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Abstract

Denna uppsats syftar till att undersöka hur självkänslan hos tjejerna i åldrarna 13-14 år,

18-19 år och kvinnor i åldrarna 27- 30 år upplever att de påverkas av hur de tror andra

värderar deras utseende. Uppsatsen syftar även på att se om denna påverkan varierar

dels med ålder och dels med vilket gymnasieprogram tjejerna går. Ämnet valdes därför

en föreställning finns hos oss som skriver denna uppsats, att tjejer och kvinnor speciellt

plågas av låg självkänsla. För att undersöka detta har en kvalitativ metod i form av fyra

fokussamtal tillämpats, två grupper i olika åldersspann och två grupper från två olika

gymnasieprogram. Resultatet visade att det finns många påverkasfaktorer på tjejer och

kvinnors självkänsla inom området fysisk attraktivitet, oavsett ålder och

socioekonomisk bakgrund. Massmedia och sociala medier var de faktorerna som

påverkade tjejernas och kvinnornas självbild mest.

Nyckelord: Självkänsla, fysisk attraktivitet, ideal, massmedia
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1. Inledning
Under vår tid på hälsopedagogiska programmet har vi fått en ökad förståelse vad gäller

individers välbefinnande. En bredare kunskap om att hälsa inte bara handlar om fysisk

hälsa utan också om hur människor mår inombords samt hur trygga de är i sig själva. I

dagens samhälle är det framförallt tjejer och kvinnor som är drabbade av ett missnöje

med sig själva, alltså som har låg självkänsla (Tellberg-Broman, 2002). Meurling

(2003) förtydligar att tjejer är utsatta för och påverkas mer än killar av sociala influenser

i form av massmedia och sociala medier. Detta kan leda till en otillfredsställelse med sig

själv. Tjejer kan söka efter information i massmedia om hur man förbättrar sitt utseende

för att kunna uppnå det önskvärda samhällsidealet (Ata, Ludden & Lally, 2007). Vi har

en föreställning att det nuvarande samhällsidealet kan ses som en norm för många tjejer

och unga kvinnor att sträva efter och hålla sig inom, då de inte vill vara avvikande.

Detta tror vi kan resultera i en ökad risk för låg självkänsla hos tjejer och unga kvinnor.

Det finns mycket forskning inom fenomenet låg självkänsla. Fenomenet betraktas av

Lindwall (2011) som en svårlöst gåta. Det finns flera perspektiv på låg självkänsla, till

exempel den upplevda fysisk attraktivitet (ibid.) Denna uppsats kommer därför handla

om tjejer och kvinnors självkänsla inom området fysisk attraktivitet.

Syftet med studien är att undersöka hur självkänslan hos tjejerna i åldrarna 13-14 år, 18-

19år och kvinnor i åldrarna 27-30 år och de upplever sig påverkas av hur de tror att

andra värderar deras utseende, samt att se om denna påverkan varierar dels med ålder

och dels med vilket gymnasieprogram tjejer går.

Enligt Lindwall (2011) är det åldern som är avgörande i hur starka individers

självkänsla är. Detta har lett oss till att vårt urval består av två urvalsgrupper, första där

tjejer i åldern 13-14 år kommer att jämföras med unga kvinnor i åldern 27-30 år. Den

andra urvalsgruppen består av tjejer från ett studieförberedande gymnasieprogram som

kommer att jämföras med tjejer från ett yrkesförberedande gymnasieprogram.

Sammanlagt blir det fyra fokussamtal.
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2. Bakgrund

2.1 Självkänsla
Självkänsla är hur människor uppfattar sig själva och den attityd som individer har om

sig själva (Raustorp, 2006).

Lindwall (2011) jämför människors självkänsla med den luft vi andas, den är osynlig

och går inte att greppa, men är samtidigt viktig för vår överlevnad och utveckling. Han

menar att när vi har tillgång till luft/självkänsla reflekterar vi inte över det, men så fort

vi får en brist på den blir konsekvenserna väldigt konkreta.

Johnson (2003) beskriver oss människor som sociala varelser som har ett behov av

omdömen från omgivningen, vilka kan uttryckas i form av gillanden eller avvisanden.

Vidare förklarar hon att det är viktigt med dessa omdömen för människors sociala och

psykologiska överlevnad. Lindwall (2011) menar att människors självkänsla kan

variera, i vissa situationer kan den höjas mer än i andra sammanhang. Om en person blir

befordrad på jobbet kan det resultera i känslor som får personen i fråga att känna sig

stolt. Självuppfattningen och självförtroendet ökar i denna situation.

Flera studier belyser att olika områden, eller så kallade domäner i livet, som exempelvis

skolan, familjen, kroppsligt utseende och idrottskompetens, har olika betydelser för

olika personer och deras självkänsla (Lindwall, 2011). Människor behöver inte bedömas

och få bekräftelse utifrån alla sina beteenden, utan man brukar oftast fokusera på det

område man har en ambition att lyckas inom. På detta sätt påverkas individens attityder

och värderingar av det valda området i kombination med personens kompetens. Det här

kan ha en avgörande roll på hur situationer och händelser påverkar dennes självkänsla.

Människor med stark självkänsla är stabila i sig själva. Misslyckas man med något som

man själv tycker är ett viktigt område och som man har investerat mycket tid och energi

på. Det kan resultera i att självkänslan påverkas negativt och på lång sikt leda till låg

självkänsla. Två faktorer samma författare vill betona som har en inverkan på

ungdomars självkänsla är för det första, hur kompetenta de uppfattar sig själva, men

framförallt påverkas ungdomarna av social acceptans.

Lindwall (2011) menar att hur socialt accepterade de unga känner sig av omgivningen

påverkar deras värderingar om sig själva, alltså deras självkänsla. Upplever ungdomarna

en brist i exempelvis sitt utseende kan personen uppfatta att kompisarna inte gillar en.

Detta genom att man inte blir populär vilket hänger ihop med att hen kan uppfatta lägre
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acceptans från kompisarna. Att vara socialt accepterad är även någonting Johnson

(2003) vill klarlägga har en koppling till ökad självkänsla hos ungdomar. Hon tydliggör

att fysisk attraktivitet blir ett allt större och viktigare område idag, då människan

ständigt söker efter perfektion i sitt utseende. Författaren antyder att detta hänger ihop

med deras självkänsla, eftersom individer vill bli sedda, bekräftade samt accepterade på

alla sätt och vis. Återigen påpekar samma författare det som Lindwall (2011) beskrev att

det är utseendet som ses som det viktigaste hos ungdomar, för att de upplever

kompisarnas acceptans som ett resultat av att de exempelvis är snygga eller bra på

någonting.

2.2 Självkänsla och Känsla av Sammanhang
Självkänsla, självuppfattning, självförtroende och självbild, är begrepp som används  för

att förklara hur vi människor värderar oss själva (Raustorp, 2006). Lindwall (2011)

skriver att det var på 1960-talet som idén föddes att självkänsla var avgörande för

mänsklig utveckling, prestation och välmående. Fortsättningsvis vill han understryka att

stark självkänsla är värdefull eftersom den styr utvecklingen inom de flesta beteenden.

Den minskar risken för problem och ohälsa i människors liv. Antonovsky (2005) skriver

även om detta då han antyder att om en individ har låg KASAM1, kan det leda till att

personen i fråga känner utanförskap i samhället och till slut utvecklar en ohälsosam

livsstil som till exempel kriminalitet. Impett, Sorsoli, Schooler, Henson & Tolman

(2008) kan styrka den tanken eftersom många samhällsproblem så som kriminalitet,

drogproblem hos unga, eller arbetslöshet idag uppstår på grund av individers låga

självkänsla. Detta är även något Raustorp (2006) belyser då han beskriver att

människors självkänsla har stor betydelse på olika områden i livet. Under en livstid sker

interaktioner med andra människor och det är då självbilden som utvecklas. Denna bild

formar våra värderingar, alltså vår självkänsla (ibid.) Dewey (2004) skriver också om

interaktion mellan människor. Han belyser också en aspekt, den yttre faktorn som är ett

samspel mellan individen och personerna i dennes omgivning. Något som både

Raustorp (2006) och Dewey (2004) är eniga om, är att människans tankar, önskningar

och värderingar är individens självkänsla.

