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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka samt förstå hur ungdomar i 15-årsåldern diskuterar och 

formulerar sina uppfattningar om sig själva och den egna kroppen vid bildexponering som 

sker i sociala medier. Syftet är även att förstå hur ungdomarna diskuterar konstruktionen i 

relation till begreppen norm, symbolisk interaktionism, självreflexivitet och självkänsla. Vi 

vill även undersöka om det föreligger könsskillnader vad gäller reaktionsmönstret vid 

exponeringen.  

 

I studien medverkar 23 ungdomar, varav 12 flickor och 11 pojkar. För att besvara syftet 

användes kvalitativ metod bestående av tre stycken strukturerade fokusgrupper som vardera 

varade en timme. Tolkningsramen som användes för att analysera det empiriska materialet var 

de socialpsykologiska begreppen media, norm, symbolisk interaktionism och självreflexivitet 

samt det psykologiska begreppet självkänsla.  

 

Studiens resultat visar att medelvärdet för internetanvändande bland ungdomarna är 2,95 

timmar per dag och mest förekommande medieformerna är Facebook och Instagram. 

Resultatet visar vidare att ungdomarna förhåller sig kritiska till bilder som exponeras via 

media. Pojkarna upplever sig inte påverkas tanke- eller känslomässigt och känner sig överlag 

nöjda med sig själva efter exponeringen vilket förstås med att pojkarna inte identifierar sig 

med bilden och anser att bilderna inte signalerar en norm värd att efterfölja. Flickorna 

däremot påverkas av bildexponeringen och vill se ut som på bilden och identifierar sig med 

bilden vilket resulterar i känslor av avundsjuka uppkommer.   

 

 

 

Nyckelord: Media, ungdomar, självkänsla, kroppsideal, symboler och social jämförelse. 
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Abstract 

 
The purpose of this study is to investigate how 15 year olds discuss and form a perception of 

themselves and their bodies through the influence of social media. The study is also aimed to 

examine how teenagers discuss such core-concepts as norm, symbolic interactionism, self-

reflection and self-esteem as well as explore any gender-related differences in their attitudes. 

The study involves a total of 23 youngsters; 12 females and 11 males. 

 

The study is based on a qualitative method and three thoroughly structured group-discussions 

of one hour each. The empiric material, which has been gathered through the process, was 

analyzed through social-psychological terms as media, norm, symbolic interactionism and 

self-reflection as well as the psychological concept of self-esteem.  

 

This study shows that the average usage of the Internet amongst interviewed teenagers is 2,95 

hours per day making Facebook and Instagram the most popular forms of social media. The 

conclusion also demonstrates that, although the adolescent generally remain critical towards 

the medial influence, some gender-related differences do exist. It is further shown that boy 

subjects consider themselves to be less affected on intellectual and emotional level making 

them feel satisfied about themselves after exposure to media. This can be explained by the 

fact that boys don’t identify themselves to the images and usually don’t believe that the 

images reflect a norm which is worth following. Girls, on the other hand, are normally 

affected in a larger extension than the opposite sex inducting feelings of envy and jealousy. 

 

 

 

Keywords: Media, adolescents, self-esteem, body images, symbols and social comparison.   
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Inledning 
 
Väckarklockan väcker mig tidigt denna morgon. Jag sträcker på mig i ett försök att vakna och 

fångar samtidigt mobilen. Vad har hänt på Facebook? Vilka har tryckt på ”like-knappen” på 

den bild jag lade upp på Instagram igår? Hur mår just jag idag? 

 

I följande studie presenteras ungdomars tankar och känslor om sig själva i förhållande till 

bilder som exponeras i sociala medier. 

 

Media är något som tar stor plats i dagens samhälle och medialiseringen har fått flertalet 

forskare att definiera samtiden i termer av informationssamhället, IT-samhället och det 

globala samhället (Bauman & May, 2004; Castells 1998; Giddens, 1997). Utvecklingen från 

ett traditionellt samhälle med fokus på religion, patriarkala strukturer och traditioner har 

övergått till det moderna samhället som präglas av industrialism, produktion och demokrati. 

Vi befinner oss idag i en fas som präglas av medialisering, uppluckring av patriarkala 

strukturer, konsumtion och individualism (Castells, 1998). Det ökade intresset för media har 

bidragit till att samhället fokuserar på utseendet genom olika stilar, symboliska uttryck samt 

kroppsideal som enkelt kommuniceras via media. Media fungerar som ett verktyg vilket ger 

individer utrymme att variera livsstilar samt interagera med andra människor. Media påverkar 

därmed individens kunskap, tankar och idéer (Johansson, 2002). 

 

Utifrån tidigare forskning visar Statens medieråd (2013) i sin senaste undersökning hur 

medialiseringen av samhället i relation till svenska ungdomar ser ut. Resultaten visar att 15-

åringars internetanvändande via mobiltelefonen har ökat med 77 % från år 2010 fram till idag. 

Medieformen har förändrats från att tidigare innefatta television till att idag omfatta internet 

och sociala medier. Resultaten visar vidare att 71 % av 13-16 åringar använder sociala medier 

dagligen. Bland sociala medier är Facebook, Instagram och Twitter mest förekommande 

bland både flickor och pojkar. 96 % av ungdomar i ålder 13-16 år är idag användare av 

Facebook. Att blogga, läsa bloggar, använda mobilen och spendera tid på sociala medier är 

mest förekommande för flickor medan pojkar ägnar sig åt YouTube, datorspel, tv-spel samt 

pornografi. Sammantaget är det möjligt att konstatera att sociala medier har blivit en del av 

vardagen för ungdomar i det svenska samhället. Att vara online har blivit ett normaltillstånd 

(Statens medieråd, 2013). 
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Samhället präglas även av ett ökat intresse för kroppen där media och reklamens fokusering 

på ungdomlighet och bantningsmetoder bidrar till intresseökningen. Medier som ungdomar 

exponeras för innehåller bilder av vackra, unga och framgångsrika människor som påverkar 

dem på olika sätt. Detta kan konstateras via aktuella studier, att ett växande fokus på den unga 

vackra kroppen som symbol för den rådande samhällsnormen upptar stora delar av 

medieflödet. Med hjälp av media får individer ta del av hur de ska göra för att passa in i 

samhället. Vad som visas, men inte i samma utsträckning, är det som avviker från normen 

(Johansson, 2002). Likt detta visar tidigare forskning att exponering innehållande kroppsideal 

är något som inte går att undvika i dagens medieflöde. Forskning visar att ungdomars 

kroppsuppfattning påverkas direkt när de exponeras för bilder innehållande kroppsideal. 

Faktorer som påverkar ungdomars negativa kroppsuppfattning är exponering av media med 

ett visst innehåll snarare än det generella medieanvändandet. Forskningen visar att ungdomar 

exponeras för manliga och kvinnliga kroppsideal där kvinnan framställs som smal och 

mannen som muskulös och atletisk (Calado, Lameiras, Sepulveda, Rodriguez & Carrera, 

2011; Hargreaves & Tiggemann, 2004; Humphreys & Paxtron, 2004). Exponeringen påverkar 

flickors kroppsuppfattning negativt medan pojkarna inte påverkas i samma utsträckning. 

Flickor tenderar att se sina kroppar som för stora och vill bli smalare medan pojkar tenderar 

att se sina kroppar som för smala och har en önskan om att bli större (Calado, m.fl., 2011). 

Data tyder på hur pojkar i åldern 15-16 år reagerar på manliga kroppsideal. I en studie 

framkommer att flertalet pojkar, ca 75 %, inte ser negativt på sig själva i förhållande till bilder 

med manliga kroppsideal. Pojkarna tolkar bilden som ett resultat av en utvecklig som är 

möjligt och menar att mannen på bilden är i ett annat utvecklingsstadium än de själva är. 

Endast ca 25 % av pojkarna menar att deras kroppsuppfattning påverkas negativt efter 

exponeringen då de ser målet som orealistiskt att uppnå (Humphreys & Paxtron, 2004). Till 

skillnad från pojkarna reagerar flickor i åldern 14-16 år negativt på bilder med kvinnliga 

kroppsideal. Exponering av den ”perfekta” smala kvinnokroppen leder till negativ 

kroppsuppfattning då flickorna identifierar och jämför sig med objekten på bilderna (Bell & 

Dittmar, 2011). Jämförelse med de ideal som presenteras i media resulterar i att flickorna 

upptäcker avvikelser hos den egna kroppen vilket påverkar deras kroppsuppfattning negativt 

(Eyal & Te’eni-Harari, 2013).  

 

Det finns forskning som inte finner samband mellan medias bilder och individens 

kroppsuppfattning (Gross, 2004; Hobbs, Broder, Pope & Rowe, 2006; Humphreys & Paxtron, 

2004; Munos & Ferguson, 2007). Flickor har via forskning uppvisat god självinsikt kring 

media innehållande dieter och riktar kritik mot falsk marknadsföring och falska efterbilder på 
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modellerna (Hobbs, m.fl., 2006). Forskningsresultat visar att det inte är ungdomarnas 

medieexponering som påverkar deras kroppsuppfattning utan att de jämför sig med vänner i 

den nära omgivningen (Eyal & Te’eni-Harari, 2013; Ricciardelli, McCabe, Banfield, 2000). I 

en undersökning bland pojkar ansåg mer än hälften, 21 av 40, att de jämför sin kropp med 

vänner, bröder, äldre män, fäder samt ideal som cirkulerar i media. I förhållande till den nära 

omgivningen har bekräftelse från mödrar eller tjejkompisar påverkan på kroppsuppfattningen 

bland pojkar (Ricciardelli, m.fl., 2000). Flickors kroppsuppfattning påverkas av det faktum att 

de jämför sig och tävlar med varandra snarare än att de exponeras för media innehållande 

smala ideal (Munos & Ferguson, 2007). För att utveckla en positiv kroppsuppfattning är 

komplimanger om kroppen centrala (Ricciardelli, m.fl., 2000).  

 

Trots mediekulturens framfart visar forskning att face-to-face interaktioner fortfarande är det 

mest framstående sättet för ungdomar att delge information till varandra. Flickor rapporterar 

att de använder internet mer i syfte att interagera online än ett forum där de exponeras för 

smala kroppsideal. Online-interaktioner fungerar som ett supplement för den sociala 

interaktionen och nära vänner använder sig av både online- och face-to-face interaktioner. 

Ungdomar med social ångest upplever sig mindre hämmade i interaktioner som sker online än 

i face-to-face interaktioner. De upplever mindre press på sin sociala förmåga när de 

kommunicerar på internet vilket höjer den sociala kompetensen. Ungdomar med social ångest 

väljer datorn som ett sätt att kommunicera med andra människor i syfte att känna trygghet 

(Bell & Dittmar, 2011; Cleemput, 2010; Weidmana, Fernandez, Levinsonb, Augustinec, 

Larsenb & Rodebaughb, 2012).  

 

Media tillsammans med familjerelationer, kamratrelationer och kroppsuppfattning är några av 

de centrala påverkansområdena för självkänslan. I vilken mån dessa faktorer påverkar 

självkänslan är enligt forskning beroende av kön och ålder (Polce-Lynch, Myers, Kliewer & 

Kilmartin, 2000). För yngre pojkar är kamratrelationer viktiga faktorer för att utveckla god 

självkänsla. För att pojkarna ska skapa en god självkänsla i äldre åldrar är den individuella 

kroppsuppfattningen och mediepåverkan centrala faktorer. För flickor är faktorerna i yngre 

ålder kroppsuppfattning samt kamratrelationer en bidragande faktor för god självkänsla vilket 

är konstant ju äldre flickorna blir (Polce-Lynch, m.fl., 2000). Gällande faktorn 

kroppsuppfattning som påverkar självkänslan råder dock tvistade meningar om vilken faktor 

som påverkar vilken. Är det självkänsla som påverkar kroppsuppfattningen eller är det istället 

kroppsuppfattningen som påverkar självkänslan? En studie bland ungdomar visar att 35 % av 

deltagarna menar att deras utseende bestämmer graden av självkänsla. Resterande av 
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ungdomarna menade att deras självkänsla är avgörande för kroppsuppfattningen. När 

ungdomar utvecklas, då framförallt i puberteten, föreligger en generell osäkerhet över 

kroppen och dess utseende. Ju äldre ungdomarna blir desto mer styr kroppsuppfattningen 

graden av självkänslan. Pojkar har överlag mer positiv kroppsuppfattning än vad flickor har 

(Polce-Lynch, m.fl., 2000; Seidah & Bouffard, 2007). 

 

Självkänsla är därmed någonting som varierar beroende av faktorerna ålder och kön. Av 

tidigare forskning vet vi att flickor uppvisar lägre självkänsla i förhållande till pojkar (Calado, 

m.fl., 2011; Polce-Lynch, m.fl., 2000; Statens medieråd, 2013; Van der Aa, Overbeek, 

Engels, Scholte, Meerkerk & Van den Eijnden, 2008). Forskning visar att pojkarnas 

självkänsla försämras med åldern. I senare ålder uppvisar pojkar lägre självkänsla i 

förhållande till de yngre pojkarna (Polce-Lynch, mfl., 2000). För att relatera detta till svenska 

ungdomar, med medelåldern 15 år, finns resultat huruvida ungdomar har låg, medel eller hög 

självkänsla. Det förekom likheter bland flickor och pojkar gällande medelhög självkänsla. 

Resultaten visade dock att fler antalet flickor har låg självkänsla i förhållande till pojkar. 

Dessutom hade färre flickor hög självkänsla i förhållande till pojkarna (Rasmussen, Eriksson, 

Bokedal & Schäfer Elinder, 2004).  

 

Sammanfattningsvis kan det via tidigare forskning utläsas att 71 % av ungdomar i 13-16 års 

ålder använder sig av sociala medier dagligen. Via media får ungdomar ta del av bilder 

innehållande manlig och kvinnliga kroppsideal där kvinnan framställs som smal och mannen 

som muskulös. Forskningsfältet förhåller sig dock splittrat gällande i vilken utsträckning 

medieexponeringen påverkar ungdomar. Viss forskning visar att flickors kroppsuppfattning 

påverkas i högre utsträckning vid bildexponering i förhållande till pojkar, medan andra 

forskningsresultatet i motsats visar att flickor uppvisar god självinsikt vad gäller 

bildexponering. Gällande både flickor och pojkar visar forskningsresultat att det inte är 

bildexponeringen som påverkar ungdomar utan det faktum att sociala jämförelser med den 

nära omgivningen sker. Av tidigare forskning vet vi dock att flickor uppvisar lägre självkänsla 

i förhållande till pojkar och att media är en central faktor för graden av självkänsla. 

