roligt eller ledsamt. Några exempel: Kan du säga en

Andra tecken på att hon kanske är mobbad, särskilt
för sitt utseende:

bra sak som hände dig i dag? Hände det något dåligt?
Satt du med några kompisar på lunchen? Hur var det på

Börjar klä sig på ett nytt sätt eller har en stil

bussen?

som är mer extrem Hon kan t.ex. klippa håret
eller sluta använda glasögon.

+LOpYMYrNVYUHRHUMrOLUULH[[WWUHZPN3r[OLUUL
också få veta att hon inte kommer att få problem och att

Försöker dölja hur stor hon är Börjar ha

K\ÄUUZKpYMYH[[OQpSWHOLUUL¶TLUH[[K\IHYHRHU

säckiga kläder som döljer hennes kropp.

göra det om hon talar om hur det är. Pressa henne inte
om hon insisterar på att är bra. Håll bara ögonen öppna
efter de tecken som nämnts tidigare.
([[ÄUUHZKpY
Att hantera mobbning kan ta tid, så ha tålamod och
försök att förstå vad det är din dotter går igenom. Visa
H[[K\ÄUUZKpYZVTZ[KVJOMYZpRYHOLUULH[[OVUPU[L
behöver ändra på hur hon ser ut – ni kan hitta ett sätt att
hantera det här tillsammans.

Samtidigt är många av de här tecknen helt normala
för en tonåring, vilket gör det svårt att vara säker på
om hon inte själv säger något.

Jag är unik / Mobbning

Stoppa mobbningen
åtgärdslista
Visa din dotter att hon inte är
ensam

Se mönstren
Ta reda på var och när mobbningen sker. Om hon blir

Berätta hur det var när du själv var tonåring. Kanske blev

retad vid vissa tider eller på vissa platser kan hon kanske

du retad för något som du nu ser som en del av det som

undvika dem, eller be kompisar att följa med henne.

gör dig speciell.

Få henne att tala med en lärare
Arbeta tillsammans

Om mobbningen sker i skolan och det känns som om

Ta tillsammans fram en strategi för hur ni ska ta itu med

hon inte kan lösa den på egen hand, behöver du hjälpa

mobbningen och se till att hon går med på samtliga steg

henne att våga tala med en lärare. Det bästa är att först

i den.

tala med en av klassens lärare och sedan fortsätta uppåt
vid behov.

Försäkra henne om att hon duger
som hon är

Tala själv med skolan

Förklara att det inte är något fel med hennes utseende

Om hon inte vill tala med läraren på egen hand kan

och att du beundrar det som gör henne till en egen

K\ZQpS][HSHTLKOVUVTOLUUL+LÅLZ[HZRVSVYOHY

individ.

en strategi mot mobbning och vet hur de ska hantera
situationen. Men se till att din dotter vet vem du tänker

Förklara:
Hjälp henne att förstå varför vissa mobbar andra. Ibland

tala med och vad du tänker göra så att hon inte känner
sig förrådd.

är det anonymiteten i sociala medier som ger mobbarna
mod. Det är också viktigt att påminna henne om att

Ska du lägga dig i eller inte?

det är okej att stänga av och lämna situationer på nätet

Ibland kan det vara bättre att låta din dotter hantera

som inte känns bra. Andra gånger kan mobbarna ha

situationen på egen hand medan du ger stöd i

problem hemma eller med annat som får dem att ge sig

bakgrunden.

WrHUKYH6TKPUKV[[LYMVR\ZLYHYWrZWLJPÄRHULNH[P]H
kommentarer kan du hjälpa henne att skapa egna, inre

Ge henne styrka

påståenden som minskar den negativa påverkan. Hjälp

+L[ÄUUZTrUNHHUSLKUPUNHY[PSS]HYMY]PZZHISPY

henne att se hur ett stabilt familjeliv bidrar till hennes

mobbare. De kan t.ex. ha dålig självkänsla eller har själva

självförtroende och visa medkänsla med de som inte har

blivit mobbade. Att försöka förstå mobbarens situation

samma tur.

och till slut våga säga ifrån är ofta det bästa sättet att

Ge bekräftelse
Bekräfta att dina dotters känslor är okej. Om hon känner

hantera honom eller henne. Det krävs mod, men om hon
lyckas ger det en fantastisk självkänsla. På så vis kan en
negativ erfarenhet vändas till något som ger styrka.

att hon mår dåligt av pikar, gester eller annat de gör så
har hon rätt till det – oavsett hur det ser ut för andra.