Impett et. al (2008) uppmärksammar att låg självkänsla kan leda till hälsoproblem.

Detta påpekar även Raustorp (2006) då han anser att stark självkänsla kan vara kopplad

till känslomässig stabilitet, välbefinnande samt stresstålighet. Lindwall (2011) påpekar

1 En förkortning av ”känsla av sammanhang”. En individ som inte har begriplighet, hanterbarhet och inte
känner meningsfullhet med livet har låg KASAM (Antonovsky, 2005).
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att självkänslan vid 15 års ålder ofta stabiliseras och ökar successivt ju äldre individen

blir. Detta skiljer sig inom området kroppsattraktivitet speciellt hos kvinnor som

ständigt behöver och vill ha bekräftelse, även i vuxen ålder. Stark självkänsla hos

ungdomar är enligt Raustorp (2006) kopplade till allmänna hälsosamma beteenden,

eftersom låg självkänsla kan leda till nedstämdhet, depression och ångest. Denna

hypotes kan även Lindwall (2011) hålla med om, då han beskriver att människors starka

självkänsla är en nyckel till ett framgångsrikt och lyckligare liv. En stark självkänsla

kan förebygga många sociala- och hälsosamma problem och leda till ett

avståndstagande mot droger och minskad arbetslösheten i samhället. En slutsats som vi

kan dra här med hjälp av dessa författares resonemang är att stark självkänsla är av

”godo”. Om en person har stark självkänsla är det också mycket troligt att denne har ett

högt KASAM. Man känner meningsfullhet med sitt liv och är tillfredställd med den

man är och med livet. Medan låg självkänsla är av ”ondo” och därmed kopplas ihop

med ett svagt KASAM. Personen i fråga känner inte någon meningsfullhet med sitt liv

och med sig själv, utan känner sig värdelös.

2.3 Kvinnokroppen och dess betydelse
En viktig aspekt som Lindwall (2011) och Willet (2008) vill belysa är att självkänslan

när det gäller kroppsuppfattning inte stabiliseras med åldern hos tjejer. Deras

uppfattning inom detta område blir negativt från åldern runt tio år samt upp till tonåren

och äldre. I tonåren går ungdomar genom olika förändringar i och med puberteten,

bland annat psykologiska, sociala och biologiska (Wängqvist & Frisén, 2013). Dessa

förändringar bidrar till att utseende och kroppsuppfattning blir en central och viktig del i

utvecklingen under tonåren (ibid; Impett et. al, 2008). Det finns olika dimensioner av

kroppsuppfattning, till exempel individens uppskattning av sitt utseende, utvärdering av

sin kroppsvikt, andra personers åsikter om dess utseende samt hur mycket man som

individ införlivar samhällsidealet till sitt eget och försöker eftersträva det (Wängqvist &

Frisén, 2013). Om en individ har låg självkänsla och svagt KASAM är det högst troligt

att denne har negativ kroppsuppfattning och känner ett missnöje med den egna kroppen.

Detta kan göra individen mer sårbar (Ata et.al, 2007)

Ett problem som Edlund (2003) tar upp som råder i dag är den ökande övervikten.

Denna kombination med samhällets smalhetsideal, kan leda till att tjejer och kvinnor

hamnar i en svår konflikt eftersom det här kan ge dubbla budskap. Denna motsättning
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kan ta sig i uttryck redan hos tjejer i låg ålder, då de börjar bekymra sig över sitt

utseende och kropp. Oron kommer att stiga ju äldre de blir (ibid.)

Ambjörnsson (2008) skriver att vara tjej och kvinna på rätt sätt, enligt normen, kräver

en skicklighet att konstruera och manipulera kroppen inom ramarna för vad som

uppfattas som naturligt kvinnligt. Genom att operera sig till perfektion riskerar kvinnan

ett sorts underkännande av sin trovärdighet som naturligt kvinnlig. Fortsättningsvis

beskriver hon innebörden i att vara kvinnlig, till exempel att raka sig under armar och

ben samt bära smink.

Återigen beskriver Ambjörnsson (2008) att i dagens samhälle klassas det som normalt

att som tjej vara missnöjd med sin kropp och därmed blir det avvikande att vara nöjd

med sitt utseende. Kvinnor bedöms utifrån sitt utseende och blir lättare accepterad i sin

omgivning om de klär sig och beter sig enligt det som anses vara normalt (ibid).

Unga kvinnor söker information i massmedia om hur de kan förbättra sitt utseende och

därmed få kännedom om önskvärda egenskaper som krävs för att vara attraktiv (Ata,

Ludden & Lally, 2007). Zambo (2011) vill också påpeka att speciellt unga tjejer är

lättpåverkade av media och deras bild av hur tonåringar samt kvinnor bör se ut. Detta

leder till att unga tjejer utvecklar orealistiska idéer om skönhet. Tjejerna börjar även

döma sig själva samt andra utifrån de ouppnåeliga normer som bland annat finns i

massmedia. Samma forskare poängterar att dessa bedömningar kan resultera i aggressivt

beteende. Flera tjejer kan vara elaka mot varandra, genom till exempel mobbing.

Johnson (2003) menar att unga kvinnor ofta skapar sig en önskvärd bild utifrån media

som de sedan strävar efter och vill uppnå. Ofta är dessa idealbilder på smala kändisar

ouppnåeliga. Tidigare forskning kan styrka hypoteser, om att media objektifierar

kvinnokroppen som kan leda till att omgivningen bedömer och kommenterar

kvinnokroppen utifrån det ideal som media visar upp (Wängqvist & Frisén, 2013;

Qvortrup, 2003). Johnson (2003) förklarar att dessa smalhetsideal som finns i media har

ursprung i ett medicinskt påstående. Förr ansågs det att smalhet innebar ett längre och

hälsosammare liv eftersom det minskade övervikt och hälsoproblem så som

hjärtinfarkter. Denna hypotes urartade dock då media kom ikapp detta och det gick till

överdrift och bildade samhällets smalhetsideal (ibid).
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2.4 Medias exponering av kvinnoidealet
Ambjörnsson (2008) reflekterar i hennes avhandling, att unga kvinnor vill uppnå det

rådande samhällsidealet som visas i massmedia. Tidningar så som Veckorevyn

uppmanar läsaren att förändra sig själv, främst kvinnokroppen genom träning. Detta kan

då leda till att det åtråvärda idealet uppnås. Det här är även någonting Edlund (2003)

påpekar oavsett om det är en veckotidning för tjejer eller för medelålderskvinnor

förmedlas samhällets ouppnåeliga kroppsideal och ett missnöje med den egna kroppen

kan infinna sig. Johnson (2003) påpekar att oavsett åldern påverkas och faller

människor för trycket som strömmar från tv, tidningar och internet om alla skönhetstips

och kroppsideal. Även individer som kommer från ett kärleksfullt och stabilt hem

riskerar att påverkas av massmedias budskap, eftersom dessa faktorer är maktlösa

jämfört med medias påtryck.

Haas, Pawlow, Pettibone & Segrist (2009) menar att medias exponering av det rådande

kvinnoidealet, en solbränd, smal och slank kvinna, kan leda till depression och ångest

hos unga kvinnor med låg självkänsla. Media framställer kvinnorna i reklam och

marknadsföring på ett sätt som kan få övriga kvinnor att må dåligt över den egna

kroppen(ibid.)