Självkänslan som ensam faktor är beroende av ålder och kön (Bell & Dittmar, 2011; Calado, 

mfl., 2011; Eyal & Te’eni-Harari, 2013; Gross, 2004; Hargreaves & Tiggemann, 2004; 

Hobbs, mfl., 2006; Humphreys & Paxtron, 2004; Munos & Ferguson, 2007; Polce-Lynch, 

mfl., 2000; Ricciardelli, mfl., 2000; Seidah & Bouffard, 2007; Statens medieråd, 2013; Van 

der Aa, mfl., 2008; Weidmana, m.fl., 2012).   
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Majoriteten av den presenterade forskningen är kvantitativ och könsuppdelad. Kvantitativ 

forskning når inte en djupare förståelse för ungdomars beskrivningar och tankar om hur de ser 

på sig själva i förhållande till bilder som exponeras i media. Studierna säger ingenting utöver 

det faktum om samband mellan media och självkänsla förekommer eller inte. Vi anser 

forskningsfältet vara bristfälligt gällande kvalitativ forskning samt gällande studier som 

innefattar båda könen samt ungdomsgruppen som helhet. En kvalitativ studie kan bidra till en 

klarhet kring vad ungdomarna själva anser om det som forskningsfältet ger splittrade resultat 

kring. Denna studie är ett bidrag till det kvalitativa forskningsfältet. 

Relevans för socialt arbete 

Tidigare forskning visar att god självkänsla bidrar till att individer fungerar bättre i sociala 

sammanhang samt har lättare att hantera stress och motgångar. Låg självkänsla är däremot en 

riskfaktor för social problematik, depression samt ätstörningsproblematik (Baumeiseter, 

Campbell, Krueger, & Vohs, 2003). Som tidigare forskning visar använder sig ungdomar i 

hög grad av social media i dagen samhälle. Studien bidrar med en förståelse, utifrån 

ungdomarnas perspektiv, huruvida samhällets medialisering påverkar dem. Professionella 

som arbetar med ungdomar ges möjlighet att uppnå en förståelse kring ungdomarnas tankar 

om sig själva och deras olika grad av självkänsla formuleras i relation till bildexponering. 

Utifrån dessa kunskaper kan det vid behov arbetas med ungdomarnas värderingar i 

förhållande till sociala medier samt förebyggande arbete.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar i 15-årsåldern diskuterar och formulerar 

sina uppfattningar om sig själva och den egna kroppen vid bildexponering i sociala medier. 

Syftet är även att undersöka hur ungdomarna diskuterar konstruktionen i relation till 

begreppen norm, symbolisk interaktionism, självreflexivitet och självkänsla. 

Frågeställningar 

 Vilken/vilka slags medieformer använder ungdomar? 

 Vilka olika budskap uppfattar ungdomar när de exponeras för media och hur förhåller 

sig ungdomar till budskapen? 

 Hur ser ungdomar på sig själva när de exponeras för media? 

 Föreligger det könsskillnader kring hur ungdomar reagerar när de exponeras för 

media? 
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Tolkningsram 
 
I följande avsnitt presenteras studiens teorier och teoretiska begrepp. Studiens empiri kommer 

att analyseras med de socialpsykologiska begreppen norm, symbolisk interaktionism och 

självreflexivitet. Vidare kommer analys att ske utifrån det psykologiska begreppet självkänsla 

med två modeller på hur självkänsla skapas; den kognitiva- och den affektiva modellen. För 

att få en bild av de teoretiska begreppen samt hur de kommer användas i analysen presenteras 

modell nedan: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Socialpsykologi 

Norm 

Begreppet norm kan enligt Bauman och May (2004) definieras som förväntningar och regler 

som råder i en social gemenskap. För att definiera norm i förhållande till kroppen är det av 

vikt att först föra en diskussion kring kroppen som helhet. Kroppen kan betraktas som ett 

konstant fenomen då individen inte medvetet kan påverka kroppens form, storlek eller 

utseende då detta är förutbestämt av de gener kroppen fått genom arvsanlag. Samtidigt kan 

kroppen ses som ett föränderligt fenomen som individen medvetet, genom exempelvis kost 

och träning, kan förändra utseendet och formen på. Bland de yttre påfrestningarna som finns i 

samhället är kroppen ett centrum som individen kan kontrollera och en plats där individen kan 

känna trygghet. En vältränad kropp är en symbol för att individen innehar kontroll och 

disciplin över sin kropp vilka är två förtjänster individer vill uppnå i det moderna samhället. 

Genom kontroll, hälsa och styrka har individen förmåga att nå njutbara och tillfredsställande 

upplevelser i livet som resulterar i att det är tillfredställande för individen att leva. Det räcker 
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Symbolisk 

interaktionism 

Bildexponering 

Självreflexivite

t 

Kognitiva 

modellen 

Affektiva 
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dock inte med att kroppen är hälsosam, stark och under kontroll. Denna hälsosamma och 

starka kontroll skall även synas med kroppen som instrument. I förhållande till rådande 

samhällsnormerna kan kroppens utseende bli till en plikt för individen som ständigt måste 

uppfyllas för att passa in i rådande samhällsnormer. Olika förväntningar och regler som är 

aktuella i samhället gällande kroppens utseende är viktiga för att individen ska uppnå social 

acceptans. Samhällsnormen gällande utseende är kontextbaserad samt ständig föränderlig 

(Bauman & May, 2004).  

 

I Sverige har den manliga kroppen historiskt uppfattats och bedömts vara en aktiv kropp som 

används för att prestera medan den kvinnliga kroppen ansågs vara ett passivt objekt som 

bedömdes kritiskt och utvärderades utifrån orealistiska standarder (Lindwall, 2011). Tydliga 

könsidentiteter eftersträvas av både män och kvinnor och kroppen fungerar som ett instrument 

för att uppnå detta. I dagens svenska samhälle strävar både män och kvinnor efter kroppar 

som är ”lagom” muskulösa med lite fett och som innehar dynamik. Den manliga normen 

präglas av det estetiserade. Kvinnor vill inte längre bli relaterade till svaga och veka utan vill 

framstå som kraftfulla individer (Johansson, 1999). 

 

Koppen kan ses som ett instrument då den är budbärare av individens inre. Individens inre 

innefattar exempelvis personligheten, karaktären, tankar och känslor. Genom att använda yttre 

attribut som exempelvis kläder, smink och olika rörelsemönster kan individen locka till sig 

andra människor. I samma skede sänder individen ut budskap om sitt inre. Individens yttre 

som är en del av kroppen är det första som omgivningen ser i sociala interaktioner, vilket 

utsätter kroppen för ständig granskning utifrån rådande samhällsnormer. Avvikelser som 

signaleras via kroppen kan väcka negativa reaktioner från omgivningen. Genom att inte bli 

accepterad av omgivningen utifrån den norm som råder kan individen tolka att kroppen som 

instrument för individens inre inte fungerar. Genom att rätta till kroppens brister, så att den 

passar in enligt samhällets normer, förväntar sig individen att accepteras. Att inte bli 

accepterad av omgivningen kan resultera i känslor av skam. Individen riskerar utöver skam att 

utsättas för diskriminering från omgivningen (Bauman & May, 2004).  

Symbolisk interaktionism 

Inom symbolisk interaktionism ses människan enligt Trost och Levin (1999) som en tolkande 

och reflekterande individ som kommunicerar med hjälp av olika symboler. Exempel på 

symboler är ord, rörelser och kläder. Dessa blir symboler först när de skapar mening för 

individen själv och den närmaste omgivningen (Trost & Levin, 1999).  
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Den centrala delen inom symbolisk interaktionism är sociala möten och händelser. För att 

kunna leverera budskap i sociala sammanhang som innehar mening för deltagarna krävs att 

individen har förmåga till mental projektion, det vill säga förmåga att se sig själv genom den 

andres blick. Detta benämns som rollövertagande. Individen kan via rollövertagandet sätta sig 

in i hur den andra tänker vilket ger möjligheten för individen att kommunicera på ett sätt som 

skapar mening för sig själv och den andre. Individen agerar sedan utifrån vad individen tror 

att den andra förväntar sig. Förmågan till rollövertagande leder diskussionen till 

föreställningen om den generaliserade andre. Den generaliserade andre skapas under barnets 

socialisationsprocesser då individen lär sig att analysera sitt beteende utifrån rådande normer 

och värderingar, det vill säga föreställningen om hur individen bör vara och agera. Detta 

kallas den generaliserade andre och sker därmed då individen har förmågan att se sig själv 

genom andra. Då individer blir sedda av människor i sin omgivning skapas känslor av 

stolthet, vilket leder till positiva känslor för individen. Individen kan även uppleva känslor av 

skam och osäkerhet då individen ses på ett ofördelaktigt sätt av omgivningen (Trost & Levin, 

1999).  

Självreflexivitet 

Vart individen inhämtar sin information har förändrats över tid. Tidigare inhämtade individen 

kunskap från äldre generationer, familj och vänner. Idag inhämtar individen stor del av sin 

kunskap från media och självutnämnda specialister (Giddens, 1997).  

 

Självreflexivitet sker i allt mänskligt handlande och individen ansvarar för den. Det innebär 

att individen ständigt i olika situationer ställer sig frågor likt vad händer nu? vad tänker jag 

nu? vad gör jag nu? och vad känner jag nu? Att övervaka sin självreflexivitet innebär att 

individen är medveten och har kontakt med skälen till sitt handlande. Dessa kan vara 

medvetna eller omedvetna och definieras som motivation. Självreflexivitet definierar 

individens förmåga att se på sig själv samt analyserar sig själv i förhållande till 

självhjälpsmetoder som cirkulerar i det medialiserade samhället. Självhjälpsmetoder som 

cirkulerar via exempelvis veckotidningar, internet och tv-program har till syfte att inspirera 

individer till att få ett lyckligare liv. Historiskt jämförde sig individen med nära omgivningen, 

exempelvis familj och vänner. I dagens medialiserade samhälle ser individen sig själv, jämför 

sig själv och analyserar sig själv med en objektiv omgivning av självutnämnda specialister 

och dess budskap. Att bli nöjd med sig själv blir en svårighet för individen i det stora flödet 

av media (Giddens, 1997). 
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Individens förmåga till självreflexivitet i relation till samhället utgör grunden för hur 

individen konstruerar och rekonstruerar sig själv. Detta kan ses som ett samspel mellan 

individens personliga ansträngningar och samhället där samhället står för olika val såsom 

exempelvis hur individen bör vara, vilka kläder som ska bäras eller hur individen ska 

skulptera en vackrare kropp. Individen skapar sig själv utifrån de val han/hon gör. Med detta 

kan konstateras att individen och samhället är sammanfogade. Det stora flödet av media 

bidrar till ett genomskinligt samhälle vilket innebär att information med frihet kan flöda och 

granskas av individer. Det ställer krav på individens förmåga till kritiskt tänkande. För att 

definiera sanningsgraden av informationen krävs det att individen tolkar och granskar den. 

Detta krävs då individen självreflexivt ser och analyserar sig själv utifrån 

självhjälpsmetoderna i media. Utan kritiskt tänkande tenderar individen att ta emot all 

information som sanning utan vidare eftertanke. Till självreflexivitet hör kroppen som 

individens instrument. Genom kroppen kan individen både förmedla och tolka sinnesuttryck 

och kroppsliga uttryck som är av vikt för att kunna se, jämföra och analysera sig själv i 

förhållande till omgivningen. Till detta tillkommer de yttre attributen som förmedlar hur 

kroppen och personen bör tolkas. I dagens samhälle är kroppen likt samhället öppen för 

uppmärksamhet och granskning från omgivningen (Giddens, 1997).   

 

Sammanfattningsvis kan de socialpsykologiska begreppen och teorierna beskrivas med norm, 

självreflexivitet och symbolisk interaktionism. Den norm som råder i samhället gällande 

kroppens utseende är kontextbaserad och definieras som förväntningar och regler som råder i 

en social gemenskap. Att inte efterfölja normen kan resultera i skamkänslor och 

diskriminering. Självreflexivitet beskriver hur individen ser och analyserar sig själv genom de 

självhjälpsmetoder som cirkulerar i media och centralt för självreflexiviteten är även 

definition av situation och kritiskt tänkande. Det centrala inom symbolisk interaktionism är 

avslutningsvis symboler, som människor kommunicerar via, samt rollövertagande och den 

generaliserade andre som beskriver individens förmåga att se sig själv genom andra och de 

normer och värderingar som råder i samhället (Bauman & May, 2004; Giddens, 1997; Trost 

& Levin, 1999).  

Psykologi 

Självkänsla 

Självkänsla är ett ogripbart fenomen vilket bidrar till definitionssvårigheter. I diskussioner 

kring självkänsla är det svårt att särskilja självkänsla från självförtroende. För att i 

definitionssyfte göra en åtskillnad mellan självkänsla och självförtroende definierar 
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självförtroende ”jag vet min förmåga till prestation” och självkänsla definierar ”jag vet mitt 

eget värde”. I diskussionen kring begreppet självkänsla kommer självförtroende och 

prestation oundvikligen särskiljas då begreppen är närliggande och beroende av varandra 

(Lindwall, 2011).  

 

Självkänslan kan ses ur en kognitiv aspekt alternativt en affektiv aspekt. Den kognitiva 

aspekten syftar till individens personliga tankar om sig själv medan den affektiva aspekten 

syftar till individens personliga känslor om sig själv. Beroende på vilken aspekt som antas 

forma självkänslan kan förstås utefter två olika modeller (Lindwall, 2011).  