Ta hjälp

Förneka inte det hon upplever eller säg inte att hon bara

3L[H\WWZLYPZHHU[PTVIIUPUNZ^LIIWSH[ZLYKpY\UNH

ZRHPNUVYLYHKL[3`ZZUHPZ[pSSL[VJO[YVWrKL[OVU

kan få stöd av människor i sin egen ålder, eller tala med

säger.

en kurator som kan hjälpa henne att må bättre och skapa

Förändra:
Om det är någon eller några av hennes närmaste vänner
ZVTTVIIHY\WWT\U[YHOLUULH[[ZRHɈHU`H

strategier för att hantera situationen.

Jag är unik / Mobbning

NU BÖRJAR VI!
Ha en öppen kommunikation med din dotter så

Hjälp henne att förstå att det som mobbare

att hon kan tala med dig om det hon går igenom.

hänger upp sig på ibland kan handla om deras

=L[OVUVTKL[ÄUUZHUKYH[QLQLYZVTOHY\WWSL][

egen osäkerhet. Det är viktigt att hon kommer

samma sak? Hur hanterade de situationen?

ihåg att många av hennes jämnåriga – även
mobbarna – också kan känna sig osäkra och att

Oavsett vad mobbningen beror på behöver du

hon inte är ensam.

försäkra henne om att inget av det som händer är
hennes fel och att hon har ditt fulla stöd.

Skulle det hjälpa henne att prata med andra i
samma situation på något webbforum?

Jag är unik / Att retas hemma

6-Att retas hemma:
När blir familjens
skämt till mobbning?
Att småretas runt middagsbordet är
]HUSPN[PKLÅLZ[HMHTPSQLYTLURHU
samtidigt vara känsligt och bidra till dålig

“Har inte X lagt på sig lite?”

självkänsla.

“Snart kommer du att vara
större än din mamma!”

När din dotter börjar komma upp i tonåren blir hon

“Åh, det är så gulligt
med den där barnsliga
knubbigheten.”

ännu känsligare för kommentarer om sitt utseende,
och familjemedlemmarna inser inte alltid hur deras ord
påverkar henne. Självklart ska livliga diskussioner och
en del retsamhet kunna ingå i familjelivet. Det kan hjälpa
tjejer att utvecklas och utforska vad de själva tycker,
samtidigt som de blir tåligare mot den kritik som är en
naturlig del av livet. Ändå är det bra att tänka sig för – en
del är karaktärsdanande, annat ger sämre självförtroende.
3r[LYKL[OpYILRHU[&9L[ZHTTHRVTTLU[HYLYp]LUVT
de är på lek och kommer från någon man tycker om, kan
MrZ[VYLɈLR[VJOWrZPR[ZRHKH[QLQLYZZQpS]MY[YVLUKL

“Tror du inte det är dags att
börja tänka lite på vad du
äter?”

Jag är unik / Att retas hemma

Ord kan göra ont även om de sägs på lek.
– Det är mer sannolikt att tjejer som får kritik eller blir
retade av familjemedlemmar för sitt utseende försöker
kontrollera sin vikt och börjar äta på ett osunt sätt, är
missnöjda med sin egen kropp, jämför sig själva med
]pUULYISPYÄ_LYHKL]PKZP[[\[ZLLUKLMrYKrSPNZQpS]RpUZSH
och blir deprimerade, än tjejer som inte blir hånade, säger
forskaren i psykologi och experten på kroppsuppfattning
dr Phillippa Diedrichs.
Samtidigt har en varm och stöttande familj en positiv
LɈLR[WrIHYUZRYVWWZ\WWMH[[UPUNVJORYVWWZUQKOL[:r
hur hanterar du situationen på bästa sätt?
Dra en gräns och ställ dig på din dotters sida.
Fundera noga över var gränsen går mellan ofarligt
tjafsande och hån som, även om det inte är meningen,
kan skada din dotters kroppsliga självkänsla. Genom att
ta tag i saken kan du förhindra att det blir ett problem för
hela familjen.
Första steget är att hitta olika proaktiva copingstrategier
som din dotter kan använda när hon blir retad av familjen.
Det kan vara något så enkelt som att ignorera tråkiga
kommentarer eller något tydligare, t.ex. att konfrontera
den som ger kommentaren och berätta för honom eller
henne hur den får henne att känna sig.

“Det är mer sannolikt att
tjejer som får kritik eller blir
retade av familjemedlemmar
för sitt utseende försöker
kontrollera sin vikt och börjar
äta på ett osunt sätt ...”
dr Phillippa Diedrichs
expert på kroppsuppfattning

När familjemedlemmar började reta 12-åriga Mai för att
hon var så smal och säga att hon borde äta mer valde
hennes mamma Suki en enkel metod. – Jag försäkrade
dem att hon äter tillräckligt och att det är så stor hon
är – att retas hjälper inte, berättar Suki. Sedan pratade
jag med Mai och sa att hon inte ska bry sig om deras
kommentarer, och att så länge hon är glad och frisk är
det allt som spelar någon roll.
Genom att visa hur ont det gör att bli hånad för sitt
utseende, aktivt motarbeta själva hånet och ge din
dotter tekniker för att hantera det har du tagit ännu ett
viktigt steg för att gynna och skydda hennes kroppsliga
självkänsla.