Media sänder ut olika budskap om hur våra kroppar bör se ut. Kvinnokroppen blir

objektifierad och sexualiserad. Det kan i sin tur leda till att kvinnor känner att deras

kroppar är ett objekt fritt för andra att ”utvärdera” (Wängqvist & Frisén, 2013). Palm

(1996) menar att ett ofta underliggande budskap som media flitigt tillämpar i

marknadsföring och reklam, är att kvinnor bör ändra sitt utseende till det rådande

idealet. Men om man mot förmodan skulle se ut som idealet måste man kämpa hårt för

att behålla det. Ett vanligt underliggande budskap i dessa marknadsföringar och

reklamer brukar vara att förmedla framgång, lycka och skönhet med en viss produkt

samt om en kvinna är smal kommer hon att lyckas bättre (Edlund, 2003; Haas et. al,

2009).

Ödman (1995) skriver om, den smygande och tysta pedagogiken. Utifrån dessa två

begrepp kan en parallell dras till medias exponering av smalhetsidealet.  Media

tillämpar flitigt den smygande och tysta pedagogiken, eftersom de ständigt visar upp

smalhetsidealet, den formar oss människor omedvetet. Detta leder det till en omedveten

inlärning av värderingar och attityder om till exempel vad som anses vara snyggt eller

inte. Utifrån det tidigare resonemanget i detta stycke kan en liknelse ses med personer
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som har stark KASAM. De begriper att idealet media sänder ut bara är en illusion och

därmed hanterar det genom att inte försöka eftersträva idealet. Det finner en

meningsfullhet med livet och sig själva, därmed har de en stark känsla av sammanhang

(Antonovsky, 2005). Människor med låg självkänsla och svagt KASAM är också mer

mottagliga för denna typ av propaganda och mer lätt övertalade av omgivningen,

påpekar Nilsson och Waldemarson (2007).

2.5 Sociala medier
Mentaliteter2 som Ödman (2006) skriver om skapas bland annat i sociala medier. Det

sker en omedveten inlärning av attityder och värderingar om vad som anses vara

accepterat och vilka bilder som ses som lämpliga att lägga ut på sociala medier

(Johansson, Olsson & Sjökvist, 2013). Ungdomars användande av sociala medier har

ökat kraftigt under de senaste åren. Enligt O´Keffe och Carke-Pearson (2011) loggar

tonåringar in på sociala nätverk mer än 10 gånger per dag. En populär social media är

Instagram. Målet med skapandet av detta nätverk var att deltagarna lätt och snabbt

skulle kunna lägga upp bilder (Instagram, 2014). Medlemmarna på Instagram är i

största del mellan 18 år och 24 år enligt Kerr (2012). Äldre tonåringar är mer i behov att

använda sig av sociala medier än yngre tonåringar (ibid). Forskning kan dock visa att

vuxna individers användande av sociala nätverk har ökat de senaste åren (Lenhart,

Purcell, Smith & Zickuhr, 2010). Fortsättningsvis beskriver samma författare att numer

är det vanligare att individer är medlemmar i flera sociala nätverk samtidigt.

2.6 Omgivningens inverkan på självuppfattning
Lindwall (2011) hävdar att människors sociala umgänge och interaktioner påverkar

deras självbild och självkänsla. Enligt Grapelin (2003) färdas vi mellan olika världar

exempelvis, hem-, jobb- och skolvärldar, samt olika sociala miljöer. Dessa

förflyttningar, förklarar samma författare, kan påverka individers självbild och

självkänsla. Individer som blivit mindre bekräftade som barn behöver enligt Johnson

(2003) ett större behov av bekräftelse på sitt självvärde av omgivningen både som ung

och i vuxen ålder.

Forskning kan visa att det finns ett starkt samband mellan människors självuppfattning

och hur de tror att andra uppfattar dem göra om (Lindwall, 2011). Detta visar alltså på

att omgivningen påverkar vår egen självbild och framförallt är det vår syn av hur vi tror

2 Den smygande pedagogiken formar individer omedvetet och leder till en omedveten inlärning av
attityder och värderingar. Detta är hur mentaliteter skapas (Ödman, 2006).
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att andra uppfattar oss som har inverkan på vår självkänsla. Maltén (1992) håller med

Lindwall då han resonerar att människor regleras och påverkas av det som sker runt

omkring oss. Normer styr vårt tänkande, våra värderingar och även individers beteende.

Vi gör det som vi tror att omgivningen förväntar att vi ska göra. Detta resonemang är

något som Egidius (2009) inte anser vara ovanligt. Individer har en önskan om att få

bekräftelse på dess exsistens från andra med liknande upplevelser och behov som en

själv har. Individer är beroende av omgivningen eftersom vi människor behöver ett

samspel med varandra och utbyta tankar. Återigen kan en liknelse dras till det Lindwall

(2011) skriver om, att vi verkar ha en inbyggd funktion som automatiskt söker efter

positiv information om oss själva. Vi vill gilla oss själva och bli omtyckta av

omgivningen. Han konstanterar alltså att människor vill uppnå en positiv bild av sig

själva. Människor strävar enligt Säljö (2000) omdevetet eller medvetet efter det som

omgivningen kräver eller tillåter. Detta kan likna det Ambjörnsson (2008) antyder att vi

människor befinner oss i en ökad press på att lyckas.

Impett et. al (2008) skriver om hur tjejer förväntas uppträda då de bör vara trevliga,

snälla och artiga mot alla människor. Medan de vuxna kvinnorna förväntas vara goda

hustru och mödrar som ska bry sig först och främst om sina familjer. Enligt

Ambjörnsson (2008) är det jobbigt för en tjej i dag att leva upp till det som sägs vara

tjejigt respektive kvinnligt.

2.7 Identitetskapande
I dag definieras individer inte enbart utifrån kön, etniska tillhörigheter eller föräldrarnas

klasstillhörighet, utan nu kan man själv utveckla sin identitet förklarar Lindwall (2011).

Man kan även växla och ha olika identiteter för olika områden som man förflyttas

mellan. Exempelvis kan en människa definiera identiteten på ett helt annat sätt i skolan

jämfört med identiteten i familjen (ibid.) Klimstra, William, Hale III, Quinten,

Raaijmakers, Branje, Wim & Meeus (2010) menar även, att identiteter kan gradvis

förändras och utvecklas beroende på det sammanhang man befinner sig i.

Identitetskapande i tonåren är beroende av familj, vänner och kärleksrelationer, det är

också inom dessa sociala relationer och skolan identiteter skapas (Wängqvist & Frisén,

2008). Om det finns någon brist i något eller flera av dessa sociala relationer, kan

identitetskapandet hämmas, och leda till en eventuell osäkerhet i vem man är och vad

man står för (Ata et. al, 2007). Willett (2008) förklarar att speciellt tjejer och kvinnors



9

val av klädsel speglar deras identitet. Många gånger stämmer denna klädsel med den

kulturella normen.

2.8 Normer
Maltén (1992) förklarar att samhällets normer är uppbyggda av bland annat människors

värderingar och förväntningar. Lindwall (2011) förklarar att individer med stark

självkänsla är mer trygga i sig själva. Utifrån dessa två författares resonemang kan vi

reflektera att individer med låg självkänsla och svagt KASAM strävar efter samhällets

uppbyggda normer. De är otrygga i sig själva och därmed vill de leva upp till

omgivningens förväntningar på dem.