Kognitiva modellen 

Centrala aspekten i den kognitiva modellen är tankar då individuella tankar och utvärderingar 

från omgivningen utvecklar självkänslan. Modellen ser ut som följer: 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

I den kognitiva modellen utvecklas tankar om sig själv då individen får positiv alternativt 

negativ information från omgivningen. Beroende på typ av feedback resulterar denna i att 

individen utvecklar tankar av kompetens alternativt icke kompetens inom olika områden. De 

utvärderande tankarna påverkar individens självuppfattning och bidrar till utvecklandet av 

självkänslan (Lindwall, 2011). Vilken feedback som är viktig för individen är beroende av 

exempelvis uppväxtförhållanden, familjens värderingar samt individens personliga anlag. I 

den västerländska kulturen finns en strävan efter att ständigt prestera. Barn får redan i tidig 

ålder uppskattning när denne gör något bra vilket även gör sig påmint i vuxen ålder där 

individer mår bra av framgång och beröm från andra människor (Johnsson, 2003).  

Affektiva modellen 

Den centrala aspekten i den affektiva modellen är känslor individen upplever som positiva 

eller negativa känslor om sig själv. Modellen ser ut som följer:  

 

 

Självkänsla 

Feedback 

Själv- 

uppfattning 
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I den affektiva modellen utvecklas känslorna om sig själv, självkänsla, tidigt i livet och sker i 

relation till den nära omgivningen. Känslan av självvärde som individen har med sig från 

barndomen påverkar de känslor som uppkommer vid omgivningens feedback. Har individen 

en god utvecklad självkänsla i tidiga år kommer individen tolka omgivningens information 

mer positivt och utveckla sig själv därefter. Har individen en låg utvecklad självkänsla tolkar 

individen omgivningens information mer negativt och utvecklar känslor om sig själv därefter. 

Vid hög självkänsla resulterar den affektiva modellen i att individen utvecklar förmåga att se 

sig kompetent och förmögen inom flertalet områden på grund av den redan utvecklade goda 

självkänslan från barndomen (Lindwall, 2011).  

 

Sammanfattningsvis kan det psykologiska begreppet självkänsla beskrivas som individens 

vetskap om sitt eget värde. Denna kan skapas och ses ur en kognitiv alternativt affektiv 

modell där information/feedback från omgivningen ses som centralt (Lindwall, 2011).  

Metod 

 

I studien genomfördes fokusgrupper som utgjorde det empiriska materialet vilket sedan 

analyserades utifrån en utformad teoretisk modell med de socialpsykologiska begreppen 

norm, symbolisk interaktionism och självreflexivitet samt det psykologiska begreppet 

självkänsla. I följande avsnitt presenteras studiens metod utifrån urval, tillvägagångssätt, 

analysmetod, etiska överväganden samt metodproblematisering.  

Urval: fokusgrupp 

Utifrån studiens syfte användes ett målstyrt urval med kriterierna ungdomar, årskurs åtta, 

flickor och pojkar. Årskursen täcker den ålder som vi avser att undersöka. Val av ålder 

motiveras även med att i denna ålder befinner sig ungdomar i ett utvecklingsstadium. Vidare 

användes bekvämlighetsurval som innebär att ungdomar som fanns tillgängliga för tillfället 

togs med i studien (jmf. Bryman, 2002). Via det målstyrda urvalet tillsammans med 

Självkänsla 

Negativ 

feedback 

Positiv 

feedback 

Själv- 

uppfattning 
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bekvämlighetsurvalet kontaktades högstadieskolor belägna i Örebro kommun. Urvalsramen 

bestod av lista över Örebro kommuns grundskolor vilket hämtades vid kommunens hemsida 

(www.orebro.se). Detta resulterade i 59 grundskolor. För att smalna av urvalsramen 

ytterligare inkluderades endast högstadieskolor då denna ålderskategori är kriteriet för studien 

samt återkommande undersökningsgrupp i tidigare forskning. Detta möjliggjorde tydligare 

jämförelser mellan resultat från tidigare forskning och studiens resultat. Utifrån vår nya 

urvalsram med en uppsättning av 22 högstadieskolor avgjorde ett slumpmässigt systematiskt 

urval vilken skola och rektor som kontaktades där nummer fem i den nya urvalsramen blev 

skolan att kontakta (jmf. Bryman, 2002). Rektorn vid den aktuella skolan som visade intresse 

för studien och blev vår nyckelinformant. Rektorn utgjorde en viktig roll i studien då hon 

presenterade studiens syfte för ungdomarna i årskurs åtta som därefter visade intresse att 

delta. Därefter ålades ansvaret på klassläraren som åtog sig uppgiften att dela in klassen i tre 

mindre grupper då hon innehar god kunskap om ungdomarnas resurser och förmågor. Denna 

indelning hade varit betydligt mer problematiskt för oss att genomföra då vi saknar den 

kunskap kring respektive elev och hur denna fungerar i grupp. I studien förekom inget 

bortfall. Aktuell skola är en friskola som innehåller förskoleelever till elever i årskurs nio med 

en kristen värdegrund. Skolans vision är att behandla alla lika, oavsett kön, religion, etnisk 

bakgrund, sexuell läggning, utseende, åsikter eller förmåga (jmf. Bryman, 2002; Wibeck 

2010). 

Urval: bilder 

I urvalsprocessen för de bilder som presenterades under fokusgrupperna användes målstyrt 

urval med kriteriet bilder som cirkulerar i sociala medier idag (jmf. Bryman, 2002). Bild 1 

och bild 2 inhämtades från de första och största svenska bloggarna inom manligt och kvinnligt 

mode (jmf. www.bloggportalen.se). Bild 3 hämtades från Instagram under flödet för mest 

gillade bilder den 11 november 2013 kl. 13:05. Bild 1 och 2 visar en ung man respektive 

kvinna bärandes moderiktiga kläder. Bild 3 visar en muskulös manlig överkropp samt en 

kvinnlig överkropp men tydlig muskulatur. Samtliga bilder presenteras i resultatet. Dessutom 

kännetecknar valet av bilder hur det innehåll som förmedlas via sociala medier ser ut idag 

Valet av bilder motiverades med igenkänningsfaktorn då det ses som gynnande för 

diskussionerna i fokusgrupperna. 

Tillvägagångssätt 

Utifrån studiens syfte valde vi att använda oss av fokusgrupper. Det är en metod som syftar 

till samla in data genom gruppinteraktioner och diskussioner gällande en viss fråga som sedan 

deltagarna fördjupar sig i. Fokusgrupp som metod ger även möjlighet att granska hur mening 

http://www.orebro.se/
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konstrueras i ungdomarnas vardag. Åtskillnad kan uppmärksammas gällande en enskild eller 

en grupp som diskuterar ett ämne då fokusgrupper tillåter flera infallsvinklar från individer då 

olikheter finns. Att istället använda individuella intervjuer riskerar att den enskilda 

ungdomens självkänsla utpekas då intervjun sker enskilt och ungdomen riskerar att tvingas 

svara på personliga frågor rörande enskilda tankar och känslor vid bildexponering. Detta var 

inte syftet med studien. I gruppinteraktioner finns större möjligheter för ungdomarna att själva 

välja delaktigheten. Att välja fokusgrupper är därmed en vänligare metod att använda. Valet 

motiveras även med att fokusgrupper är att föredra då människors handlande skall undersökas 

och olikheter skall förstås vilket är passande för studiens syfte (jmf. Wibeck, 2010).  

 

I studien genomfördes tre fokusgruppsträffar med både flickor och pojkar i årskurs åtta (14-

15år). Vardera fokusgruppen innehöll sju till åtta ungdomar som träffades under en timme, 

vid ett tillfälle, under skoltid. Genom att träffa tre olika grupper eftersträvades att upptäcka 

tendenser, likheter och skillnader i fokusgruppernas resonemang. Motiveringen till att 

använda blandade grupper var att ha möjligheten att uttala sig om ungdomsgruppen som 

helhet och inte göra könsindelningar som tidigare forskning fokuserat på. Detta i syfte att 

uppnå teoretisk mättnad. Utöver ungdomarna medverkade moderator som styrde 

diskussionerna samt observatör som förde enklare anteckningar under fokusgruppens gång. 

Dessa roller intogs av oss som studenter (jmf. Bryman, 2002; Wibeck, 2010).  

 

Vårt val av antalet grupper och antalet ungdomar i vardera gruppen styrdes av deltagarnas 

möjlighet att delta. I denna studie önskade samtliga individer i klassen att delta vilket 

resulterade i 23 ungdomar i studien. Att uppnå syftet med studien försvåras vid för små 

gruppkonstellationer då enskild individ åläggs hög press att framföra åsikter. En grupp över 

åtta personer riskerar att bilda subgrupper där diskussioner förs samt att tystlåtna individer 

inte kommer till tals. Detta sätter högre krav på moderatorn(jmf. Wibeck, 2010). Dessa 

önskemål gick att genomföra och lärarens uppdelning resulterade i sju till åtta ungdomar i 

vardera gruppen. 

 

Strukturerad form användes i fokusgrupperna vilket medförde kontroll gällande vilka ämnen 

som diskuterades. Vid fokusgruppens inledande skede delades en kortare enkät ut (se bilaga 

3). Detta för att få en överblick över ungdomars medieanvändande. Under fokusgruppens 

genomförande användes stimulusmaterial i form av bilder från sociala medier. 

Stimulusmaterialen valdes i syfte att inleda diskussionerna samt som bild att förhålla sig till i 

vardera fokusgruppen. Varje bild visades en gång med tillhörande frågeställningar (se bilaga 
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4). Utifrån bilderna fick ungdomarna utrymme att diskutera cirka 15 minuter per bild. De 

givna frågeställningarna tillsammans med moderatorn gav kontroll över att diskussionerna 

berörde syftet med studien. Moderatorn styrde även interaktionen i gruppen så att alla 

ungdomar, efter egen vilja och förmåga, kom till tals (jmf. Bryman, 2002; Wibeck, 2010).  

 

Under fokusgruppens genomförande spelades materialet in för vidare transkribering och 

analysering. Nyanseringar i språket tenderar att försvinna när endast anteckningar förs vilket 

motiverade inspelningsbehovet. Kortare anteckningar genomfördes av observatören för att 

inte anteckningsbehovet skulle hämma diskussionerna i fokusgruppen. Ungdomarna kodades 

även med siffror för att lokalisera vem som sa vad (jmf. Bryman, 2002: Wibeck, 2010). 

 

Via noggrann och systematisk genomgång transkriberades fokusgruppsintervjuerna. Den 

färdiga transkriberingen presenterades i skriftlig form och resulterade i 11 sidor för grupp ett, 

13 sidor för grupp två samt 12 sidor för grupp tre. Transkriberingen bestod av fullständiga 

meningar och i transkriberingsskedet togs tvekande ljud bort (jmf. Wibeck, 2010).  

Analysmetod 

Datainsamlingen analyserades systematiskt med hjälp av tematisk analysform. För att 

identifiera teman lästes datainsamlingsmaterialet noggrant för att därefter eftersöka 

likheter/skillnader, repetitioner, teorirelaterat material samt kategoriseringar utifrån frågorna 

som ställdes under fokusgruppens förfarande. Därefter formulerades teman som data kunde 

tematiseras utifrån (jmf. Ryan & Bernard, 2003). Datainsamlingen tematiserades med 

följande teman: 

 Tankar 

 Känslor 

 Handling 

 Symboler 

 Kroppsideal 

 Jämförelser 

 

Utifrån dessa teman utformades en matris där datainsamlingsresultatet granskades och 

strukturerades efter passande tematisering. Genom detta tillvägagångssätt uppfylldes en 

tydlighet gällande indelningen av diskussionerna i fokusgrupperna. Matrisen gav även 

tydlighet över skiljelinjerna mellan den socialpsykologiska- samt den psykologiska 

inriktningen. Med hjälp av matrisen i innehållet presenterades resultatet. Därefter 
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analyserades och tolkades resultatet utifrån de teoretiska begreppen norm, symbolisk 

interaktionism, självreflexivitet och självkänsla. Med hjälp av dessa begrepp ges både en 

psykologisk och en socialpsykologisk förståelse (jmf. Bryman, 2002).  

Etiska överväganden 

Informationskravet 

Allmän information, tillägnat elever och föräldrar, gällande fokusgrupperna genomförande 

och studiens syfte publicerades av rektorn på skolans blogg (se bilaga 1). Under 

fokusgruppernas genomförande informerades ungdomarna inledningsvis om studiens syfte. 

Deltagarna informerades därefter att fokusgrupperna var på frivillig basis och information 

kring individernas roll i studien presenterades. Öppna diskussioner samt att ungdomarna inte 

avbryter varandra är att föredra för ett bra samtalsklimat ska infrias vilket delgavs till 

ungdomarna. Ungdomarna bestämde själva sin delaktighet i samtalen i fokusgruppen och 

kunde när som helst avbryta sitt deltagande om de så önskade. Besluten som ungdomen 

fattade gav ingen negativ följd för denne (jmf. Vetenskapsrådet, 1990).  

Samtyckeskravet 

Ungdomarna i studien är minderåriga vilket kräver samtycke från föräldrarna för 

ungdomarnas möjlighet att delta i fokusgruppen (se bilaga 2). Enligt god forskningsetik bör 

samtycke inhämtas från föräldrarna när barn under 15 år och undersökningen är av etisk 

känslig karaktär. I samråd med rektorn beslutades att information angående samtycke från 

föräldrarna (se bilaga 1) publicerades, av rektorn, på skolans blogg där både elever och 

föräldrar tar del av informationen. Detta medförde ett passivt samtycke från föräldrarna (jmf. 

Vetenskapsrådet, 1990). 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter som framkom behandlades konfidentiellt och handskades med största försiktighet. 