Jag är unik / Att retas hemma

Familjens retsamheter –
åtgärdslista
Vanligt sunt förnuft kan hjälpa dig att hålla familjens
komiker kort och förhindra att din dotter känner sig
hackad på.

Se upp med sårande
kommentarer
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Vad av det som familjens medlemmar
mar ha
har sagt har
gjort din dotter verkligen upprörd? Är det något
hon är riktigt känslig för? Använd det du får veta i
samtalen med andra medlemmar i familjen.

Var uppmärksam när familjen samlas och lyssna
efter kommentarer om vikt, kroppsform, bantning

Uppmuntra din dotter att prata med sina vänner.

eller utseende som är negativa eller kan få din dotter

När man delar upplevelsen känns skämt och

att känna sig besvärad eller generad.

kommentarer ofta mindre sårande och personliga.

Byt ämne

Vågar din dotter själv prata med resten av

Försök att styra samtalet åt ett annat håll utan att

familjen om hur det de säger får henne att känna

göra så stor sak av det – du kan tala med personen

sig?

senare. Stäm av med din dotter och låt henne få veta
att sådana kommentarer inte är okej, att hon är bra
WYLJPZZVTOVUpYVJOH[[K\ÄUUZKpYVTOVU]PSS
prata.

Enskilda samtal
Om någon i familjen fortsätter att reta din dotter för
hennes utseende eller kropp (eller reta någon annan
när din dotter är med) kan du tala med den personen
enskilt. Var inte för konfronterande eller känslosam
och använd ett neutralt språk. Ibland kan du behöva
]HYHSP[LÄURpUZSPNHUKYHNrUNLYpYKL[Ip[[YLH[[Nr
rakt på sak. Vuxna behöver hanteras på ett annat
sätt än barn.

Förklara situationen
Betona hur viktigt det är att låta bli att tala om och
lägga alltför stor vikt vid tjejers utseende, eller be
helt enkelt familjen att inte kommentera din dotters
utseende eller kropp överhuvudtaget.

Jag är unik / Föräldratolken

7-Föräldratolken:
så kan du förbättra
kommunikationen
mellan dig och din dotter
Det här redskapet kan du och din
dotter använda för att underlätta
kommunikationen och undvika
missförstånd.
Känns det som om du och din dotter grälar över minsta
småsak? Kommunikation borde vara enkelt – men
felkommunikation är ännu enklare. En enkel kommentar
om din dotters kläder räcker för att hon ska rusa därifrån
och drämma igen dörren efter sig. Du frågar vad hon har
ätit till lunch och hon tror att du vill kritisera vad hon äter.
Du försöker säkert bara visa att du bryr dig om hur hon
mår, men hennes reaktioner antyder att ni inte talar
samma språk. Vi har tagit fram ”Vad i ...?! Föräldratolken”
för att hjälpa din dotter att förstå vad det egentligen är du
försöker säga.
Ge din dotter en kopia. Den kommer att hjälpa henne att
förstå att du inte vill göra henne upprörd när du talar om
hennes vänner och sociala liv eller vad hon äter, och kan
förbättra kommunikationen mellan er.

Jag är unik / Föräldratolken

Vad i ...?!
Vad föräldrar EGENTLIGEN menar
med allt sitt tjat.

Föräldrar säger:

“Jag önskar att du inte använde
så mycket smink.”
“Det du kanske hör:

“Du är inte tillräckligt gammal för
att ha så mycket smink. Jag vill
inte att killar ska gilla dig.”

Föräldrar säger:

“Pratar du i telefon IGEN? Du
håller alltid på med telefonen
och messar dina vänner fastän ni
precis har setts.”
Det du kanske hör:

“Jag tycker inte att dina
vänskapsförhållanden är viktiga.”

Det de kanske menar:

“Du är så vacker som du är. När
du har mycket smink kan folk tro
att du är äldre än du är och jag
vill inte att du ska känna att du
måste växa upp alltför fort.”
Trycket från omgivningen att se vuxen ut och
använda smink kan vara stort. Det är kul att
pröva olika stilar, men din familj vill inte att dina
vänner och olika medier ska pressa dig att
försöka se äldre ut.

Det de kanske menar:

“Du har varit tillsammans med
dina vänner hela dagen. Att ägn
ägna
tid åt dig själv och din familj är
också viktigt.”
Dina föräldrar har förmodligen inget emot att
du tillbringar tid med dina vänner, så länge du
samtidigt har tid för familjen. De är verkligen
intresserade av det du gör, så varför inte berätta
vad som har hänt under dagen?