Grapelin (2003) skriver om att vare sig vi är barn, ungdomar eller vuxna så förflyttar vi

oss näst intill varje dag mellan olika världar. Det kan vara övergångar mellan skolans,

hemmets, och fritidens värld. På grund av dessa förflyttningar, kan vi dra en slutsats om

att det är självklart att normer och avvikelser hela tiden förändras beroende på

sammanhang. Återigen påpekar samma författare att i olika världar finns det normer,

attityder och beteenden som skiljer sig beroende på situationen. Mentaliteter, som

Ödman (2006) skriver om, kan också vara situationsbundna, exempelvis ungdomar i en

skolklass delar mentaliteter men samtidigt har de också andra mentaliteter, eftersom de

kommer från olika familjeförhållanden och bakgrunder.

Grapelins (2003) antydan om att normer är instabila skiljer sig till viss del från vad

Maltén (1992) skriver om, då han menar att normerna bidrar till ett stabilt

beteendemönster som samhället och den kultur man lever i byggt upp. Ambjörnsson

håller med Grapelins (2003) resonemang om att normer och avvikande är någonting

som hela tiden ändras, då båda antyder att i ena stunden ska man bete sig och se ut på ett

visst sätt och den andra ett annat. Molvig och Ternström (2014) diskuterar i sin pjäs

“matdesperat” att samhällets ideal ständigt förändras på liknande sätt som samhällets

normer gör. Alla dessa förändringar kan orsaka att en individ med låg självkänsla blir

mer sårbar och inte hittar en trygghet i sig själv att stå emot dessa normer och ideal (Ata

et. al, 2007). Det kan även resultera i det som Ambjörnsson (2008) menar att, den press

som finns att lyckas hålla sig inom normen kan bli alltför påfrestande för individen.

Utifrån detta kan vi dra en slutsats att de ständiga förändringarna som råder inom

normen kan blir för påtagliga, vilket kan leda till att man medvetet väljer att tar avstånd

från det som anses vara normalt, och där med blir avvikande för att man själv vill.
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2.9 Avvikelser i samhället
De människor som befinner sig inom den rådande normen reflekterar inte så mycket

över det. De personer, som inte självalt, är utanför normen, det så kallade avvikande,

blir det konstant smärtsamt att inte ses som normala (Bjerum- Nielsen, 2000). Liknande

process kan förklaras av Lindwalls (2011) definition av begreppet självkänsla, då han

menar att om man har stark självkänsla reflekterar man inte över den. Men så fort man

får en svacka i självkänslan börjar individen reflektera över den, vilket kan leda till ett

evigt lidande. Grapelin (2003) resonerar också över avvikelser. Han menar att barn och

ungdomar som är avvikande i ett visst sammanhang, ofta är det i andra situationer

också. Fortsättningsvis argumenterar författaren att det är viktigt att ha ett

helhetsperspektiv mellan de olika världar som ungdomar förflyttar sig mellan. För att

inte bli avvikande bör man inte sticka ut från den gemenskap som finns i de

sammanhang man befinner sig i. Gör man det kan det leda till att man känner sig

utanför (Ambjörnsson, 2008). Med detta resonemang kan vi reflektera vidare att den

avvikande införlivar rollen som avvikande och därmed anpassar sig och lever efter den

stämpeln. Vi kan förstå det Bjerum- Nielsen (2000) skriver att människor i dagens

samhälle bedömer och bemöter inte individer som individer, utan som klassvarelser.

Enligt Grapelin (2003) färdas individer mellan olika världar; hem-, jobb- och

skolvärldar samt olika sociala miljöer som påverkar personers självbild och självkänsla.

Detta kan förstås eftersom människor inte har samma förutsättningar, då vår bakgrund

skiljer sig åt för att vi exempelvis har olika socioekonomiska förutsättningar (ibid).

2.10 Socioekonomisk bakgrund kan påverka val och självkänsla
Börjesson & Broady (2008) menar att studieförberedande gymnasieprogram rekryterar

ungdomar från medelklassen, och ungdomar med föräldrar som har högskoleutbildning

samt hög inkomst. Yrkesförberedande gymnasieprogram rekryterar däremot ungdomar

från arbetarklassen med föräldrar som har grundskoleutbildning som högsta avslutade

utbildning och låg inkomst. Här kan en liknelse ses med det Ödman (2006) skriver om

det historiska minnet3, eftersom att valet av utbildning många gånger kan gå vidare från

generation till generation. Barn från arbetarklassen studerar sällan vidare efter

gymnasiet och barn från de resterande medel- och överklassen är överrepresenterade på

3Detta är vanor som tappat förankringen från dess uppkomst, men samtidigt lever dessa kvar. Det överförs

automatiskt från generation till generation (Ödman, 2006)
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universitet och högskolor (scb, 2012). Vi kan dra en slutsats utifrån detta och förstå att

elever som kommer från medelklassen väljer att gå ett studieförberedande program och

ungdomar från arbetarklassen väljer ett yrkesförberedande program.

Haas et. al (2009) har funnit att kroppsuppfattning kan skilja sig åt beroende på

föräldrarnas utbildning och socioekonomisk bakgrund. Att leva i ett mindre populärt

område eller ha föräldrar med grundskoleutbildning som högsta avslutad utbildning är

relaterat till negativ kroppsuppfattning. Forskning har visat att socioekonomisk status är

förenat med självkänsla (Impett et. al, 2008). Det finns dock dåliga bevis på att det finns

ett samband mellan föräldrarnas socioekonomiska status och deras barns självkänsla

(Lindwall, 2011). Däremot kan ett ökande samband ses när barnen blir äldre, närmare

18-22år. Detta bevisar att det främst är personer med hög inkomst som ofta har en stark

självkänsla. Samma studie visade också på att det fanns ett samspel mellan kön och

ålder som påverkade. Sambandet mellan socioekonomisk status och personens

självkänsla blev svagare hos män som var födda i tidiga åldersgrupper och starkare hos

kvinnor ju senare de är födda. Detta på grund av att kvinnor blir delaktig i arbetslivet

och har tillgång till egen ekonomi, vilket kan leda till starkare självkänsla eftersom de

känner en meningsfullhet med livet. Slutligen kan man resonera att betydelsen av

socioekonomisk status har blivit allt viktigare och mer avgörande för kvinnors

självkänsla på senare år.

2.11 Ålder kan påverka självuppfattningen samt självkänsla
Studier som är inriktade på hur utvecklingen i ung ålder ser ut visar generellt att deras

självkänsla förändras och minskar när barnen kommer upp i de tidiga tonåren (Lindwall,

2011). Någonting författaren vill uppmärksamma är att denna förändring i barnets

självkänsla samt självuppfattning ofta sker i samband med viktiga övergångar, som

exempelvis i skolan. Framförallt påverkas barn i ålder 13-14 år som har förflyttats från

mellanstadium upp till högstadium. Denna övergång samvarierar ofta med en negativ

utveckling i upplevd kompetens och självuppfattning. Lindwall (2011) hävdar att denna

aspekt kommer att vända då han antyder att tonårens minskade självkänsla kommer

ökas och bli starkare med åldern. Vid 15 års ålder stabiliseras och stärks oftast

människors självkänsla och ökar därefter successivt med åldern. Impett et. al (2008)

belyser också framförallt denna åldersgrupp då de menar att tonåren är en särskild viktig

utvecklingsperiod för bildningen av självkänslan.
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Ett specifikt område som Lindwall (2011) vill betona gällande ålder och självkänsla är

fysisk attraktivitet. Han antyder att framförallt tjejers självuppfattning inom detta

område blir markant mer negativ från åldern 10 år och uppåt till tonåren ca 17 år. Det

påverkar och sänker tjejernas självkänsla. Fortsättningsvis menar Lindwall att hur

attraktiva tjejer uppfattar sig ökar inte med åldern som det gör för killar. De är mer

nöjda med sig själv än vad tjejer är från 10 års ålder och upp till 17 års åldern. Detta

problem är även något som Impett et. al (2008) skriver om då de påpekar att en stor

könsskillnad i självkänsla kommer och växer fram under tidiga tonåren. De kan också

styrka att tjejer är mer utsatta och plågas av svagare självkänsla än vad killar gör.