För att uppnå konfidentialitetskravet ska ungdomarna vara medvetna om att tystnadsplikt 

råder under fokusgruppen. Information gällande tystnadsplikt informerades muntligen av 

moderator och observatör under fokusgruppens start. Information gällande inspelning av 

samtalen delgavs även i inledande skede samt i informationsbladet gällande samtycke. För att 

skydda ungdomarnas identiteter kodades ungdomarna under fokusgruppens förfarande och 

vid transkribering med siffror. I studiens resultat framkommer inga namn på ungdomarna 

eller annan information som kan härledas till en specifik ungdom (jmf. Vetenskapsrådet, 

1990).  
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Nyttjandekravet 

I resultatet används fingerade namn. Material användes endast i studien och aktuella 

inspelningar raderades efter studiens avslut (jmf. Vetenskapsrådet, 1990) 

Metodproblematisering 

I följande avsnitt kommer studiens metod problematiseras utifrån begreppet tillförlitlighet 

som innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att konfirmera samt 

begreppet äkthet (jmf. Bryman, 2002). 

 

Respondentvalidering kan genomföras för att öka trovärdigheten i studier. Detta har dock inte 

genomförts i studien. Avståndstagandet ifrån respondentvalidering motiveras med att 

sammanfattning av fokusgruppens diskussioner genomfördes efter varje fokusgrupp där 

ungdomarna gavs möjlighet att bekräfta eller dementera vår sammanfattning. Deltagarna och 

rektor fick materialet tillhanda efter färdigställandet av studien. Det bör uppmärksammas att 

studiens resultat består av primär- samt sekundärinformation då ungdomarna inte alltid 

diskuterar i jagform. Vi tolkar att ungdomarna talar brett om ett ämne för att inte utpekas i 

fråga om individuella tankar och känslor. Sekundärinformation har därmed presenterats som 

en del av resultatet (jmf. Bryman, 2002).  

 

Vi söker inte nå överförbarhet av det presenterade resultatet. Diskussionerna hos de 

ungdomar vi möter är kontextbaserade vilket försvårar eventuell överförbarhet. Studien 

presenterar täta kontextuella beskrivningar och följer likt skolans vision att behandla alla lika, 

oavsett kön, religion, etnisk bakgrund, sexuell läggning, utseende, åsikt eller förmåga. Genom 

att en inledande enkät genomfördes, beskrivning av skolan tillsammans med ålder på 

ungdomarna ges en kontextuell förståelse. Således kan det avgöras hur pass överförbara 

resultaten är på annan miljö (jmf. Bryman, 2002).  

 

Studiens pålitlighet säkerställs genom den grundliga redogörelsen av forskningsprocessen 

som presenteras under metodavsnittet. Det bör även uppmärksammas att fokusgrupperna sker 

i redan existerande grupp, klassen. Att möta en redan existerande grupp där deltagarna känner 

varandra medför vetskap om vad de övriga i gruppen tycker i frågor, att vissa ämnen inte 

uppkommer samt interna händelser diskuteras som moderator inte förstår. 

Gruppkonstellationerna inför fokusgruppen ordnades av läraren vilket underlättade för dessa 

försvårande aspekter. Det faktum att ungdomarna känner varandra ses vara en fördel för att 

gynna diskussionerna då de varar en timme vilket kräver aktiva deltagare (jmf. Bryman, 2002; 

Wibeck, 2010). 
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Möjligheten att styrka och konfirmera studien motiveras nedan. Etiska övervägandet 

presenteras även under metodavsnittet vilket säkerställer att studien är utformad i god tro. I 

studien är deltagarna under 18 år. Då användning av media enligt forskning och vår 

förförståelse är en del av ungdomarnas vardag ser vi det inte som vidare problematiskt att 

diskutera kring ämnet trots att ungdomarna är minderåriga. Dessutom diskuteras inte 

ungdomens enskilda självkänsla utan ämnet diskuteras som fenomen och i grupp. Det krav 

som ställs då ungdomarna är under 18 år är samtycke från vårdnadshavare vilket presenterats 

under metod samt i bilaga 2. Det passiva samtycket publicerades på skolans blogg. Att 

föräldrarna läser bloggen kan inte säkerställas. Dock är det forumet skolan delger information 

till elever och föräldrar och informationen delgavs i tre steg. I första skedet fick eleverna 

information av läraren vilket eleverna kan ha vidarebefordrat till föräldrarna. I samband med 

detta publicerades information om studien och dess syfte på skolans blogg tillsammans med 

samtyckesinformationen. Dessa publicerades en vecka innan fokusgruppernas genomförande 

vilket gav elever och föräldrar god tid att återkoppla om deltagandet. I denna studie är vi väl 

medvetna om vår roll som studenter. Syftet är inte att vara objektiv utan vi intar en subjektiv 

roll genom studien samt i mötet med ungdomarna. Medvetenhet finns kring att ungdomarna 

påverkas av vår närvaro, kroppsspråk samt verbala utsagor. Hur denna påverkan sker samt 

graden av påverkan är individuell för ungdomarna, därav bör den uppmärksammas men är en 

svårighet att diskutera. Fördel i studiens val av metod är vår ålder. Vi känner till stor del igen 

de sociala medier som framkommer i diskussionerna vilket underlättar fokusgruppens 

genomförande. Vår igenkänningsfaktor till sociala medier bidrog till valet av studiens bilder, 

vilket bekräftades med bloggportalen (bloggportalen.se) för mest besökta svenska bloggar 

samt mest gillade bilder på Instagram.  Vi är väl medvetna kring vår förförståelse vilket är 

ofrånkomligt när en subjektiv roll intas. Att förförståelsen styr frågorna är en nackdel i en 

strukturerad fokusgrupp. Förförståelsen bör uppmärksammas då den styr utformningen av 

frågorna i fokusgrupper. Vi är väl medvetna om förförståelsen i studien, vilken grundar sig i 

tidigare forskning (jmf. Bryman, 2002; Wibeck, 2010). 

 

Studiens äkthet kan motiveras med den systematiserade presentationen tillsammans med 

motivering med citat ges en rättvis presentation av empirin. Fokusgrupp som metod gynnar 

deltagarna att förstå den kontext de befinner sig i samt hur andra personer upplever kontexten. 

Genom att uppmärksamma hur ungdomarna förhåller sig till bilderna samt diskussioner kring 

förhållningssätten ges ungdomarna möjlighet att framöver uppmärksamma över vad som sker 

vid bildexponering. Detta kan ge dem möjlighet att förhålla sig annorlunda eller i likhet med 

framhållna reaktioner för att inte påverkas negativt av bildexponering (jmf. Bryman, 2002). 
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Resultat och analys 

 

I följande avsnitt presenteras resultatet integrerat med analysen. Resultat och analys 

presenteras utifrån vardera bilden som ungdomarna exponerades för i fokusgruppen. 

Presentationen sker utifrån de tematiska rubrikerna; tankar, känslor, handling, symboler, 

kroppsideal samt social jämförelse. Till en början görs nedan en kort presentation av studiens 

inledande enkät för att få en överblick över deltagarnas medieanvändande. 

Enkät 

23 ungdomar, varav 12 flickor och 11 pojkar, svarade på en enkät i det inledande stadiet av 

fokusgruppen. Enkäten visar att samtliga ungdomar använder sig av media via dator, mobil 

och television. Medelvärdet för användande av media visade 2,95 timmar per ungdom och 

dag och medianen visade 2-3 timmar per ungdom och dag. Fördelningen gällande hur många 

timmar per dag ungdomar använder media ser ut som följer: 

 
Tid: Antal ungdomar: 

Mindre än 1 timme per dag: 3 

1-2 timmar per dag: 7 

2-3 timmar per dag: 12 

Mer än 3 timmar per dag: 1 

 

Enkäter visar att ungdomar mestadels använder sociala medier där Facebook och Instagram är 

mest förekommande. Användandet mellan olika medieformer är jämt fördelat mellan könen 

och fördelningen ser ut som följer: 

 
Medieform: Antal ungdomar: 

Facebook: 23 

Instagram: 20 

Olika dagstidningar: 10 

Twitter: 9 

KiK: 6 

Bloggar: 4 

Snapchat: 4 

Tumblr: 3 

Vine: 3 

YouTube: 1 

Ask.fm: 1 

 
I statens medieråds (2013) senaste undersökning visade att 96 % av ungdomar i ålder 13-16 år 

idag använder Facebook. Att blogga, läsa bloggar, använda mobilen och spendera tid på 

sociala medier är mest förekommande för flickor medan pojkar ägnar sig åt YouTube, 

datorspel, tv-spel och pornografi. Vidare framkom att 71 % av 13-16 åringar använder sociala 
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medier dagligen och Facebook, Instagram och Twitter är mest förekommande (Statens 

medieråd, 2013). I förhållande till tidigare forskning visar vår inledande enkät liknande 

resultat då samtliga deltagare använder sig av Facebook, Instagram och Twitter som är mest 

förekommande. Däremot uppmärksammades inga könsskillnader gällande typ av medieform. 

 

Bild 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 är framtagen från Sveriges första och största manliga modebloggare Andreas Wijk 

(Wijk, 2013).  

Tankar 

Vid exponering av bild 1 uttrycker ungdomarna att bilden inte är tilltalande på grund av 

avsaknad av färger i bakgrunden samt att de bläddrat förbi bilden om den förekom i media. 

Ungdomarna säger att mannen på bilden ser professionell ut och att bilden utstrålar 

självsäkerhet. Självsäkerheten bilden utstrålar motiveras med mannens medvetna posering. 

Ungdomarna anser vidare att mannen på bilden är modig som vågar posera och bli 

fotograferad trots att han är man. Malin säger ”Han ser bekväm ut i sig själv”. 

 

Enligt ungdomarna är det mannens kroppshållning tillsammans med hans förmåga att klä sig 

vilket är faktorer som påverkar dem vid exponering. Mannen kategoriseras som modell och 

utifrån kategoriseringen förhåller sig ungdomarna kritiskt till bilden. Det uppvisas ingen 

spontanitet i bilden menar ungdomarna som istället ser bilden som väl planerad. Ungdomarna 

uppmärksammar fotografs medverkan vilket motiverar mannens moderiktiga val av kläder. 

Deltagarna uttrycker att alla personer inte har möjlighet att ta liknande bilder då det kräver en 

professionell fotograf. Det krävs även mycket arbete för att få bilder tilltalande och de menar 

att bilden är retuscherad. Karl säger ”Alltså den är ju ganska fixad, man ser ju att han har gjort 
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mycket såhär för att få till bilden”. Stefan uttrycker vidare att ”Det är väl kanske en 

modellbild som han har haft med en fotograf såhär på riktigt. Det har ju inte alla liksom”. 

 

I vår utformade teoretiska modell kan ungdomarnas uttalade tankar förstås med symbolisk 

interaktionism. Det kommer till uttryck då mannen på bilden kommunicerar till ungdomarna 

via sättet att klä sin kropp vilket medför att kläderna och kroppshållningen blir en symbol som 

är avgörande för kommunikationen. Via kläderna och kroppshållningen som symbol 

kommunicerar mannen till ungdomarna, som i sin tur kategoriserar mannen som modell och 

förhåller sig kritiska till bilden. Symbolerna bildas via den gemensamma kommunikationen 

ungdomarna emellan. Symbolerna bildas därmed med, symbolisk interaktionism som 

tolkning, i kommunikation mellan bildexponering och ungdomarna samt i kommunikation 

ungdomarna emellan (jmf. Trost & Levin, 1999). 

 

Diskussionerna kring bild 1 kan även socialpsykologiskt förstås med Giddens (1997) begrepp 

självreflexivitet. Detta då bilden tolkas vara en typ av självhjälpsmetoder i media som 

ungdomarna förhåller sig till. Bilden på mannen och hans sätt att klä sig kan tolkas utstråla 

hur unga män bör se ut. Genom att definiera sina tankar i förhållande till situationen förhåller 

sig ungdomarna självreflexivt till bilden. Tankarna uttrycks i diskussionerna och exempelvis 

genom uttalandet ”Han ser bekväm ut i sig själv”. Att ungdomarna vidare förhåller sig 

reflekterande kritiska via uttalanden som ”Alltså den är ju ganska fixad, man ser ju att han har 

gjort mycket såhär för att få till bilden” kan förstås som uttryck för självreflexivitet. Genom 

citatet påvisar ungdomarna förmåga till kritiskt tänkande i förhållande till bilden vilket är 

centralt när individer genom självreflexivitet ser och analyserar sig själva via 

självhjälpsmetoder i media. Citatet ”Alltså den är ju ganska fixad, man ser ju att han har gjort 

mycket såhär för att få till bilden” kan påvisa att ungdomarna inte tar bilden som en sanning 

utan vidare eftertanke (jmf. Giddens, 1997).  

 

Pojkarna säger till en början att de inte reflekterar kring tankar om sig själv när de ser bilden 

på mannen eller bilder likt dessa som cirkulerar via media. Vid djupare diskussioner 

framkommer dock att de känner sig nöjda med sig själva när de exponeras för bild 1. Karl 

säger ”Alltså om man vill se ut som på bilden, man tänker typ inte så”.  

 

Även här kan det Giddens (1997) benämner självreflexivitet användas för att tolka pojkarnas 

utsagor. Genom självreflexivitet ser och analyserar pojkarna sig själva via självhjälpsmetoder 

i media. Pojkarna motsätter sig det självreflexiva resonemanget vilket påvisas via uttalanden 
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som ”Alltså om man vill se ut som på bilden, man tänker typ inte så” och menar istället att 

bilden inte får dem att se, reflektera och analysera sig själva utifrån bilden. Pojkarna uppvisar 

därmed, utifrån självreflexivitet, att de ser kritiskt på bilden men inte kritisk på sig själva i 

förhållande till bilden (jmf. Giddens, 1997). Pojkarnas uttalande att de känner sig nöjda med 

sig själva kan även förstås med det Bauman och May (2004) benämner som norm. Mannens 

kropp skall enligt normen vara muskulös och det kan tolkas att pojkarna inte uppfattar 

mannen som en norm att efterfölja. Denna tolkning resulterar i att pojkarna inte vill se ut som 

mannen på bilden utan är nöjda med sig själva vilket deras utsagor påvisar (jmf. Bauman & 

May, 2004). 