Jag är unik / Föräldratolken

Vad i ...?!
Vad föräldrar EGENTLIGEN menar
med allt sitt tjat.

Föräldrar säger:

“Du ska väl inte gå ut klädd så
där?”
Det du kanske hör:

Föräldrar säger:

“Vad åt du till lunch idag?”
Det du kanske hör:

“Jag antar att du hoppade över
lunchen idag igen – som vanligt.”

“Vad är det du har på dig? Du ser
slampig ut.”
Det de kanske menar:

“Du ser så vuxen ut och det gör
mig orolig ibland.
ibland.”

Det de kanske menar:

“Det är viktigt att ta hand om sig
själv och jag vill se till att du ät
äter
ordentligt.
ordentligt.”

Föräldrar säger:

“Jaha, ska du ut med henne igen?”
Föräldrar vet att nyttiga måltider är bra för både
kroppen och hjärnan. Och om du mår bra blir du
också gladare och presterar bättre.

Det du kanske hör:

“Jag hatar din vän och litar inte på
henne. Hon har dåligt inﬂytande.”
Det de kanske menar:

“Du har varit tillsammans med
dina vänner hela dagen. Att ägna
tid åt dig själv och din familj är
också viktigt.”
Att hänga med ett bra kompisgäng gör dig
glad och ger självförtroende. Därför är det bara
naturligt att föräldrar oroar sig när de tror att du
umgås med någon som får dig att tycka sämre
om dig själv.

Jag är unik / Föräldratolken

Föräldratolken –
åtgärdslista
Tala med din dotter
Be henne att fundera över hur ni pratar med

NU BÖRJAR VI! TED!

varandra. Händer det att ni feltolkar det den andre
verkligen menar?

Gå igenom ”Vad i ...?! Föräldratolken”
n” med
m din
KV[[LYVJOMYrNHOLUUL]HKOVU[`JRLY/\YÄJR

Gräv djupare

kommentarerna henne att känna sig? Förstår hon

När hon väl har läst ”Vad i ...?! Föräldratolken” kan

att det människor säger och vad de menar är en

du låta henne själv ta upp ämnet och berätta vilken

fråga om tolkning?

situation som gör henne mest irriterad och hur du
kan hantera den annorlunda.

+L[RVTTLYMVY[MHYHUKLH[[ÄUUHZ[PSSMpSSLUUpY
din dotter feltolkar dig, men genom att visa att du

Bli tjockhudad

inte vill såra eller göra henne upprörd lägger du

Försök att inte ta illa upp om hon säger att dina

en bra grund för att hantera svåra situationer på

kommentarer är grymt irriterande. Se det i stället

ett annat sätt nästa gång.

som en möjlighet att fråga varför de irriterar henne
och hur hon tycker att du ska hantera de här

Slut en pakt med din dotter där ni ger varandra

situationerna i framtiden.

återkoppling så fort någon av er säger något
som tolkas annorlunda mot vad som egentligen

Fortsätt tala med varandra
Nästa gång hon exploderar, försök att förklara
vad du egentligen menar och hänvisa till ”Vad i
...?! Föräldratolken” för att påminna henne om hur
felkommunikation kan spåra ur.

menades. En öppen och ärlig kommunikation
skapar tillit och stärker på lång sikt förhållandet
er emellan.
Uppmuntra din dotter att berätta om ”Vad i ...?!
Föräldratolken” för sina vänner och ha samma
samtal med dem.

Jag är unik / Äta balanserat

8-Så uppmuntrar du din
dotter att äta nyttigt och
välbalanserat
Hjälp din dotter att njuta av maten och

Det är inte ovanligt att tjejer växlar mellan bantning och

bryta trenden med tonårsbantning.

att aptiten svänger kraftigt upp och ner. Om det är så för

hetsätning, eftersom ett begränsat intag av viss mat gör
KPUKV[[LYMYZRH[[MYRSHYHH[[KL[RHUMrTV[ZH[[LɈLR[

Alla har vi dagar då det känns som om vi har ätit fel. Men

och sluta med att hon går upp i vikt i stället.