Tallberg-Broman (2002) förklara att tjejer ofta fått/får uppskattning för deras utseende

och för deras kläder. Redan vid lägre åldrar är det meriterande att vara söt, välklädd och

ha långt lockigt hår, beskriver författaren. Vidare resonerar han att när tjejerna kommer

upp i högre åldrar kan kroppen och utseendet användas strategiskt som

framgångsverktyg, är du vårdad utåt kan det komma att gynna skolbetygen. Att bli

uppmärksammad för sin kropp och sitt utseende är något som Tallberg-Broman tror

följer tjejer genom hela uppväxten, kanske till o med under hela deras livstid. Så som

Dewey (2004) förklarar att varje situation som individer genomgår är “laddade” med

olika erfarenheter som blir avgörande vid människors handlande. Detta är någonting

som sker undermedvetet, på så sätt tar vi automatiskt lärdom från våra tidigare

händelser i livet. Erfarenheter finns inte bara bakom oss utan även framför oss. Det är

en förklaring enligt Dewey hur individer agerar och reagerar olika i vissa sammanhang.

Utifrån Tallberg- Broman och Deweys hypoteser kan det tydligt förstås att äldre

individer har mer erfarenheter och påverkansprocessen är längre eftersom de har levt ett

längre liv.
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3. Problemformulering
Tidigare forskning kan visa på att mycket kretsar kring utseende idag, då man ska leva

upp till en viss standard. Detta problem har ett samband med media, eftersom de sprider

budskap om ett visst ideal. Ungdomar får en föreställning av samhällets värderingar och

ideal genom bland annat massmedia (Johnson, 2003; Meurling, 2003). Ett problem som

Impett et. al (2008) påpekar är att det råder en stor könsskillnad i självkänsla som växer

fram under tidiga tonåren. De kan också styrka att tjejer är mer utsatta och plågas av

lägre självkänsla än vad killar gör. Detta har nu lett till att vi vill titta närmare på hur

tjejer tror att omgivningen värderar deras utseende.

Lindwall (2011) påpekar att framförallt barn i ålder 13-14 år är lättpåverkade av

samhällets påtryckningar, då de förflyttats mellan mellanstadium upp till högstadium.

Denna övergång kan ofta resultera i en negativ utveckling i upplevd kompetens och

självuppfattning. Fortsättningsvis hävdar författaren att denna aspekt kommer att vända

i takt med åldern. Vid 15 års ålder stärks oftast tjejers självkänsla och ökar därefter

successivt med åldern. En aspekt inom området självkänsla som dock är oföränderlig är

den fysiska attraktiviteten hos tjejer/kvinnor (ibid). Edlund (2003) belyser att i den miljö

vi lever i idag, med dessa ouppnåeliga ideal, kommer påverka oavsett om man är ung

tjej eller medelålders kvinna. Vi vill med hjälp av denna uppsats få en förståelse samt

undersöka om det finns ett samband mellan hur stark självkänslan är beroende på i

vilken åldersgrupp man befinner sig i.

Någonting som forskning har visat är också att socioekonomisk bakgrund påverkar

människors självkänsla (Impett et. al, 2008 ; Lindwall, 2011). Valet av

gymnasieprogram görs många gånger utifrån vilken socioekonomisk bakgrund man har.

De ungdomar som kommer från medelklassen väljer ofta studieförberedande

gymnasieprogram och de som kommer från arbetarklassen tenderar att välja

yrkesförberedande gymnasieprogram. (Ambjörnsson, 2008; Börjesson & Broady,

2008). Vi vill därför också undersöka om det finns någon skillnad mellan tjejer som går

ett studieförberedande gymnasieprogram och yrkesförberedande gymnasieprogram och

hur de värderar sig själva och dess utseende.

3.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur självkänslan hos tjejerna i åldrarna 13-14

år, 18-19 år och kvinnor i åldrarna 27-30 år tros påverkas av hur de upplever att andra
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värderar deras utseende. Om denna påverkan varierar dels med ålder och dels med

vilket gymnasieprogram tjejer går kommer också att undersökas . För att ta reda på detta

har vi två olika urvalsgrupper. En som består av två grupper i olika åldrar samt den

andra urvalsgruppen som består av två grupper från olika gymnasieprogram.

3.2 Frågeställningar
För att få svar på uppsatsens syfte har vi utformat två frågeställningar

1. Skiljer sig upplevelsen om vad tjejer från olika gymnasieprogram tror andra

värdesätter hos deras utseende

2. Minskar eller ökar den upplevda påverkan av tjejerornas/kvinnornas självkänsla av

vad de tror andras uppfattningar är om deras utseendet, stiger detta med åldern?
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4. Metod
I denna del kommer vi presentera våra valda metoder, vårt urval och tillvägagångsätt

samt genomförandet av de valda metoderna, fokussamtal och enkäter. Hur vi har

bearbetat vår data kommer också att redovisas, även hur vi tillämpat de etiska

övervägande som vi har tagit hänsyn till. Till sist i denna del redogörs för studiens

reliabilitet och validitet.

4.1 Fokussamtal som metod
Trost (2007) förklarar att om man avser att undersöka och få en djupare förståelse för

människors åsikter och tankar kan man använda sig av kvalitativ datasamlingsmetod.

Därför har vi valt att tillämpa fokussamtal som metod. Denna metod kännetecknas av en

grupp individer som under begränsad tid diskuterar ett förbestämt ämne. Samtalsledaren

som även kallas moderator introducerar nya aspekter av ämnet när och om det behövs.

Deltagarna ska samtala med varandra och inte med moderatorn (Cohen, Manion &

Morrison, 2007; Halkier, 2008; Wibeck, 2010). Halkier (2008) & Cohen et.al

(2007) förklarar att fokussamtal ofta förväxlas med gruppintervju. Det som skiljer

dessa åt är att i ett fokussamtal sker interaktionen mellan deltagarna till skillnad från en

gruppintervju. Samspelet i huvudsaker sker mellan intervjupersonerna och den som

intervjuar. Genom fokussamtal har man möjlighet att studera människors

föreställningar, attityder, värderingar och yttranden (ibid.) Även om man har för avsikt

att undersöka individers uppfattningar och åsikter om ämnen som kan vara svårt att

prata om i enskild intervju, kan det underlätta med hjälp av fokussamtal (Wibeck,

2010). Detta kan även Halkier (2008) styrka när han förklarar att en fördel med

fokussamtal är att det är bra på att producera fram data om sociala gruppers tolkningar,

interaktioner samt normer.

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur självkänslan hos tjejerna i åldrarna 13-14

år, 18-19 år och kvinnor i åldrarna 27-30 år tros påverkas av hur de upplever att andra

värderar deras utseende, därför tycker vi att fokussamtal är en lämplig metod. Vår

föreställning är att det kan vara svårt för unga tjejer att dela med sig om det valda ämnet

i en enskild intervju. I dagens samhälle kan det anses “onormalt” att sticka ut och vara

nöjd med sig själv och ens utseende (Bjerum- Nielsen, 2000). Genom att höra andra

öppna upp sig och prata om sig själv i ett fokussamtal tror vi det kan leda till att tjejerna

vågar ta för sig mer. Dela med sig av sina åsikter och tankar samt diskutera detta

tillsammans med varandra. Vill inte alla tjejer dela med sig av sina värderingar har de
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chans att vara tysta, vilket är svårare vid en enskild intervju. Wibeck (2010) resonerar

på liknande sätt som oss, den enskilda individen i ett fokussamtal kan välja att dela med

sig av sina egna erfarenheter eller prata om ämnet mer generellt.