 

Pojkarnas utsagor kan nå en psykologisk förståelse genom att anta begreppet självkänsla i vår 

utformade teoretiska modell. Den affektiva modellen kan appliceras för att förstå pojkarnas 

uttalanden gällande att de inte reflekterar kring att pojkarna känner sig nöjda med sig själva 

vid bildexponeringen. Uttalandena kan utifrån den affektiva modellen ha sin förklaring i att 

pojkarna i barndomsåren utvecklat en hög självkänsla vilket resulterar i att de förhåller sig 

positiva till information från omgivningen. Information från omgivningen kan i detta fall 

tolkas vara bild 1. En hög utvecklad självkänsla i tidiga år leder till att ungdomarna ser sig 

själva och sitt utseende som kompetent och dugligt. Därmed påverkas inte ungdomarna av 

bilden (jmf. Lindwall, 2011). 

Känslor och social jämförelse 

Vid exponering av bild 1 konstaterar pojkarna endast om bilden är tilltalande eller inte utan 

att analysera eller reflektera vidare kring bilden. De uttrycker ingen avundsjuka i förhållande 

till mannen på bilden då han är så pass mycket äldre än vad pojkarna i fokusgruppen är. Hade 

mannen varit i pojkarnas ålder uttrycker de ökade känslor av avundsjuka. Pojkarna uttrycker 

som, sekundär information, att de hade kunnat jämföra sig med bilder likt bild 1. Det primära 

som framkommer är dock jämförelser med mannen på bilden inte förekommer. Pojkarna 

reagerar mer med känslor av avundsjuka på bilder som exponeras via media om det är någon 

de känner som lagt upp bilder. Marcus säger ”Jag tror killar är mer såhär, ja det där var en 

snygg bild typ. Alltså man blir inte avundsjuk typ”. Oskar säger vidare att ”Nej man blir inte 

avundsjuk. Han är så pass mycket äldre. Jag skulle bli mer avundsjuk om det var någon i min 

ålder” och Jonas framhåller ”Om man känner honom kanske man blir mer avundsjuk”. 

 

Detta kan förstås med begreppet rollövertagande. Det kan tolkas att sociala interaktioner i 

dagens samhälle sker över internet med personer ungdomarna inte känner, vilket kommer i 

uttryck då ungdomarna exponeras för mannen på bilden. Ungdomarna får dock inga uttalade 
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negativa eller positiva känslor om sig själv vid exponeringen utan noterar endast om bilden är 

tilltalande eller inte vilket framgår i uttalandet ”Jag tror killar är mer såhär, ja det där var en 

snygg bild typ. Alltså man blir inte avundsjuk typ”. Känslor av avundsjuka uttrycks 

uppkomma i högre grad om pojkarna känner mannen på bilden vilket kan påvisa att 

rollövertagandet sker endast om igenkänningsfaktorn finns. Detta kommer i uttryck via citatet 

”Om man känner honom kanske man blir mer avundsjuk” (jmf. Trost & Levin, 1999). Här 

kommer det Giddens (1997) benämner självreflexivitet till uttryck genom att ungdomarna 

noterar sina känslor via sekundära och primära uttalandena om att individer kan känna 

avundsjuka, dock gör inte ungdomarna det själva i förhållande till bilden. Likt resonemanget 

gällande tankar motsätter sig pojkarna att individer via självreflexivitet ser och analyserar sig 

själva via självhjälpsmetoder som framställs i media. Att ungdomarna inte påverkas 

känslomässigt av mannen som objekt har en åldersförklaring vilket motiveras med citatet 

”Nej man blir inte avundsjuk. Han är så pass mycket äldre. Jag skulle bli mer avundsjuk om 

det var någon i min ålder”. För att ungdomarna ska se sig själva genom mannen på bilden kan 

tolkas att identifikation med ålder och nära relation som faktor krävs. Utifrån självreflexivitet 

kan det genom uttalandet ”Om man känner honom kanske man blir mer avundsjuk” tolkas att 

nära omgivningen påverkar pojkarna mer känslomässigt än vad objekt i media gör. 

Sekundärinformationen som framkommer att pojkarna kunnat tänkas jämföra sig med bilder 

likt bild 1 kan ändock styrka att pojkarna ser och analyserar sig själva i förhållande till 

självhjälpsmetoder i media (jmf. Giddens, 1997). 

Handling 

Ungdomarna uttrycker att bild 1 kan tänkas påverka dem till omedveten handling. Det innebär 

att ungdomarna tror att de har bilden omedvetet i tankarna nästa gång de går och handlar 

kläder vilket kan påverka dem till att handla liknande kläder som mannen på bilden använder. 

Oskar säger ”Man blir nog påverkad utan att man tänker på det”. 

 

Ungdomarnas uttalanden gällande omedveten handling kan tolkas vara ett uttryck för 

självreflexivitet då ungdomarna definierar handlandet i förhållande till situationen vilket är 

exponering av bild 1 vilket även framkommer i citatet ”Man blir påverkad utan att man tänker 

på det” (jmf. Giddens, 1997). Rollövertagande och den generaliserande andre som är begrepp 

inom symbolisk interaktionism bidrar till förståelse för citatet ”Man blir påverkad utan att 

man tänker på det” samt pojkarnas uttalande gällande omedveten handling. Pojkarna handlar 

omedvetet efter antagna förväntningar från omgivningen. Dessa antagna förväntningar 

grundas i pojkarnas förmåga till rollövertagande, det vill säga att se sig själv genom den 

andres blick. Då ungdomarna är förmögna till rollövertagande skapas den generaliserade 
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andre under socialisationsprocessen. Ungdomarna har via rådande normer lärt sig hur de skall 

vara och handla. Den generaliserade andre kan tolkas uttryckas via bild 1 (jmf. Trost & Levin, 

1999). De rådande samhällsnormerna, den generaliserade andre, kan fördjupas med det 

Bauman och May (2004) benämner som norm. Förväntningarna antas vara att klä sig likt 

mannen på bilden vilket antas ge positiv bekräftelse från omgivningen och en känsla av att 

tillhöra den rådande samhällsnormen. Genom att tillhandahålla liknande yttre attribut som 

mannen på bilden lockar ungdomarna till sig andra människor som gynnar positiv bekräftelse. 

Att passa in i normen styr ungdomarnas handlande. Utifrån en sådan tolkning styrs 

ungdomarna till handling, omedvetet, trots tidigare uttalanden och tolkningar om att mannen 

på bilden inte påverkar tankar och känslor (jmf. Bauman & May, 2004).  

Symboler 

Via diskussioner kategoriseras mannen som modell med stort modeintresse vilket 

ungdomarna menar påvisas via mannens val av kläder. Noteringar görs kring yttre attribut i 

form av jeansen, de dubbla val av jeansjackor, kängorna samt solglasögonen. De ställer sig 

frågande till mannens val av dubbla jeansjackor vilket i diskussioner motiveras med att 

mannen ses som modell. Bilden klassificeras för kommersiellt bruk. Karl säger ”Om det är en 

modellbild så är det ju mer att du ska sälja kläder. Då är det liksom inte han utan liksom 

kläderna som spelar roll. Man tänker ju mer på kläderna än på honom på just den här bilden”. 

 

Likt diskussionen ovan gällande ungdomarnas kategorisering av mannen via symbolisk 

interaktionism sker även klassificering (jmf. Trost & Levin, 1999). Detta kommer till uttryck 

då ungdomarna via symbolerna jeans, dubbla val av jackor, kängor samt solglasögon 

klassificerar bilden för kommersiellt bruk. Dessa blir symboler i kommunikation mellan bild 

1 och ungdomarna samt i kommunikation dem emellan. 

Kroppsideal 

Pojkarna anser att mannen på bilden ser bra ut och av den anledningen kan det tänkas att 

personer vill se ut som honom. En av pojkarna uttrycker att ifall han hade varit flicka så hade 

han ansett att mannen på bilden ser bra ut. Trots dessa uttalanden uttrycker största delen av 

pojkarna tydligt att de inte vill se ut som mannen på bilden. De anser att han inte ser normal 

ut. Ungdomarna menar vidare att det ser ut som om mannen på bilden har smink och 

förstorade läppar vilket män inte skall ha. Göran säger ”Han är inte normal hittills i alla fall” 

och Stefan uttrycker vidare ”Han har nog ganska mycket smink på sig också”. Pojkarna 

uttrycker att tjejer har högre utseenderelaterad press på sig själva jämfört med vad pojkar har. 

Därav anser pojkarna att flickorna jämför sig mer med kvinnor som exponeras via media än 
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vad pojkarna gör med mannen på bilden. Flickorna håller med och menar att bilder på kvinnor 

som exponeras via media kan resultera i att vilja se ut som den exponerade bilden. Oskar 

säger ”Tjejer har ju lite mer hög press på sig själva när det kommer till hur de ser ut. Det är 

oftast så. Än vad killar har”. 

 

I studiens utformade teoretiska modell kan begreppet norm användas för att förstå 

ungdomarnas diskussioner kring att mannen på bilden inte ser normal ut. Detta kan påvisa att 

ungdomarna inte anser mannen presentera den rådande muskulösa normen som gäller för 

män. Att se ut som mannen på bilden kan tolkas riskera diskriminering och känslor av skam 

från ungdomarnas omgivning vilket bidrar till att efterlikna mannen på bilden inte eftersträvas 

(jmf. Bauman & May, 2004). Tillsammans med begreppet norm kan uttalandena även förstås 

psykologiskt med den kognitiva modellen vid utvecklandet av självkänsla. Det kommer till 

uttryck då största delen av pojkarna inte vill se ut som mannen på bilden. Att inte vilja se ut 

som den manliga bilden kan vara ett resultat av att vilja passa in i samhällets rådande normer. 

Passar inte ungdomen in i de rådande normerna riskerar ungdomen att få negativ bekräftelse 

från omgivningen och riskerar att utveckla en låg självkänsla, vilket kan förvärra en redan 

utvecklad självkänsla för ungdomen alternativt försämra en hög självkänsla (jmf. Bauman & 

May, 2004; Lindwall, 2011). Den affektiva modellen kan även appliceras för vidare 

förståelse. Det kan ur denna aspekt antas att ungdomarna har god utvecklad självkänsla och 

inte vill se ut som på bilden då deras känslor om sig själv inte påverkas av bilden utan är 

konstant sedan uppväxten . Ungdomarna ser sig själva och sitt utseende som dugligt då de har 

en hög utvecklad självkänsla (jmf. Lindwall, 2011).  

 

Enligt tidigare forskning reagerar flickor negativt till bilder med kvinnliga kroppsideal och 

pojkar reagerar känslomässigt neutralt till bilder innehållande manliga kroppsideal vilket 

innebär att de inte bryr sig vidare om bilden. Flickorna identifierar sig med kvinnan på bilden 

och upptäcker brister med den egna kroppen vilket resulterar i negativ kroppsuppfattning 

(Bell & Dittmar, 2011; Calado mfl., 2011; Eyal & Te’eni-Harari, 2013; Hargreaves & 

Tiggemann, 2004; Humphreys & Paxtron, 2004). I likhet med tidigare forskning menar 

pojkarna att det kan tänkas flickor påverkas mer negativt av bildexponeringen än vad pojkar 

gör. Det uttrycks i citatet ”Tjejer har ju lite mer hög press på sig själva när det kommer till hur 

de ser ut. Det är oftast så. Än vad killar har”. En likhet med tidigare forskning kan även göras 

då pojkarna inte uttrycker avundsjuka endast konstaterar om bilden är tilltalande eller inte 

vilket kommer till uttryck i citatet ”Jag tror killar är mer såhär, ja det där var en snygg bild 
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typ. Alltså man blir inte avundsjuk”. Detta kan vara ett uttryck för att pojkarna förhåller sig 

känslomässigt neutralt. 

Bild 2 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Bilden är framtagen från Kenza Zouiten som driver en av Sveriges mest besökta modebloggar 

sedan 2006 (Zouiten, 2013).  

Tankar 

I förhållande till bild 2 anser ungdomarna att kvinnan utstråla självsäkerhet och att hon är 

nöjd med sitt utseende. Majoriteten av flickorna läser kvinnans blogg och menar att hon 

verkar vara en varm och rolig person vilket bidrar till självsäkerheten. Dessa egenskaper gör 

att deltagarna uppfattar henne som en vackrare person. Sandra säger ”Alltså jag läser hennes 

blogg och jag tycker hon är samtidigt såhär varm. Hon är inte såhär dryg. Hon verkar härlig 

som person tycker jag och då blir man ju lite finare”. 

 

Ungdomarna förhåller sig kritiska till bilden och uttrycker oro över att kvinnan på bilden 

balanserar på en tågräls och riskerar att bli påkörd av ett tåg. Ungdomarna menar att kvinnan 

inte hade befunnit sig på tågrälsen om inte fotograferingen ägt rum samt att det krävts mycket 

planering för att arrangera bilden. Majoriteten av ungdomarna anser bilden vara retuscherad 

genom att benen förlängts, magen gjorts smalare och detaljer i bilden har suddats ut för att 

kvinnan ska vara i centrum. De uttrycker att kvinnan på bilden ser annorlunda ut i 

verkligheten. Ungdomarna menar även att kvinnan på bilden är sponsrad av ett klädföretag 

och de själva inte har samma möjlighet att köpa så mycket kläder. Karin säger ”Men 

samtidigt, alla bilder de lägger ut, de flesta är ju redigerade och så. Så hon ser ju inte ut exakt 

så”. 

Citatet ”Men samtidigt, alla bilder de lägger ut, de flesta är ju redigerade och så. Så hon ser ju 

inte ut exakt så” vilket kan förstås som uttryck för det Giddens (1997) kallar självreflexivitet. 
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Historiskt jämförde sig individer med den nära omgivningen. Idag sker detta via information 

och bilder som cirkulerar i media. Denna information kan ses som olika val som presenteras i 

samhället gällande hur individer bör se ut och vara i samhället vilket kan tolkas vara bild 2. 

Vid exponering av bilden intar ungdomarna ett kritiskt förhållningssätt vilket är av vikt för att 

konstruera och rekonstruera sig själv i relation till de val som presenteras i samhället. Genom 

att inta ett kritiskt förhållningssätt uppvisar ungdomarna förmåga att granska om bilden är 

verklighetsförankrad eller om den är retuscherad för att utifrån detta förhålla sig.  Att 

flickorna tolkar och analyserar sig själva utifrån bilden via uttalande som ”Skulle jag se ut 

sådär skulle jag inte klaga” kan påvisa att flickorna ser och analyserar sig själva via 

självhjälpsmetoder som cirkulerar i media, i detta fall bild 2 (jmf. Giddens, 1997). 