ÄUUZKL[]LYRSPNLUUrNVU¹KrSPN¹TH[ZVT]PHSKYPNIY
äta?
– Huvudsaken med kosten är att vi får i oss en balans av
olika sorters mat, förklarar experten på ätstörningar och
den ledande brittiska psykoterapeuten Susie Orbach. Att
kalla viss mat för ”bra” och annan för ”dålig” är inte till
någon hjälp – det skapar för många regler som styr ditt
förhållande till maten och bäddar för ett stört ätbeteende.
Det är dessutom ofta fel. Mat med låg fetthalt innehåller
mycket socker och utfyllnadsämnen för att smaka något,
medan den normalfeta maten är näringsmässigt bättre.
Tjejer och tonårsbantning

Sluta kalla det för ”dålig” mat
– En diet med begränsat kaloriintag kan sakta ned
ämnesomsättningen och i själva verket göra det svårare
att hålla vikten på en hälsosam nivå. Dessutom är inget
så frestande som den mat du inte får äta, säger Orbach.
När man får äta allt och slutar tänka på mat som antingen
bra eller dålig blir det lättare att göra kloka val.
Det var det budskap som Barbara använde med sin
dotter Hannah när hon började prata om att banta. – Jag
förklarade att en sund kost inte är samma sak som att
sluta äta vissa saker, berättar hon. Jag tycker att det är
viktigt att inte göra skräpmat och sötsaker märkvärdigare

För tonårstjejer är det vanligt att inre osäkerhet visar sig

genom att förbjuda dem. Genom att ge henne lite mer

PMYOrSSHUKL[[PSSTH[+LÅLZ[HL_WLYPTLU[LYHYUrNVU

kontroll och helt enkelt tala om mat har jag lyckats hjälpa

gång med bantning och tror ofta att de bör begränsa sitt

henne att äta bättre.

ätande på ett eller annat sätt.
När de växer upp blir många tjejer rädda för mat och
IYQHYZLKLUZVTLUÄLUKL+rpYKL[PU[L\UKLYSPN[H[[
maten får nästan magiska egenskaper och att viss mat
lockar otroligt mycket. Det är enormt viktigt att de tidigt
förstår att det krävs näringsrik mat för att föda både
kropp och själ.

Jag är unik / Äta balanserat

Förhållandet mellan mat och humör

Föregå med gott exempel

Förklara för din dotter att bantning inte bara påverkar

Hjälp din dotter att bli mer medveten om balansen i

vikten. Ett bra näringsintag hjälper kroppens utsida

det hon äter genom att själv ändra lite i din kost och

(t.ex. hud och naglar). Enligt en artikel som publicerats

hur du ser på mat. Om din dotter ser dig njuta av en

i The British Journal of Psychiatry kan det också hjälpa

Z\UKIHSHUZLYHKRVZ[VJOKLWVZP[P]HLɈLR[LYKLU

kroppen på insidan genom att höja energinivån. Enligt

har på hur du mår och ser ut, är det mer sannolikt att

artikeln ökade också risken för depression hos de som

hon börjar se på sitt eget ätande på samma sätt.

åt mycket processad mat jämfört med de som åt mer
råvaror.

Jag är unik / Äta balanserat

Äta balanserat –
åtgärdslista
Använd åtgärdslistan för att hjälpa både din dotter
och dig själv att glömma det där med dålig mat och

NU BÖRJAR VI!

börja uppleva fördelarna en balanserad kost har för

Använd åtgärdslistan för att inleda ett samtal
s
om

hälsan.

vilken mat din dotter tycker är dålig och vilken

Engagera din dotter
i maten hon äter

som är bra. Hur bestämde hon sig för vilken mat
som är dålig?

3HNHZrTrUNHTrS[PKLYZVTTQSPN[OLTTHVJO

Uppmuntra henne att prata med sina vänner

uppmuntra din dotter att hjälpa till med inköp och

om det här. Vad lärde hon sig av det de hade att

matlagning. Det ger henne mer kunskap om olika

säga om mat?

ingredienser och varför de är viktiga i den färdiga
måltiden.

Gör ätandet till en
familjeaktivitet utan
skuldkänslor
Se till att din egen kost är sund och balanserad och
MYIQ\KPU[LUrNVU]PZZ[`WH]TH[VTKL[PU[LÄUUZ
goda skäl till det, t.ex. allergi. Visa din dotter att all
mat kan ätas utan skuld och hur man kan njuta av
olika sorters mat som passar olika sorters hunger.

Berätta hur du själv tänker
Förklara och sätt ord på dina tankar när du känner
att du har ätit något som inte känns bra. Några
exempel: Jag trodde att jag ville ha all den där
maten, men nu känns det inget vidare. Jag ville nog
bara ha lite av den.

Sluta med modedieter
De går ofta ut på att begränsa viss mat och gör att
vi missar att få i oss viktiga näringsämnen. Det vi
försöker sluta äta blir ofta det vi längtar efter, och när
vi sedan ger efter känner vi skuld och kan äta så fort
att vi inte ens njuter av maten.

Vågar din dotter ställa frågor om det här till en
NO- eller idrottslärare på skolan?