Trost (2007) förklarar att det är fördelaktigt att göra röstinspelningar då moderatorer har

större möjlighet att koncentrera oss på diskussionen mellan informanterna samt på

frågorna vi ska ställa. Det är också gynnsamt med en ljudinspelning efter fokusgruppens

diskussion, eftersom samtalet ska ordagrant transkriberas. Detta medverkar till att

datainsamlingen blir mer äkta för att materialets detaljer framkommer tydligare och

ingen viktig data riskerar att utebli (ibid).

Wibeck (2010) tar upp att det finns två typer av fokusgrupper, strukturerad och

ostrukturerad. Den förstnämnda är den vi har tillämpat. Denna kännetecknas av att

moderatorn har förbestämda frågor som ska diskuteras av gruppen (Bilaga, 2). Denne

ska även styra samtalet så det inte leds in på oväsentliga sidospår även ställa följdfrågor

och be informanterna att utveckla sitt resonemang om det skulle behövas (ibid).

4.2 Urval
Denna undersökning har genomförts i en ort i Mellansverige. Urvalet skolor samt

gymnasieprogram har avidentifieras i denna uppsats på grund av etiska överväganden.

Vårt urval består av tjejer som går två olika gymnasieprogram och även tjejer i två olika

åldersgrupper. Detta resulterade i att fyra fokussamtal genomfördes. Ett med tjejer i

åldern 13-14 år, det andra med kvinnor i åldern 27-30 år. Det tredje fokussamtalet

utfördes på tjejer som går ett studieförberedande gymnasieprogram och det sista med

tjejer som går ett yrkesförberedande gymnasieprogram

En av studiens frågeställningar är att undersöka upplevelsen vad tjejer från olika

gymnasieprogram tror andra värdesätter hos deras utseende. Därför är vårt urval tjejer

som går studieförberedande gymnasieprogram och tjejer som går yrkesförberedande

gymnasieprogram. Det andra frågeställningen i uppsatsen är att undersöka om den

upplevda påverkan hos tjejernas/kvinnornas självkänsla minskar eller ökar. Därför är

vårt urval även tjejer i åldersgruppen 13-14 år och unga kvinnor i åldrarna 27-30 år. Vår

föreställning är att tjejer/kvinnor i samma åldersspann har liknande nivå av mognad på

grund av livslängden och livserfarenheter. Något vi har beaktat i ett av våra fyra samtal

är det Cohen et. al (2007) tar upp när ett fokussamtal med yngre individer sker, är de
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fördelaktigt om en släkting finns med som stöd på plats under samtalet. I vårt fall var

det en av oss moderatorer som speglar denna roll.

I undersökningens urval har vi tagit hänsyn till det Wibeck (2010) belyser, nämligen att

interaktionen mellan informanterna kan underlättas om de känner samhörighet med

varandra och samtalet blir mer givande. Fortsättningsvis förklarar författaren att

fokusgrupper med fyra till sex deltagare är ett lämpligt antal, eftersom ju färre

informanter som deltar i ett fokussamtal desto mer plats och inflytande får var och en av

dem (ibid). Utifrån Wibecks resonemang har vi valt att ha få informanter i våra

fokussamtal, mellan fyra och fem tjejer i vardera fokusgrupp. Halkier (2008) menar

dock på att man kan ha tre deltagare som minsta antal i ett fokussamtal, vilket skedde i

ett av våra fokussamtal. Vår föreställning är att tjejer som är kompisar sen innan har

enklare att öppna sig och lättare att föra en diskussion. Detta tar även Wibeck (2010)

upp att det kan vara fördelaktigt att använda sig av kompisar i ett fokussamtal eftersom

de vågar dela med sig av sina tankar och åsikter vilket kan leda till en mer givande

diskussion.

För att komma i kontakt med tjejerna från gymnasiet som deltog i vår studie tillämpade

vi bland annat ett urval som Wibeck (2010) kallar kontaktpersoner. Detta innebär att

dessa kontaktpersoner används som informanter för att ge tips om passande deltagare

till fokusgruppen. I denna studie är det rektorer och mentorer som fungerat som

kontaktpersoner. Ytterligare ett urval är bekvämlighetsurval som är ett icke

slumpmässigt urval. Med det menar Trost (2007) att man tar det som finns tillgängligt.

Detta gjorde vi, eftersom våra bekanta fick kontakta och välja ut de övriga

informanterna som deltog i tre av de fyra fokussamtalen.

Vart samtalen skulle ske var upp till våra informanter. Väl på plats bestämdes lämpligt

rum. Vi har tagit hänsyn till det Wibeck (2010) skriver, då hon menar att det inte bör

finnas några störande objekt, samt att stolar och bord bör arrangeras på ett passade sätt

för diskussionen. Vi anpassade oss efter detta.

4.3 Tillvägagångssätt
För att fördjupa oss i vårt valda ämne började vi med att söka efter litteratur samt

vetenskapliga artiklar från ERIC proquest och ERIC ebscop. Samtliga artiklar är

vetenskapligt granskade eller grundar sig på tidigare forskning. Sökorden som använts

är bland annat: Body image, adolscene, self-esteem och identity formation. Böckerna vi
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läst är facklitteratur, kurslitteratur samt metodlitteratur. Det som ansågs vara relevant

för vår undersökning sammanställdes till uppsatsens bakgrund. Parallellt med detta

formulerade vi ihop ett missivbrev (Bilaga1) och fokussamtalets (Bilaga2)

diskussionsfrågor. Under tiden tog vi kontakt med två rektorer från två olika skolor, där

vi berättade om uppsatsens syfte. De gav positiv respons och möten bokades in med

ansvariga lärare för programmen. Vid det första mötet gavs missivbrevet till ansvarig

lärare på ett studieförberedande gymnasieprogram. På detta möte fick vi träffa eleverna,

där information gavs om vår undersökning samt våra kontakuppgifter lämnades. Dock

fick vi ingen respons av dessa tjejer i klassen, vilket ledde till att vi tog telefonkontakt

med en bekant till en av oss. Hon går också ett studieförberedande gymnasieprogram.

Hon ville delta och fick välja ut tre till fyra klasskompisar som ansågs vara passande för

fokussamtalet. Plats och datum bokades in omgående, vilket var upp till informanterna.

Vårt första samtal genomfördes hemma hos en av tjejerna från det studieförberedande

programmet. När vi anlände till platsen var deltagarna där, dock visade det sig att det

hade skett två avhopp och inget kunde göras åt situationen. Samtliga närvarande slog

sig ner vid köksbordet och informanterna fick läsa missivbrevet och ta för sig av fikat vi

hade förberett. Därefter sattes ljudinspelningen, som godkänts av samtliga informanter,

igång och samtalet kunde börja.

Genomförande av bekvämlighetsurvalet som utfördes på olika åldrar gjordes parallellt

av oss, undersökare, då vi har bekanta i olika åldersgrupper, kontakten med dem togs

via telefon. Där beskrev vi kort undersökningens syfte och frågade om de ville ställa

upp i ett fokussamtal tillsammans med deras vänner som de själva valde ut. När gruppen

var fulltaliga bestämdes datum samt plats för genomförande av fokussamtalet. Tjejerna

mellan 27-30 år var först ut. Vi åkte hem till den bekant vi tidigare haft kontakt med,

där fika förberedes och val av rum i huset där samtalet skulle ske valdes ut. De övriga

informanterna anlände och innan fokussamtalet började fick de läsa missivbrevet,

därefter sattes ljudinspelningen igång som samtliga informanter godkände och

diskussionen påbörjades.

En av oss har en bekant på 13 år som ville delta i vår undersökning. Även hon fick välja

ut vilka de övriga informanterna skulle vara. Det enda krav som informerades var att de

skulle vara inom samma åldergrupp som henne. Eftersom samtliga deltagare som blev

utvalda är under 15 år togs mailkontakt med deras vårdnadshavare. Vi informerade och

frågade om deras döttrar fick delta i vår undersökning. Missivbrevet bifogades där en
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målsman fick skriva under som ett godkännande. När detta var bekräftat bokades datum

och plats in, vilket blev hemma hos en av oss, då tjejerna ansåg det vara mest lämpligt.