 

Gällande flickornas tankar om sig själva uppvisar flertalet tendenser av att vilja se ut som 

kvinnan på bilden. De uttrycker att det beror på hur individen är som person som blir 

betydande gällande hur bilden påverkar dem. Pojkarna och flickorna menar att ungdomar kan 

få sämre självförtroende efter exponering av bild 2. Annelie säger ”Tjejer vill vara mer smala.  

Lite sådär idealkroppar eller vad det heter”. Stina uttrycker vidare ”Det beror väl på vem man 

är. Man har ju inte alltid varit nöjd med hur man ser ut och sådär men det är ju vissa saker 

som kanske är bra med henne, men inte allt”. 

 

Resonemanget som flickorna lyfter kan förstås via Baumans och Mays (2004) 

begreppsdefinition av norm. Att vilja se ut som kvinnan på bilden kan ha sin förklaring i att 

kvinnan på bilden uppfyller den norm som ungdomarna anser vara värdig att eftersträva vilket 

påvisas i citatet ”Tjejer vill vara mer smala. Lite sådär idealkroppar eller vad det heter”. 

Ungdomarnas vilja att uppfylla normen tenderar att utifrån normbegreppet ge positiv 

bekräftelse från omgivningen. Diskriminering och skam tenderar att uppkomma om normen 

inte efterföljs vilket gör att ungdomar har strävan efter att uppfylla normen (jmf. Bauman & 

May, 2004). 

 

Utifrån den psykologiska inriktningen i vår utformade teoretiska modell kan ungdomarnas 

tankar om sig själva i förhållande till bilden förstås med hjälp av den affektiva modellen i 

skapandet av självkänslan. Flickorna som uttrycker negativa yttranden om sig själva samt 

vilja att se ut som kvinnan på bilden kan förstås genom uttryck låg utvecklad självkänsla 

genom den affektiva modellen. Med en låg utvecklad självkänsla tolkar flickorna information 

från omgivningen mer negativt där informationen i detta fall kan tolkas vara bild 2. De flickor 

som uttrycker stolthet över sig själva kan utifrån den affektiva modellen förstås med att de har 

en hög utvecklad självkänsla vilket genererar att de tolkar information från omgivningen mer 
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positivt. Flickor med hög utvecklad självkänsla ser sig själva och sitt utseende som dugligt 

vilket genererar att negativa tankar inte uppkommer vid bildexponeringen (jmf. Lindwall, 

2011).   

Känslor och handling 

Majoriteten av flickorna upplever avundsjuka gentemot kvinnan på bilden och vill se ut som 

henne. Flickornas upplevda avundsjuka har sitt ursprung i kvinnans önskvärda kroppsform 

och moderiktiga kläder. Sandra säger ”På den här bilden är det mer att man bara åh sådär vill 

jag också se ut”. Vid exponering av bild 2 upplever ett fåtal flickor likgiltighet och känslor av 

avsky som genererar ledsamhet. Hur ungdomarna påverkas av bilden menar de är beroende på 

hur de är som personer och att de kan ha sämre dagar som gör att de påverkas av bilden mer 

än andra dagar. Flertalet ungdomar menar att de reagerar på bilder de exponeras för i media. 

Dessa reaktioner sker dock automatiskt och är ingenting ungdomarna reflekterar över. Stina 

säger ”Jag tror inte den brukar påverka mig i alla fall. Jag tror inte jag brukar göra någonting. 

Jag brukar inte tänka så mycket”. 

 

Deltagarna ser sig själva och jämför sig med bilder de exponeras för i media vilket kan förstås 

via de socialpsykologiska begreppen norm, rollövertagande och självreflexivitet. Då flickor 

exponeras för bild 2 sker ett så kallat rollövertagande, flickorna ser sig själva genom den 

andre, vilket i detta fall kan tolkas vara bild 2. Vid rollövertagandet handlar ungdomarna 

sedan utifrån vad de tror den andra förväntar sig. Genom den andre, bild 2, upptäcker 

ungdomarna skillnader mellan sig själva och vad bilden visar vilket kan tolkas förklara deras 

upplevda känslor av avundsjuka. Det kan tänkas att de ska handla för att se ut som på bilden 

vilket flickorna inte upplever att de gör. Detta kan ytterligare förstås med begreppet den 

generaliserade andre tillsammans med begreppet norm. Under ungdomarnas 

socialisationsprocess lär de sig hur de ska vara och agera utifrån samhällets normer och 

värderingar. Samhällets normer och värderingar kan tolkas kommuniceras till ungdomarna via 

bild 2. Ungdomarnas upplevda känslor av avundsjuka som kommer till uttryck via citatet ”På 

den här bilden är det mer att man bara åh sådär vill jag också se ut” kan förklaras med att de 

anser att de inte lever upp till normen (Bauman & May, 2004; Giddens, 1997; Trost & Levin, 

1999).   

 

Med fokus på den psykologiska inriktningen i vår utformade teoretiska modell kan 

ungdomarnas resonemang kring upplevelser av avundsjuka förstås med den affektiva 

modellen. Då ungdomarna upplever avundsjuka kan tolkas att de sedan tidiga år har en låg 

utvecklad självkänsla. En lägre utvecklad självkänsla påverkar hur ungdomarna förhåller sig 
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samt vilka känslor som uppkommer i förhållande till den information omgivningen förmedlar. 

Informationen kan i detta fall tolkas vara bild 2 som resulterat i känslor av avundsjuka samt 

viljan att se ut som kvinnan på bilden. Bilden i relation till ungdomarnas lågt utvecklade 

självkänsla gör att de tolkar informationen som mer negativ och utvecklar känslor om sig 

själva därefter vilket genererar i känslorna av avundsjuka de upplever (jmf. Lindwall, 2011).  

 

Tidigare forskning visar att flickor reagerar negativt i förhållande till sig själva vid 

exponering av bilder innehållande kvinnliga kroppsideal. Flickorna identifierar och jämför sig 

med modellerna på bilden vilket resulterar i negativ kroppsuppfattning (Bell & Dittmar, 

2011). Tidigare forskning har även visat att det inte är exponering för bilder som påverkar 

kroppsuppfattningen utan snarare att ungdomar jämför sig själva med personer i den nära 

omgivningen (Eyal & Te’eni-Harari, 2013; Ricciardelli, mfl., 2000). I likhet med tidigare 

forskning visar studiens resultat att flickor reagerar negativt i förhållande till sig själva, vilket 

kommer till uttryck då flickorna uppvisar tendenser att vilja se ut som kvinnan på bilden. I 

motsats till vad tidigare forsknings resultat visar, påvisar studiens resultat att ungdomarna 

jämför sig med objekt i media och det förekom inga diskussionerna om huruvida de jämför 

sig med objekt i den nära omgivningen.   

Symboler, social jämförelse och kroppsideal 

I förhållande till bild 2 menar ungdomarna att de själva inte skulle gå med bar mage. Medan 

vissa av ungdomarna reagerar på objektets kropp och dess utstrålning väljer andra att fokusera 

på hennes kläder. De tycker att kvinnans tighta jeans och magtröja i kombination med hennes 

kroppsspråk gör att bilden uppfattas som utmanande. Natalie säger ”Kanske lite utmanande 

att lägga ut sådär. När man liksom visar magen, står sådär”. Ungdomarna menar vidare att 

kläderna inte har samma inverkan när bilder läggs ut av deras kompisar. 

 

Ungdomarna lyfter det kvinnliga idealet att vara blond och smal. Ungdomarna anser dock att 

kvinnan på bilden är ohälsosamt smal och tycker hon borde äta mer mat samtidigt som andra i 

gruppen har en strävan att se ut som henne. Malin säger ”Alltså, om alla ser ut sådär då 

kanske man tillslut också vill se ut sådär”. Hanna uttrycker att ”Det är liksom ett ideal att man 

ska vara blond och smal och på ett visst sätt. Det känns ju rätt skönt att man är unik. Så därför 

kanske man inte vill vara så smal” och Nils säger även att ”Hon kanske vill få andra 

avundsjuka. Många tjejer vill ju se ut som Victoria Secret-ar, smala med en perfekt kropp och 

det har ju hon typ”. 

Med utgångspunkt i den symboliska interaktionismen kan ungdomarnas resonemang kring 

bilden förstås då ungdomarna tolkar och analyserar bilden i relation till de symboler som 
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tolkas in i bilden. Symbolerna tycks vara objektets kläder, kropp och kroppshållning som blir 

symboler som får mening via ungdomarnas kommunikation samt via kommunikationen 

mellan bilden och ungdomarna. Symbolerna som syns i bilden kategoriseras av ungdomarna 

som utmanande genom kommentarer såsom ”Kanske lite utmanande att lägga ut sådär. När 

man liksom visar magen, står sådär” (jmf. Trost & Levin, 1999). Ungdomarnas resonemang 

kring att kläderna som kvinnan på bilden inte skulle ha samma inverkan på dem om det lagts 

ut av en kompis kan förstås med vad Giddens (1997) benämner som självreflexivitet. 

Ungdomarna jämför inte sig själva med den nära omgivningen utan jämförelsen och analysen 

om sig själva sker snarare med självhjälpsmetoder i media som i detta fall är bild 2 (jmf. 

Giddens, 1997).  

 

Jämförelsen kan även förstås med begreppet rollövertagande och den generaliserande andre.   

Rollövertagande sker då ungdomarna ser sig själva genom bilden och agerar utifrån vad de 

tror den andre förväntar sig av dem. Den generaliserade andre skapas under ungdomarnas 

tidiga år via socialisationsprocesser då barnet lär sig hur denne ska vara samt agera utifrån 

samhällets normer och värderingar. Detta kommer i uttryck i citatet ”Det är liksom ett ideal 

att man ska vara blond och smal och på ett visst sätt…”. Citatet kan ytterligare vara ett uttryck 

för vad Bauman och May (2004) benämner som norm. Att inte efterlikna normen kan 

resultera i känslor av skam och diskriminering från omgivningen vilket kan tolkas komma i 

uttryck via ungdomarnas uttalande att vilja se ut som vänner som passar in i den rådande 

normen (jmf. Bauman & May, 2004).   

 

Tidigare forskare har kommit fram till att det kvinnliga smala kroppsidealet är det som 

framställs i media. (Calado, mfl., 2011; Humphreys & Paxtron, 2004). Flickor som exponeras 

för smala kroppsideal upplever negativ tankar om den egna kroppen och en vilja att förändra 

kroppen uppkommer (Bell & Dittmar, 2011). Likt tidigare forskning menar flickorna i studien 

att de påverkas av bilden och vill se ut som kvinnan på bilden då hon uppvisar den rådande 

samhällsnormen. Detta framkommer via uttalande som ”Alltså, om alla ser ut sådär då kanske 

man tillslut också vill se ut sådär”.  
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Bild 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilden är framtagen under flödet för mest gillade bilder på Instagram den 11 november 2013 

(Instagram, 2013). 

Tankar 

Deltagarna anser att bild 3 påverkar dem mer än bild 1 och bild 2. De förhåller sig dock 

kritiska till bilden och menar att mannen och kvinnan på bilden vill framställa sina kroppar på 

ett attraktivt sätt genom exempelvis kroppshållning, muskelgynnande preparat och olja. Den 

genetiska aspekten framkommer även i förhållande till kvinnan där ungdomarna påpekar att 

vissa människor är smala av sin natur. Jonas säger ”Man vet ju aldrig om killarna tränar 

mycket, de kanske har tagit anabola”. Natalie uttrycker ”Vissa är ju sådär naturligt smala 

också så det är ju inte bara de som tränar som blir så”. 

 

Energin till att träna i den intensitet som fordras för att uppnå resultat likt den manliga bilden 

ifrågasätts av deltagarna som tänker att det krävs flera år av träning. Liknande bilder 

publiceras via media för att visa upp sig och för att personerna som lägger upp bilderna vill ha 

positiv bekräftelse för sin träningsförmåga. Göran säger ”Det känns som om de bara vill visa 

upp sig och bara kolla vad duktig jag är liksom”. 

 

Detta kan förstås med självreflexivitet som presenteras i studiens utformade teoretiska modell. 

Likt bild 1 samt bild 2 definierar ungdomarna självreflexivt sina tankar om bilden och kritiska 

tankar gällande bilden framkommer i diskussionerna. Bilder som cirkulerar i media kan tolkas 

vara självhjälpsmetoder som ungdomarna ser och analyserar sig själva utifrån vilket kräver 

kritiskt tänkande från ungdomarna. Dessa framkommer då ungdomarna menar att mannen och 

kvinnan vill framställa sina kroppar attraktivt med preparat vilket uttrycks i citatet ”Man vet 

ju aldrig om killarna tränar mycket, de kanske har tagit anabola” (jmf. Giddens, 1997). 

Begreppet norm kan även ge förståelse för ungdomarnas diskussioner. Bilderna anses extrema 
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vilket kan vara ett tecken på att bilderna, enligt ungdomarna, inte är lämpliga presentationer 

av den rådande normen och ingenting som vill efterföljas. Ungdomarna vill inte efterfölja 

normen då det kan resultera i känslor av skam och diskriminering (jmf. Bauman& May, 

2004). 

 

I förhållande till bild 3 framkommer det splittrade yttranden gällande hur bilden påverkar 

ungdomarnas tankar om sig själva. Dock känner sig mestadels av pojkarna och flickorna sig 

nöjda med sig själva och sina utseenden i förhållande till bilden. Deltagarna diskuterar kring 

självförtroendets vikt vid exponering av bilder och det uppmärksammas att människor kan ha 

mer eller mindre självförtroende. De individuella tankarna om sig själv i förhållande till 

utseende och kroppsform innan exponering anses viktiga. Hanna säger ”Jag känner mig både 

nöjd och inte nöjd med mig själv när jag ser bilden”. Kajsa uttrycker ”Det beror på hur man 

ser ut eller hur man ser sig själv” och Emma framför att "Vissa kanske blir ledsna om de inte 

har en sådan där kropp och får sämre självförtroende” varvid Stefan uttrycker ”Jag är nöjd 

med hur jag ser ut”. 