Jag är unik / Fysisk aktivitet

9-Visa din dotter
fördelarna med
fysisk aktivitet
,UHR[P]SP]ZZ[PSOHYÅLYMYKLSHYpUKLYLU[
fysiska. Lär dig vetenskapliga fakta om
den positiva kopplingen mellan fysisk
aktivitet och kroppsuppfattning och få
din dotter intresserad av träning.
Att gå till gymmet eller ta på löparskorna kan ibland
kännas tungt, men enligt brittiska National Health
:LY]PJLNLYM`ZPZRHR[P]P[L[ÅLYHWVZP[P]HLɈLR[LYISH
ökad självkänsla, bättre humör, bättre sömn och högre
energinivå samt lägre risk för stress.

Jag är unik / Fysisk aktivitet

Det gäller din dotter också. Hon behöver inte vara
lagkapten eller prima ballerina för att uppleva fördelarna
med ett aktivt liv – hon behöver bara hitta en aktivitet som
hon tycker om och som innebär att hon rör på kroppen.
Med regelbunden fysisk aktivitet kommer hon sannolikt att
tycka bättre om sig själv och sin kropp, oberoende av om
aktiviteten drastiskt förändrar hennes former eller inte.
Kopplingen mellan fysisk aktivitet och
kroppsuppfattning

Puberteten är en bra tid för nya aktiviteter
När tjejer kommer i puberteten är det enligt experterna
inte ovanligt att de slutar med olika aktiviteter som de
tidigare har tyckt om. Samtidigt är det en tid då din
dotters självkänsla kan vara svajig, och då fysisk aktivitet
verkligen kan ge henne bättre kroppslig självkänsla. Nu är
det läge att upptäcka nya sätt att hålla sig i form. Försök
att hitta något som din dotter vill göra och visa henne
fördelarna med det.
– Vi har testat olika gruppträningspass tillsammans och

Forskning har visat att de som utövar någon sport

pratat om hur bra det känns att hålla sig i form, säger

eller annan fysisk aktivitet har en mer positiv

4HY[PUL5\NPSSHY3\J`]LYRSPNLUH[[YLNLSI\UKL[NrWr

kroppsuppfattning än de som inte gör det. En positiv

pass med sin kompis. Hon har också nyligen sprungit ett

kroppslig självkänsla gör dessutom att man känner sig

tiokilometerslopp.

mer bekväm med att vara fysiskt aktiv, vilket är bra för
både den fysiska och mentala hälsan.
Om din dotter ser att du är fysiskt aktiv och att det får
WVZP[P]HLɈLR[LYWrKPNpYKL[TLYZHUUVSPR[H[[OVUZQpS]
vill vara aktiv.
Martine berättar att hennes livsstil går ut på att hålla
sig frisk och vältränad, och att det har smittat av sig på
rYPNHKV[[LYU3\J`¶4PUKV[[LYOrSSLYTLKVTH[[
motion och att må bra är mycket viktigare än att svälta
sig själv och ha storlek 32, säger hon.

“Min dotter håller med
om att motion och att må
bra är mycket viktigare än
att svälta sig själv och ha
storlek 32.”
Martine
m
mamma

Jag är unik / Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet –
åtgärdslista
Använd åtgärdslistan för att uppmuntra din dotter att
testa olika aktiviteter och hitta något hon verkligen
tycker om att göra.

Acceptera den tonårsaktivitet
din dotter väljer
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Inled ett samtal med din dotter om hur hon mår
när hon tränar.
Träning kan handla lika mycket om mental hälsa

Så länge hon tycker om den är det bara att gilla

som om fysisk. Prata med din dotter om hur

läget.

tankarna går när hon tränar.

Testa nya aktiviteter tillsammans

Påminn henne om att träning alltid ska vara rolig.

Att hitta en fysisk aktivitet som ni båda gillar är ett

Om hon börjar tävla mot sig själv för mycket kan

jättebra sätt att få mer kvalitetstid tillsammans.

hon börja känna sig misslyckad eller som en
förlorare.

Gör träningen social
Om din dotter går med i ett lag eller tränar ihop med

Vågar din dotter skriva till idrottare som hon ser

sina vänner kan hon vara fysiskt aktiv och umgås

upp till och fråga hur de mår när de tränar?

samtidigt – något som oftast gör träningen roligare.
Och om hon har roligt när hon tränar är det större
chans att hon fortsätter med det.

Det handlar om inställning
Tala med din dotter om vad som krävs för att bli
en framgångsrik idrottare, t.ex. mental styrka,
specialträning av vissa muskelgrupper, självdisciplin,
beslutsamhet och ledarskap. Det handlar inte bara
om god fysik!

Visa henne att alla idrottares
kroppar ser olika ut
Kroppsformen avgörs av vad kroppen behöver göra
för att bli bra på just den sporten. Det är det som är
viktigt, inte hur de ser ut.