När samtliga informanter infann sig på plats fick vi det undertecknade missivbrevet. Vi

förklarade muntligt vad som stod i missivbrevet och information om varför

ljudinspelning var nödvändig och den sattes igång. Därefter kunde diskussionen dem

emellan startas.

Även ett besök hos elever som går ett yrkesförberedande program bokades in något

senare än besöket i den första klassen, på grund av att de hade varit ute på praktik samt

haft lov. Väl inne i klassen gavs information om uppsatsens syfte och förfrågan vilka

som skulle kunna tänkas vara intresserade av medverka i vår undersökning. Vi fick

positiv respons av två stycken tjejer som skulle försöka få tag i fler elever från deras

program, dock i en annan årskull. Det gick tyvärr inte så bra då ingen var intresserad av

att delta i vår studie. Detta ledde till ett omedelbart handlande från oss, då vi kontaktade

ytterligare en bekant och hennes kompis som går ett annat yrkesförberedande program.

Eftersom tjejerna går två olika program och klasser var det problematiskt att hitta en tid

som skulle kunna passa samtliga deltagare. Parallellt med denna tidsbokning påbörjade

vi även analysen som Halkier (2008) kallar kodning av datainsamlingen från de redan

genomförda fokussamtalen och inledde uppsatsens resultatdel. Tillslut fann vi en tid

som passade samtliga deltagare från yrkesförberedande programmen och ett möte

bokades in. Informanterna från det programmet som ingen av oss hade samhörighet med

sedan tidigare fick välja vart samtalet skulle äga rum. I ett grupprum på skolan som alla

deltagre gick på skedde det sista fokussamtalet. Vi köpte med oss fika och möte upp

samtliga tjejer utanför den förbestämda lokalen. Innan fokussamtalet började fick alla

presentera sig för varandra. Informanterna fick lästa missivbrevet, därefter sattes

ljudinspelningen i gång, som godkändes av dem.

4.4 Fokussamtalets upplägg
Halkier (2008) förklarar att ett fokussamtal bör börja med att moderatorerna informerar

om studiens syfte, svarar på eventuella frågor samt vad samtalet kommer att handla om.

Även en presentationsrunda kan vara lämplig då moderatorn och informanterna inte

alltid känner varandra. Detta är något vi har tagit i beaktande innan de fyra

fokussamtalen startade. Wibeck (2010) föreslår småprat för att lätta upp stämningen..

Detta är också något vi har tagit hänsyn till vid samtliga samtal. Under de fyra

fokusgrupperna har vi båda moderatorer medverkat. Detta för att göra samtalen så
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likvärdiga som möjligt. Framför allt för att ge oss båda möjlighet till att ställa

följdfrågor eller be informanterna om eventuella förtydliganden. I och med det här

medför en möjlighet till en ökad förståelse för oss båda att förstå informanternas

diskussion. Under de fyra fokussamtalens gång har vi avlöst varandra att läsa

diskussionsfrågorna, dels för att varva den demokratiska ledarroll men framför allt för

att skapa en trygghet till informanterna. Är båda lika aktiva anser vi det leder till en

jämnare balans i fokussamtalen, vilket kan få tjejerna/kvinnorna mer avslappnade.

Varje fokussamtal började med något som kallas stimulusmaterial, vilket innebär att vi

moderatorer la fram förbestämda bilder med anknytning till det givna ämne som

informanterna fick reflektera och resonera om (Wibeck, 2010). Stimulusmaterialet var

utformat så att det väckte frågor och en diskussion mellan tjejerna påbörjades. Vi

började med att de fick beskriva hur samhällets idealkvinna ser ut. Vidare förklarade de

hur idealkvinnan ser ut enligt dem själva. Detta för att ta reda på om samhällets

idealkvinna påverkar deras egen bild av den “perfekta” kvinnan. I den yngsta

åldersgruppen, i denna diskussionsfråga, krävdes mer delaktighet från oss. Det här var

någonting som återkom genom hela samtalet. Vi behövde förtydliga och förenkla våra

ursprungliga diskussionsfrågor samt att ställa fler följdfrågor jämfört med det övriga

samtalen. Detta resulterade i att denna åldersgrupps fokussamtal blev mer påverkat av

oss moderatorer. Genomförandet av de andra fokussamtalen var informanterna aktiva

och diskussionen blev bättre. Detta ledde till ett mindre medverkade från oss, då vi

enbart behövde ställa våra förbestämda diskussionsfrågor samt ett fåtal följdfrågor. I

fokussamtalen ställde vi en fråga om ett dilemma om sociala medier bland annat

Instagram och Facebook. En grupp utmärkte sig i denna fråga, då de inte hade

Instagram eller Facebook, vilket ledde till att vi var tvungna att omformulera dilemmat

på plats. En av de sista frågorna, märkte vi var svåra för informanterna att förstå, vilket

påverkade vår delaktighet eftersom en tydligare förklaring och i vissa fall ordbyte

krävdes. Avslutningsvis användes stimulusmaterial i form av bilder, detta bidrog

återigen till att informanterna förde en bra diskussion och vi höll oss i bakgrunden.

Samtliga fokussamtal avslutades med en tillfrågan om någon informant ville tillägga

något, två av grupperna var nöjda med sin diskussion och tackade nej på denna fråga.

Den äldsta fokusgruppen samt tjejer i det yrkesförberedande programmet hade dock

några ytterligare åsikter och tankar de ville dela med sig av. Vilket bland annat bidrog

till att dessa samtal pågick under längre tid än de två andra fokussamtalen. Alla fyra

samtalen pågick mellan 50-70 minuter.
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4.5 Bearbetning av data
Vid samtliga fokussamtal har vi fått tillåtelse av informanterna att spela in deras

diskussion. Halkier (2008) betonar att det är viktigt att det är forskaren/forskarna som

har varit med under samtalens gång som utför transkriberingen. Detta för att man har

möjlighet att vid en transkribering upptäcka till exempel tonfall som man inte reflekterat

över under samtalet gång. Det här har vi tagit hänsyn till, dock har vi delat upp samtalen

och suttit åtskilda.

Fortsättningsvis tar samma författare upp ett problem som kan uppstå vid bearbetning

av fokussamtalens data, då deltagarna kan prata i munnen på varandra och avbryta

varnadra. Det är viktigt att under transkriberingen skriva ner allt som sägs när dessa

tillfällen sker. Detta är någonting vi till viss del har haft i åtanke under transkriberingen.

Det är viktigt att man får ner det som sägs ordnagrant även skratt, hummanden och

andra ljud. Detta för att få en sådan tillförlitlig analys som möjligt. Det är också

fördelaktigt att man identifierar informanterna och moderatorerna under

transkriberingen (ibid). Under våra transkriptioner har vi utgått från dessa

rekommendationer.

Efter transkriptionerna läste och analyserade vi vad en själv skrivit och den andres

nedskrivda delar, för att inte påverkas av varandras tolkning av data. Sedan redogjorde

vi för varandra vad vi funnit. Vi kategoriserade datan, där vi kunde se likande teman.

Därefter sammanställdes det till uppsatsens resultatdel. Denna analys av data som vi

tillämpat kallar Haliker (2008) för kodning.

4.6 Etiska ställningstagande
När vi genomfört denna uppsats har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer

som Vetenskapsrådet (2004) informerar om för samhällsvetenskaplig forskning.