 

Detta kan förstås med begreppen symboler och norm. Normerna gällande hur en man och en 

kvinna ska se ut kommuniceras, via bild 3, med kroppen som symbol vilket blir en symbol 

först när de kommuniceras samt i kommunikation mellan ungdomarna. Att vara nöjd med sig 

själv kan tolkas vara beroende av kroppen som symbol vilket kommer till uttryck via 

ungdomarnas uttalanden gällande den individuella kroppsformen som framkommer i citatet 

”Det beror på hur man ser ut eller hur man ser sig själv”. Det kan därmed tolkas att 

ungdomarna anser att deras kropp kan liknas med den norm bild 3 förmedlar vilket kan tänkas 

påvisa att de är nöjda med sig själva. Uttalanden om missnöje kan tolkas att ungdomarna inte 

anser att kroppen som symbol passar in i den rådande normen vilket kan resultera i känslor av 

skam och diskriminering för ungdomarna (jmf. Bauman & May, 2004; Trost & Levin, 1999).  

 

Ungdomarnas tankar om sig själva kan även förstås med begreppet självreflexivitet. 

Självhjälpsmetoder som ungdomen jämför sig med kan tolkas vara bild 3 som uppvisar två 

vältränade kroppar. Att vara nöjd med sig själv försvåras i ett samhälle där jämförelse sker 

med information som flödar via media. De påvisar att de både är nöjda och inte nöjda med sig 

själva vilket exempelvis framkommer i citatet ”Jag känner mig både nöjd och inte nöjd med 

mig själv när jag ser bilden”. Detta kan tolkas vara ett uttryck för en svårighet att uppleva sig 

nöjd med sig själv i förhållande till det som exponeras via media (jmf. Giddens, 1997).  
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I studiens utformade teoretiska modell kan detta förstås psykologiskt med den affektiva 

modellen på självkänsla. Det kommer till uttryck då ungdomarna diskuterar självförtroendets 

vikt vid exponering av bilder som avgörande hur en ung förhåller sig till bilden. Mestadels av 

ungdomarna menar att de inte påverkas känslomässigt av bild 3. Det kan tolkas att 

ungdomarna i fokusgruppen har en hög utvecklad självkänsla vilket resulterar i att 

ungdomarna förhåller sig mer positivt eller neutralt till bildexponeringen i känslor om sig 

själva när exponering av bild 3 sker. Att ha en hög utvecklad självkänsla gör att ungdomarna 

ser sig själva och sitt utseende som dugligt vilket även motiverar varför de menar att de är 

nöjda med sig själva när de exponeras för bilden. De fåtal ungdomar som uttrycker att de 

känner sig missnöjda med sig själva vid bildexponeringen kan tolkas ha en låg utvecklad 

självkänsla vid tidiga år vilket påverkar hur de förhåller sig till bilden, vilket då blir mer 

negativt vilket genererar i negativa känslor om sig själva. Den kognitiva modellen kan även 

ge vidare förståelse. Ungdomarna beskriver att tankar om sig själva i förhållande till bild 3 

kan bero på den egna kroppsformen. Kroppsformen kan tänkas ge positiv eller negativ 

feedback från omgivningen, vilket förslagsvis kan vara vänner, vilket påverkar utvecklandet 

av en hög självkänsla. Detta kommer i uttryck via citat som "Vissa kanske blir ledsna om de 

inte har en sådan där kropp och får sämre självförtroende” (jmf. Lindwall, 2011). Den 

positiva bekräftelsen som är avgörande för en god utvecklad självkänsla kan ytterligare 

förstås i relation till begreppet norm. Bekräftelsen kan tolkas ske i förhållande till de rådande 

samhällsnormerna som förmedlas via medier och bild 3. Att ungdomarna inte anser att de 

påverkas av bilden kan tolkas att de anser att deras kroppar följer samhällets norm och ger 

positiv bekräftelse från omgivningen (jmf. Bauman & May, 2004). 

Känslor 

Irritationskänslor samt känslor av avundsjuka uppkommer vid exponering av bild 3 och 

ungdomarna diskuterar att människor som tar liknande bilder endast gör det i syfte att visa 

upp sig. Sandra säger ”Alltså sådana där bilder kan jag bli lite provocerad av”. Både pojkarna 

och flickorna blir avundsjuka vid exponeringen. Faktorer som kan avgöra om avundsjuka sker 

eller inte är den egna kroppsformen, viljan att förändra kroppsformen samt ork att förändra 

kroppsformen. Stina säger ”Jag ska inte förneka att jag kanske vill ha en sådan mage. Men jag 

orkar inte träna…”. Emma uttrycker ”Och det är många som blir såhär. Alltså blir såhär 

stressade av sådana här bilder. I alla fall tror jag mest tjejbilden. Att tjejer bara åh nu måste 

jag se ut sådär och börjar ja”. Detta kan förstås med begreppet norm. Uppsatta normer 

gällande hur kroppen bör se ut cirkulerar via media och i detta fall via bild 3. Synen på norm 

förmedlas till ungdomarna via bilden med kroppen som symbol. Ungdomarna uttrycker 

känslor av avundsjuka och menar att den egna kroppsformen är avgörande för hur bilden 
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tolkas och uppfattas. Det kan tolkas att ungdomarna som upplever avundsjuka inte upplever 

sig uppfylla normen gällande hur kroppen bör se ut. I diskussion kring tankar menade alltså 

ungdomarna att deras tankar om sig själv inte påverkades av bilden. Efter diskussioner kring 

känslor av avundsjuka kan det dock tolkas att ungdomarnas känslor om sig själv påverkas i 

förhållande till bildexponeringen (jmf. Bauman & May, 2004). 

 

Enligt tidigare forskning är kroppsuppfattningen central för god självkänsla (Polce-Lynch, 

mfl., 2000). I likhet med tidigare forskning påvisar denna studie liknande resultat då 

ungdomarna menar att tankar och känslor om sig själv är beroende av kroppsformen.  

Handling 

Flickorna i gruppen säger att bilder som dessa inte skulle få dem att göra någonting 

annorlunda men att bilden möjligtvis kan styra andra att handla på ett visst sätt. Sandra säger 

”Det är ju sådana där bilder som typ vissa, som får vissa att liksom sluta äta och sådär och får 

problem med det” och Sara uttrycker ”Man kanske inte heller tänker på det. Man kanske bara 

börjar träna mer för varje dag. Man kanske inte tänker på det så mycket just då”. Pojkarna 

uppvisar likt flickorna att andra kan styras att handla efter bildexponering, dock förändras inte 

deras handlande. Ungdomarna menar att mer träning är hälsosamt och krävs för att efterlikna 

mannen på bilden. För att efterlikna kvinnan på bilden krävs att flickorna slutar äta vilket ses 

som ohälsosamt i förhållande till träning. Bilder likt dessa ser ungdomarna mer motiverande 

än att de påverkar dem negativt. Karl säger ”Man vill ju vara sådär stark men man kanske inte 

orkar träna. Det är mycket jobb” och Nils säger ”Men det klart man kan om han kan så. Då 

kan ju vem som helst. Sen är ju han vuxen det blir en annan sak. Hade det varit någon i vår 

ålder blir det”. 

 

Detta kan förstås med begreppet norm. Ungdomarna uttrycker att de inte hade handlat 

annorlunda efter exponeringen, dock är det möjligt. Att handla för att förändra kroppen kan 

tolkas som ett försök att passa in i samhällets rådande normer samt för att, då ungdomen inte 

passar in i normen, förhindra att skamsna känslor och tankar om sig själv uppkommer. Det 

kan tolkas att ungdomarna anser att de passar in i de normer gällande kroppens utseende som 

råder vilket medför att de inte förändrar beteendet (jmf. Giddens, 1997). Tillsammans med 

begreppet norm kan det även förstås psykologiskt med den kognitiva modellen på självkänsla. 

Genom att handla och vilja förändra kroppens utseende enligt normen, både gällande flickor 

och pojkar, tenderar ungdomarna att få positiv bekräftelse från omgivningen och utveckla en 

hög självkänsla. Vilken typ av feedback omgivningen ger är beroende av samhällets rådande 

normer. Att de flesta ungdomar uttrycker att de inte förändrar sitt handlande efter 
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bildexponering kan tolkas som ett bevis att ungdomarna får den feedback som krävs från 

omgivningen för att utveckla en hög självkänsla tillsammans med att ungdomarna anser att de 

följer den rådande normen (jmf. Lindwall, 2011). 

 

Den affektiva modellen kan även ge förståelse av ungdomarnas utsagor kring att de inte 

förändrar sitt handlande men att det kan ske för andra. Det kan med den affektiva modellen 

vid skapandet av självkänsla istället tolkas att ungdomarna som vill förändra sin kropp har en 

låg utvecklad självkänsla som utvecklats i tidiga år vilket gör att de reagerar mer negativt vid 

bildexponeringen. De ungdomar som inte förändrar sitt handlande har en hög utvecklad 

självkänsla vilket resulterar i att de har förmågan att förhålla sig mer neutralt mot 

bildexponering och samhällsnormerna då ungdomarna ser sig själva kom kompetenta och 

dugliga. Därav påverkas ungdomarnas självkänsla olikartat av bildexponeringen beroende av 

hur självkänslan utvecklas i barndomsåren (jmf. Lindwall, 2011). 

 

Gällande pojkarna visar tidigare forskning att pojkar reagerar neutralt till media där manliga 

kroppsideal förekommer och menar att muskulösa ideal är ett resultat som är möjligt att uppnå 

(Humphreys & Paxtron, 2004). I likhet med tidigare forskning påvisar studiens resultat att det 

muskulösa idealet är möjligt att uppnå vilket kommer till uttryck i citatet ”Men det klart man 

kan om han kan så. Då kan ju vem som helst. Sen är ju han vuxen det blir en annan sak. Hade 

det varit någon i vår ålder blir det”. 

Symboler 

Deltagarna menar att muskler inte alltid är någonting som tränas upp för att synas utan även 

har en funktion. För idrottare har musklerna en viktig funktion i utövandet av sport och kan 

uppvisas med träningskläder som symbol för den sport idrottaren utövar. En bild med 

idrottskläder menar ungdomarna hade provocerat dem mindre. Kristian säger ”Det skulle vara 

mindre provocerande om han hade idrottskläder, då vet man att de är till för någonting”. 

 

Likt bild 1 och 2 kommunicerar bilden till ungdomarna via symbolisk interaktionism och 

symboler. Symbolerna i förhållande till bild 3 är kroppen och dess muskulatur. Ungdomarna 

för vidare resonemang kring hur bilden hade uppfattats om sportkläder hade nyttjats som 

symbol. Ungdomarnas tankar och känslor om sig själva kan tolkas förändras ifall idrottskläder 

på bilden förekommit (jmf. Trost & Levin, 1999). Kommentarer såsom ”Det skulle vara 

mindre provocerande om han hade idrottskläder, då vet man att de är till för någonting” 

uppkommer och kan förstås utifrån Baumans och Mays (2004) begrepp norm. Det kan tolkas 

som om normen i förhållande till bild 3 hade uppfyllts om mannen på bilden haft idrottskläder 
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på sig. Detta på grund av att objektets kropp tillsammans med sportkläder hade kunnat 

relateras till en idrottsnorm som enligt ungdomarna ska innefatta mycket muskulatur (Bauman 

& May, 2004).  

Kroppsideal och social jämförelse 

Deltagarna diskuterar kring det kvinnliga utseendeidealet och kan tycka att bild 3 exponerar 

detta, en mycket smal kvinna.  Kajsa säger ”Alltså jag tror det är många som vill se ut så typ”. 

Petra säger ”Ah, men sådana här bilder, de är liksom till för att andra vill se ut så”. 

Ungdomarna diskuterar kring att bilderna på den manliga och den kvinnliga magen är lite väl 

extrema till sitt utseende. De tycker att kvinnan på bild 3 har alldeles för mycket magrutor för 

att vara kvinna. Kvinnor ska enligt deltagarna vara smala. Dock riktas kritik mot att kvinnan 

är onormalt smal och att det ser ut som om hon undviker att äta. Sara säger ”Tjejer vill vara 

mer smala”. Karin säger ”Om man är smal så är man typ hälsosam” Karl uttrycker vidare 

”Alltså om jag var tjej skulle inte jag vilja se ut som henne. Det är nästan fult tycker jag”. 

Ungdomarna diskuterar vidare kring det manliga kroppsidealet och menar att det är mer 

normalt att vara muskulös som kille än som tjej. Alla killar vill vara starka. Om en man är lika 

smal som kvinnan på bilden anser ungdomarna att det att är för smalt. I förhållande till bilden 

förhåller sig ungdomarna kritiskt och menar att mannen är för muskulös. Identifikationen med 

kropparna kan även ses om en faktor för jämförelse. Malin säger ”Det där ser ju mer normalt 

ut om man har muskler som kille än som tjej”. Stefan säger att ”Tjejer vill väl att man ska 

vara muskulös också” och Viktor uttrycker ”Han ser gammal ut. Om han var yngre och såg ut 

sådär så skulle jag bli avundsjuk”. Karl säger ”Jag skulle inspireras mer om han var lite 

smalare. Det är ju liksom hopplöst”. 

 

Med utgångspunkt i den socialpsykologiska vägen i vår utformade teoretiska modell kan 

ungdomarnas diskussioner kring bild 3 förstås med vad Bauman och May (2004) benämner 

norm. Deltagarna diskuterar den kvinnliga och manliga normer via uttalanden som ”Tjejer vill 

vara mer smala” och ”Det där ser ju mer normalt ut om man har muskler som kille än som 

tjej”. Att efterfölja normen resulterar i acceptans från omgivningen vilket citatet ”tjejer vill 

vara mer smala” kan tolkas vara uttryck för. Dock anser ungdomarna kropparna på bild 3 är 

extrema till sitt utseende och menar att de inte vill se ut som på bilden vilket kan tolkas att 

ungdomarna inte anser bild utgöra samhällets normer (jmf. Bauman & May, 2004).  
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Sammanfattning resultat 

Vilken/vilka slags medieformer använder ungdomar? 