Få din dotter att fokusera på hur
hon mår, inte hur hon ser ut
Om hon börjar kritisera sin kropp kan du hjälpa
henne att se mer balanserat på den och fokusera på
sin hälsa och allmänna prestation. Att sträva efter
den ”perfekta” idrottskroppen hjälper ingen.

Jag är unik / Nu är det din tur

Nu är det din tur
Vi hoppas att du och din dotter har haft nytta av det här

Och kom ihåg att även om du oroar dig ibland är det

häftet under den här fasen i hennes liv.

här en enormt spännande och givande tid för dig
som förälder, då du får se din lilla tjej växa upp till en

Fortsätt att följa råden och göra aktiviteterna tillsammans.

självsäker och självständig ung kvinna som lever ett

Använd åtgärdslistorna som stöd för samtal och

lyckligt och tillfredsställande liv. Du är en viktig del av den

fortsätt med positiva budskap som stärker hennes

processen, så se till att njuta av den!

kroppsuppfattning.
Du hittar mer information och stöd på dove.com/
Viktigast av allt: fortsätt att prata med din dotter om hur
hon mår och vad hon tänker på. Det skapar tillit och får
henne att inse att du respekterar och älskar henne som
en egen, mogen individ.

selfesteem

Jag är unik / Referenser

Referenser:
Älska dig själv

Mirror, mirror – Social Issues Research Centre
Centre for Appearance Research vid University of the West of England, Bristol
Hur du talar om kroppen: orden kan påverka hur du mår

Psychology of Women Quarterly
International Journal of Eating Disorders
Fat Talk Free Week
Förvränger olika medier din dotters skönhetsideal?

”Ads Everywhere: The Race to Grab Your Brain” – Psychology Today
”Body Image” – MediaSmarts
”Girls’ Attitudes Explored...Role Models” – Girlguiding
”Pretty as a Picture” – Credos
Mobbning: blir din dotter retad eller mobbad för sitt utseende?

5V7SHJLMVY)\SS`PUN¶<2NV]LYUTLU[»Z6ɉJLMVY:[HUKHYKZPU,K\JH[PVU*OPSKYLU»Z
Services and Skills
StopBullying
Så uppmuntrar du din dotter att äta nyttigt och välbalanserat

Susie Orbach on Eating – dr Susie Orbach
”Dietary Pattern and Depressive Symptoms in Middle Age” –
The British Journal of Psychiatry
”Your Diet May Be Depressing You” – Rodale News rapport om en studie publicerad i
The British Journal of Psychiatry
Visa din dotter fördelarna med fysisk aktivitet

¹)LULÄ[ZVM,_LYJPZL¹¶5/:*OVPJLZ
)VK`*VUÄKLUJL*HTWHPNU!7YVNYLZZ9LWVY[¶<2NV]LYUTLU[
Changing the Game, for Girls – Women’s Sport and Fitness Foundation

Av integritetsskäl har vi ändrat namnen på de
personer vars berättelser vi skildrar i häftet.

Jag är unik / Resurser

Andra resurser och
källor till inspiration
Filmer – för din dotter

Dokumentärer – för dig

Modig

America The Beautiful

(2012) (från 7 år) – Den skotska prinsessan Merida trotsar

(2007) (Redigerad version, USA: PG-13) – Filmen

sin mor när hon får höra att hon måste sluta rida ut i

\UKLYZRLY<:(!ZÄ_LYPUN]PKZRUOL[NLUVTH[[MSQH

skogen med sin pilbåge och i stället gifta sig för att ena

en tolvårig modell som växer upp i modebranschen. Den

de stridande klanerna. Saker går inte riktigt som planerat

tar också upp plastikkirurgi, kändisdyrkan, retuscherad

och Merida måste hitta ett sätt att ställa allt till rätta.

reklam och människans osäkerheter.

Inside Out

America the Beautiful 2: The Thin Commandments

(2015) (från 7 år) – Efter att ha ryckts upp från sitt hem då

(2011) (USA: ej bedömd) – Filmteamet bakom

pappan börjar ett nytt jobb kämpar Riley för att anpassa

dokumentären America the Beautiful från 2007 tar sig an

sig till sitt nya liv i San Fransisco. Hennes känslor –

bantning, fetma och ätstörningar i USA. Filmen analyserar

Glädje, Rädsla, Ilska, Avsky och Vemod – försöker

vår besatthet av mat och modedieter och hör vad

tillsammans hjälpa henne att hantera pubertetens

medicinska experter på området har att säga.