Ungdomarna i studien använder sig av medieformerna Facebook, Instagram, bloggar, KiK, 

Snapchat, Wine, Tumblr, Twitter, YouTube, ask.fm, samt olika dagstidningar. 

Medieformerna Facebook och Instagram är mest förkommande hos ungdomarna. Medelvärdet 

för medieanvändande är 2,95 timmar per dag. 

Vilka olika budskap uppfattar ungdomar när de exponeras för media och hur förhåller 

sig ungdomar till budskapen? 

Till samtliga bilder uppvisar ungdomarna förmågan till kritiskt tänkande. De olika budskap 

ungdomarna uppfattar när de exponeras för bild 1 och 2 är att personerna på bilderna är 

modeller som utstrålar självsäkerhet. Till bild 1 upplever pojkarna att de inte påverkas tanke- 

eller känslomässigt. När det kommer till handling upplever ändock pojkarna att de påverkas 

omedvetet. Flickorna framhåller i förhållande till bild 2 att deras tankar och känslor påverkas 

då de vill se ut som på bilden vilket resulterar i känslor av avundsjuka. Deltagarna menar att 

bild 3 sänder ut budskap gällande extrema kroppsideal. Ungdomarna understryker att den 

manliga kroppen ska vara muskulös och stark medan en kvinnas kropp ska vara smal. 

Ungdomarna påvisar känslor av avundsjuka och irritation i förhållande till bild 3 och menar 

att de inte vill se ut som den exponerade bilden, dock kan det tänkas att individer vill se ut 

som bilden. Faktorer som avgör om ungdomarna vill se ut som på bilden eller inte är de egna 

tankarna och känslorna om sig själv tillsammans med tankar och känslor om den individuella 

kroppsformen.  

Hur ser ungdomar på sig själva när de exponeras för media? 

Pojkarna i fokusgruppen känner sig nöjda med sig själva när de exponeras för bild 1 och 3. 

Dock påvisar pojkarnas omedvetna handlande i förhållande till bild 1 att tankar om sig själv 

påverkas då de omedvetet handlar för att efterlikna bilden. Flickorna upplever känslor av 

avundsjuka vid exponering av bild 2 och en önskan att vilja se ut som kvinnan på bilden 

vilket påvisar att deras tankar om sig själva påverkas. I förhållande till bild 3är ungdomarna 

nöjda med sig själva och sitt utseende. Dock uppmärksammas att den egna kroppsformen och 

tankar om sig själv är avgörande för hur ungdomarna ser på sig själva när de exponeras för 

media.  
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Föreligger det könsskillnader kring hur ungdomar reagerar när de exponeras för 

media? 

Pojkarna förhåller sig mer neutralt vid bildexponering än vad flickorna gör. Känslor av 

avundsjuka och en önskan att efterlikna modeller som exponeras i media är mer 

förekommande hos flickorna än hos pojkarna.  

Diskussion 

 

I dagens samhälle riktas allt större fokus på media och dess betydelse. Statens medieråd 

(2013) visar att det har blivit en normal del av ungdomars vardag att ständigt bemöta olika 

intryck från mediala forum (Statens medieråd, 2013). Detta fenomen bekräftas av samtliga 

ungdomar i fokusgruppen som använder sig av olika medieformer dagligen där medelvärdet 

för medieanvändandet är 2,95 timmar per dag. Att inte bli påverkad av medieexponering kan 

tänkas vara en svårighet. Dock uppvisar ungdomarna i studiens resultat förmåga till kritiskt 

tänkande i förhållande till bildexponering vilket ses som positivt då kritiskt tänkande 

genererar att ungdomar inte tolkar allt som cirkulerar i media som sanning. Att exponeras 

frekvent för media innehållande idealkroppar kan generera i negativa känslor om sig själv och 

sin kropp, exempelvis avundsjuka. Tidigare forskning menar att kroppsuppfattningen är en 

viktig faktor för flickor för att uppnå en god självkänsla (jmf. Polce-Lynch, mfl., 2000). 

Studiens resultat uppvisar liknande resultat då flickorna uppvisar avundsjuka och en önskan 

att efterlikna bilderna i högre utsträckning än vad pojkarna uppvisar. Samtidigt bör 

uppmärksammas att ungdomars tankar om sig själv och kroppsuppfattning kan styra det 

mediala beteendet. En ungdom med låg självkänsla söker sig eventuellt mer till medieformer 

som innehåller kroppsideal då de kan tänkas presentera hur ungdomen vill se ut. Då 

ungdomen relaterar och identifierar det exponerade till sin egen kropp tenderar självkänslan 

påverkas negativt. Detta kan vara ett beteende för att få bekräftelse på sina negativa tankar om 

sig själv alternativt få kunskap om de normer och värderingar som förmedlas gällande hur 

individ skall se ut eller vara för att passa in i samhället. Därmed är det svårt att hitta orsaken 

till om det är media som påverkar självkänslan eller om det är självkänslan som styr det 

mediala beteendet. Att uppmärksamma är även självkänslans uppkomst som via studiens 

presenterade tolkningsram sker via två modeller, den affektiva och kognitiva modellen. Dessa 

modellen modeller, trots presenterade, kan tolkas att de inte utesluter varandra. En redan 

utvecklad självkänsla enligt den affektiva modellen kan tolkas påverkas och utvecklas genom 

livet tillsammans med bekräftelse från omgivningen och då den kognitiva modellen. 
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Enligt tidigare forskning är det naturligt att ungdomar i 15-årsåldern upplever en generell 

osäkerhet gentemot sig själva och sina kroppar i samband med puberteten (jmf. Polce-Lynch, 

mfl., 2007). Ungdomars inträde i puberteten är individuell vilket kan tänkas påverka hur 

ungdomarna förhåller sig och diskuterar kring bilderna då ungdomar vid inträdet av 

puberteten blir mer medvetna om den egna kroppen. I studiens resultat förhåller sig pojkarna 

mer neutralt till bildexponering än vad flickorna gör. Det kan tolkas att flickornas inträde i 

puberteten påbörjats tidigare än pojkarnas vilket påverkar skillnaderna mellan pojkarna och 

flickorna i resultatet. Studiens resultat visar att flickorna diskuterar kring tankar och känslor i 

högra utsträckning än vad pojkarna gör vilket även kan i relation till inträde i puberteten. Det 

kan även uppmärksammas att flickor har enklare att uttrycka vad de tänker och känner i 

förhållande till pojkar. Det bör uppmärksammas att pojkar och flickor kan ha olika 

förväntningar från omgivningen kring hur de skall vara och handla. Det kan tänkas att pojkar 

förväntas att inte uttrycka sina känslor i samma utsträckning som flickor. Rollförväntningarna 

tillsammans med puberteten kan även relateras till studiens resultat som visar att flickorna 

uppvisade högre förmåga vad gäller att relatera och identifiera sig med bilderna än vad 

pojkarna gjorde. Det kan tänkas att flickor påverkas mer då de är mer mottagliga och 

medvetna om sitt utseende och sin kropp vilket kan har sin förklaring i tidigare ingång i 

puberteten.  

 

Statens medieråd (2013) visar i sin rapport att flickor tenderar att läsa mer bloggar än vad 

pojkar gör (jmf. Statens medieråd, 2013). Trots att vår inledande enkät inte visade på större 

könsskillnader i val av medieform kan tänkas utifrån Statens medieråds (2013) resultat, då 

detta är en betydligt större undersökning över flertalet ungdomar, att flickor läser mer 

bloggar. Anledningen till detta kan vara det gemensamma intresset för mode samt typ av 

medieanvändande. I studien visades inga könsskillnader gällande typ av media ungdomarna 

använde. Detta undersöktes inte vidare, därav kan tolkas att osäkerhet kring detta råder. Ifall 

förlitande på Statens medieråds (2013) rapport kan förklaringen till att flickorna uppvisar 

högre förmåga att relatera till bilderna. Pojkarna upplevde färre känslor av avundsjuka i 

förhållande till bilderna vilket kan förstås genom att de inte i samma utsträckning kan 

relaterar och identifierar sig med objekt i media som exempelvis förmedlas via bloggar. 

Pojkarna uttryckte svårigheter att identifiera sig med männen på bilderna då de var stora 

åldersskillnader. Skillnaderna mellan pojkarna och flickorna tänker vi därmed även är 

beroende av en identifikationsaspekt. Istället för att identifikationen genererar negativa 

känslor och tankar om sig själv kan den ses positivt. Med detta tänker vi att via exponering av 
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media kan ungdomar som saknar förebilder och individer i sin omgivning att identifiera sig 

med, nå detta. Medieanvändning fyller därmed en viktig funktion.  

 

Mestadels av den tidigare forskningen är kvantitativ. Därav tänker vi att mer kvalitativ 

forskning gällande ämnet media i relation till självkänsla bör uppmärksammas på 

forskningsfronten. Utifrån vår diskussion kan förslag till vidare studier vara att undersöka på 

vilket sätt självkänslan styr ungdomars mediala beteende. Det kan även vara intressant att 

studera ifall känslor av stress och psykisk ohälsa har ökat i samband med medias framfart, hur 

ungdomars självkänsla påverkas av att själv lägga upp bilder på sig själv på Facebook och 

Instagram samt hur barn i yngre åldrar påverkas av att tidigt använda sig av sociala forum 

samt exponeras för bilder innehållande kroppsideal.  
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Bilaga 1  

Fokusgrupper: Information 
 
Hej elever, lärare och föräldrar, 

 

Väckarklockan väcker mig tidigt denna morgon. Jag sträcker på mig i ett försök att vakna och 

fångar samtidigt mobilen. Vad har hänt på Facebook? Vilka har tryckt på ”like-knappen” på 

den bild jag lade upp på Instagram igår? Hur mår just jag idag? Känner du igen dig? 

 

Vi heter Johanna Bengtsson och Elin Schödin och är två socionomstuderande vid Örebro 

Universitet på termin 6. Vi skriver nu C-uppsats där vi vill studera hur ni ungdomar diskuterar 

kring media, identitet och självkänsla.  

 

Under skoltid kommer vi träffa er en timme per grupp. Vi kommer att visa olika bilder och 

citat tagna från modebloggar och träningsbloggar och diskutera vad ni tänker och känner när 

ni ser dessa bilder/citat.  

 

Vi ser fram emot att träffa er! 

 

/ Johanna Bengtsson och Elin Schödin 
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Bilaga 2 

Fokusgrupper: Samtycke 
 
Hej föräldrar, 

 

Vi heter Johanna Bengtsson och Elin Schödin och är två socionomstuderande vid Örebro 

Universitet. Vi skriver nu C-uppsats i handledning av Daniel Lindberg. Syftet med studien är 

att undersöka hur ungdomar diskuterar kring media, identitet och självkänsla.  

 

Vi har i samarbete med rektor Mia Vallin fått möjlighet att besöka Hannaskolan och era 

ungdomar. 

Genom gruppdiskussioner kommer vi tillsammans med ungdomarna diskutera olika bilder 

som förekommer i media samt vilka tankar och känslor som uppkommer. Bilderna är tagna 

från modebloggar samt träningsbloggar. I varje grupp närvarar 6-8 ungdomar som varar 1 

timme. Diskussionerna spelas in för vidare analys inför examensarbetet.  

 

Ungdomarna medverkar frivilligt och har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Den 

enskilda ungdomen avgör dessutom själv hur aktiv han/hon vill vara under diskussionerna. 

Materialet kommer att behandlas med högsta försiktighet. 

 

Samtliga ungdomar kommer att avidentifieras i resultatredovisningen. Efter studiens 

avslut och kommer aktuella inspelningar raderas. Uppgifter som framkommer 

behandlas konfidentiellt.  

 

Vid frågor eller att förälder ej samtycker till ungdomens medverkan är ni välkomna att 

kontakta oss: 

 

Johanna Bengtsson, socionomstuderande Örebro Universitet termin 6. 

073-570 88 30 

johanna_bengtsson_136@hotmail.com 

 

Elin Schödin, socionomstuderande Örebro Universitet termin 6. 

073-050 55 33 

schodin@live.se 

 

Daniel Lindberg, handledare och universitetsadjunkt. 

019-30 13 36 

daniel.lindberg@oru.se 
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Bilaga 3 

Fokusgrupper: Enkät 
 
Nummer på fokusgrupp: 

 

Kryssa i svarsalternativen som passar dig. 

 

 Kille  

 Tjej 

 

Använder du dig av media? 

 Ja 

 Nej 

 

Vilken typ av media använder du dig av? (Exempelvis Facebook, Instagram, bloggar, 

dagstidningar och Twitter). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

På vilket sätt använder du media? (Exempelvis tidning, dator, mobil, tv). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hur många timmar per dag använder du dig av media? 

 Mindre än 1 timme 

 1-2 timmar 

 2-3 timmar 

 Mer än 3 timmar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖREBRO UNIVERSITET      

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet  

Socialt arbete, C  

C-uppsats, 15 högskolepoäng 

Ht 2013 

 

 48 

Bilaga 4 

Fokusgrupper: Frågeställningar 
 
Vad är det fösta ni tänker när ni ser bilden? 

 Hur kommer det sig att du tänker på just det? Vill du förklara? 

 

Vad känner ni när ni ser bilden? 

 Blir ni avundsjuka, arga, ledsna motiverade eller glada? 

 Hur kommer det sig att den känslan uppkommer? Vad tänker du då? 

 Vad gör den känslan med dig? 

 

Hur påverkar bilden er? 

 Påverkar bilden dig att du tänker något speciellt eller påverkar den dig på så sätt att 

den styr dina handlingar? 

 Om bilden styr dina handlingar, vad gör du? 

 Hur känns det efteråt? 

 

Skulle ni vilja se ut som på bilden? 

 Ja: I så fall på vilket sätt? 

 Ja: Hur kommer det sig att du skulle vilja se ut som personen på bilden? 

 (Vad skulle krävas av dig för att uppnå det du ser på bilden?) 

 Nej: Hur kommer det sig? 

 

Känner du dig nöjd med dig själv när du ser bilden? 

 Ja: Motivera 

 Nej: Motivera 

 