bergochdalbana.
Beauty Mark
(2008) (USA: ej bedömd) – Dokumentären tar en
alarmerande, upprörande och ibland humoristisk titt på
de krafter som formar våra skönhetsideal. Diane Israel,
psykoterapeut och tidigare triatlet i världsklass, berättar
sin historia medan hon intervjuar andra elitidrottare,
kroppsbyggare, modeller och storstadsungdomar om
deras erfarenheter av begreppet självbild.
Miss Representation
(2011) (USA: ej bedömd) – Skådespelaren och aktivisten
Jennifer Siebel Newsom är regissören bakom den här
dokumentären som utforskar skälen till att det över hela
världen är så ont om kvinnor i ledarskapspositioner.
Filmen undersöker hur olika medier spelar en viktig
roll genom att forma diskursen för samhällets syn på
hur kvinnor ska se ut, och hur detta i sin tur påverkar
självkänslan och självförtroendet hos unga kvinnor
världen över.

Jag är unik / Resurser

Böcker – för din dotter

Böcker – för dig

Ask Elizabeth

Survival of the Prettiest: The Science of Beauty

H],SPaHIL[O)LYRSL`¶/VUpYRpUKMYZPUHYVSSLY



som Jessie Spano i ”Pang i plugget” och Nomi Malone

and Well-Being vid Department of Psychiatry, Harvard –

i ”Showgirls”, men skådespelaren Berkley har också

Varför föredrar herrar blondiner? Varför målar kvinnor sina

ZRHWH[¹(ZR,SPaHIL[O¹LU^VYRZOVWMY[QLQLYZVTOVU

läppar röda? Varför vill män ha en V-formad överkropp?

sedan gjort till en bok där hon undersöker allt det svåra

Vad är skönhet?

H]KY5HUJ`,[JVɈJOLMMY7YVNYHTPU(LZ[OL[PJZ

med att växa upp. Den är till hälften scrapbook, till hälften
självhjälpsbok med bl.a. inlägg av verkliga tonåringar

Bodies

som delar med sig av goda råd och erfarenheter samt en

(2009) av Susie Orbach – Ungefär 30 år efter

expertpanel som ger tonårstjejer råd om saker som sex,

publiceringen av ”Fetma är en kvinnofråga” hävdar

näring, kroppsuppfattning, förhållanden och träning.

Orbach att hur vi ser på våra kroppar har blivit en
spegel av hur vi ser på oss själva. Det väcker en del

All Made Up: A Girl’s Guide to Seeing Through

grundläggande frågor om hur vi nådde hit.

Celebrity Hype… and Celebrating Real Beauty
(2006) av Audrey D. Brashich – Boken går på djupet med

Skin Deep

KLLɈLR[LYTLKPLYVJOWVWR\S[\YLUOHYWr[VUrYZ[QLQLY

(2004) av Catherine Barry – En roman om en ung

Den visar hur tjejer helt enkelt aldrig kan lyckas när de

kvinna som tror att om hon bara vore vacker och sexig

jämför sig själva med andra och försöker leva upp till

ZR\SSLOVUÄUUHKLUS`JRHOVUZrKLZWLYH[ZRLY2HU

orealistiska kroppsideal. Brashich betonar att vi kan

operationer verkligen göra en lycklig?

MYPNYHVZZMYrUKLOpY]pSKLÄUPLYHKLZRUOL[ZUVYTLYUH
och lära oss att älska oss själva som vi är.

Life Doesn’t Begin 5 Pounds From Now
(2006) av Jessica Weiner – En guide som steg för steg

Body Drama: Real Girls, Real Bodies, Real Issues,

avkodar ”fettsnacket” och hjälper dig att älska din kropp

Real Answers

som den ser ut idag. Genom att ändra ditt sätt att tänka,

(2007) av Nancy Amanda Redd – Författaren och

tala och handla kan du börja uppskatta din kropp lite mer.

den tidigare Miss America-deltagaren undersöker
kroppsrelaterade ämnen som tjejer kanske inte vill ta
upp med sina föräldrar eller en läkare. Boken går igenom
akne, vikt och andra saker som kan sänka självkänslan.
Den visar oretuscherade bilder på kvinnor i alla storlekar
VJOMVYTLYVJOIL[VUHYH[[KL[PU[LÄUUZUrNV[¹UVYTHS[¹
utan att vi behöver börja acceptera och uppskatta alla
typer av kroppar.

Jag är unik / Partner

Våra partner
World Association of Girl Guides & Girl Scouts
Det här är en organisation för tjejer och unga kvinnor
som Dove samarbetar med för att förverkliga vår
gemensamma vision: en värld där ingen behöver må
dåligt över sitt utseende. Tillsammans har
vi skapat Free Being Me, ett helt nytt
märkesprogram tänkt att hjälpa tjejer över
hela världen att bygga upp sin självkänsla.
3pZTLYWrfree-being-me.com