Fortsättningsvis förklarar de att det finns fyra olika grundkrav som man bör förhålla sig

till vid en forskning. Det första är informationskravet som vi har tagit hänsyn till

eftersom i missivbrevet som gavs ut förklarade vi vilka villkor informanterna har. Bland

annat att det är frivilligt att delta och de kan avbryta sin medverkan när som helst. Detta

är även någonting vi upplyser tjejerna om även muntligt innan fokussamtalen startar.

Det andra kravet vetenskapsrådet skriver om är samtyckeskravet. Då vi har några

informanter som är under 15 år i vår undersökning så behövs deras förmyndares
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tillåtelse. Kontakten med vårdnadshavare skedde via mail, de fick missivbrevet samt att

de fick skriva under och godkänna att deras döttrar skulle få vara våra informanter.

Ytterligare ett grundkrav som Vetenskapsrådet (2004) tar upp är konfidentialitetskravet.

Detta har beaktas då vi har informerat tjejerna att de kommer vara helt anonyma i

uppsatsen. Avidentifiering har skett eftersom i resultatet har informanterna fått fiktiva

namn vid citat. Innan diskussionen började gavs även information om att vi moderatorer

har tystnadsplikt. Konfidentialitetskravet har bland annat en utgångspunkt som menar på

att individer som deltar i en undersökning inte ska känna obehag eller sig kränkta. Vi

har kritiskt granskat våra enkätfrågor samt diskussionsfrågor till fokussamtalen för att

försäkra oss om att ingen deltagare ska känna sig kränkt. Materialet har även godkänts

av vår handledare. Det sista är nyttjandekravet vilket innebär att ingen utomstående kan

ta del av de fullständiga datainsamlingen. Detta med undantag med ljudinspelning från

fokussamtalen, då en kopia lämnas in för lagring på högskolan i Gävle vilket också

informerades i missivbrevet.

4.7 Reliabilitet och validitet

Enligt Halkier (2008) och Wibeck (2010) är reliabilitet lika med studiens pålitlighet och

validitet är undersökningens giltighet. Hur vi har tillämpat reliabiliteten i vår

undersökning är att vi har följt ett antal förbestämda diskussionsfrågor på samtliga

fokussamtal. Det kommer alltså finnas möjlighet för andra att använda sig av vårt

material och göra en liknande studie. Detta påpekar samma författare ökar pålitligheten

i en undersökning. Halkier (2008) menar att om man som forskare vill få fram kvalitativ

data, är det lämplig att använda sig av fokusgrupper som metod. Med hjälp av denna

metod får man fram gruppers värderingar och attityder, vilket passar denna uppsats. Vi

tror att datainsamlingen skulle se annorlunda ut om en annan forskare ska undersöka

samma sak, då alla individer har sitt eget sätt att uttrycka sig på. Våra informanter

uttrycker sig på sitt sätt medan en annan forskarers informanter har deras sätt att

uttrycka sig på. De citat som presenteras i undersöknings resultatdel, kommer högst

troligt skilja sig i en annan forskares studie. Enligt oss kommer även resultatet och

analysdiskussionen skilja sig en del på grund av att alla har olika sätt att formulera sig

på. Alla forskare har sitt sätt att tolka och välja ut aspekter de anser är betydelsefulla att

redovisa i resultatdelen. Vi tror ändå att forskare oberoende av varandra men med

samma förutsättningar som vi hade, skulle komma fram till liknande slutsats. I och med
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att vår slutsats liknar till stor del vad tidigare forskning inom detta område har visat.

Detta stärker vår studies reliabilitet.

Enligt Wibeck (2010) kan validiteten i en studie brista om fokussamtalen sker på en

plats där informanterna känner sig obekväma. Detta har vi haft i åtanke, därför fick till

stor del våra informanter välja vart fokussamtalen skulle ske. På så sätt kommer vår

tillförlitlighet i undersökningen att stärkas. Moderatorernas ålder och kön kan också ha

en negativ påverkan på informanterna och leda till sämre validitet i en studie. Vi har en

föreställning att vår ålder och kön kan ha en positiv inverkan på tjejerna och kvinnorna,

då vi båda är av detta kön samt våra relativt nära ålder. Detta kan bidra till förstärkt

giltighet i vår uppsats. Om en äldre forskare som kan associeras med informanternas

föräldrar skulle det kunna påverka datagiltigheten negativt. Det blir då svårare för

tjejerna/kvinnorna att dela med sig av sina tankar och åsikter. Detta skulle kunna

påverka validiteten eftersom det kan hämma informanternas ärliga åsikter.

Wibeck (2010) och Halkier (2008) menar att det är upp till forskarna att själva avgöra

hur trovärdig diskussionen i ett fokussamtal är. Vid samtliga samtal har vi observerat att

en argumentation har skett mellan flera av informanterna, alltså vågar de framföra sina

åsikter. I och med detta är validiteten hög i vår uppsats. Ytterligare en faktor som

stärker trovärdigheten i denna studie, är det Trost (2007) och Halkier (2008) påpekar att

om man som forskare undersöker det som studien avser att underöka är validiteten hög.

Uppsatsen får svar på både dess syfte och frågeställningar och därmed kan validiteten

stärkas ytterligare.
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5. Resultat
I denna del kommer vi presentera vårt resultat utifrån de fyra fokussamtalen. Resultatet

är uppdelat i två stycken, där vi redovisar de olika urvalsgrupperna. De yngre tjejerna

(13-14 år), benämns som grupp A, kommer att jämföras med de yngre kvinnorna (27-30

år) som kallas grupp B. De tjejerna som går ett studieförberedande gymnasieprogram,

benämns som grupp C och de jämförs med tjejerna som går ett yrkesförberedande

gymnasieprogram som kallas grupp D. Informanter har tilldelats fiktiva namn vid citat i

redovisningen av resultatet.

5.1 Skillnader i ålder

Presenterar och jämför grupp A och B5.1.1 Ideal genom tiderna
Vi började fokussamtalen med att visa bilder på olika kvinnoideal som funnits genom

tiderna. Det märktes tydligt att båda grupperna uppmärksammade att bilden på Marylin

Monroe utstrålade glädje och att den sågs som mest attraktiv. De förknippade denna

bild med en person som är nöjd med sig själv och har stark självkänsla. Grupp B, som är

de yngre kvinnorna, reflekterar även vidare att Marylin kan liknas med

genomsnittskvinnan till utseendet, vilket de själva också associerar sig med. Dock är

detta ingen bild som samtliga informanter i båda grupperna anser visas i massmedia och

sociala medier. Däremot en annan bild i motsats till denna som de tycker är mycket

utbrett i media är den magra modellen. Denna bild väckte mycket negativa känslor hos

samtliga informanter, därför att de anser att kvinnan på bilden ser hemsk ut, för att hon

är för mager. Grupp A, som är de yngre tjejerna, påpekar återigen att bilder så som

Marylin inte visas mycket utåt, utan att det är mer den magra kvinnan som de känner

igen från modeller som visas i massmedia och sociala medier. Grupp B diskuterar att

varken Marylin eller den taniga modellen är dagens samhällsideal och enligt dem är det

att man ska ha en vältränad kropp. Det ska synas att man tränar, med magmuskler och

stor rumpa. En av de tjejerna i denna grupp förtydligar detta

“Man brukar ju säga att det nya idealet är att man ska vara fit” (Sara).

Fortsättningsvis betonar grupp B, att det har gått lite till överdrift, då många gånger

personer ska träna enbart för att det ska synas kroppsligt och inte för att må bra. Denna

överdrift är inget de eftersträvar. Informanterna i de båda fokussamtalen önskar att det
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inte fanns något ideal. Individer ska få se ut hur man vill, utan att ha en förbestämd bild

att eftersträva.5.1.2 Tjejers tankar om påverkasfaktorer angående deras uteseende
Samtliga informanter från de två fokussamtalen är medvetna om att deras attityder om

sig själva och deras utseende påverkas av olika faktorer. Massmedia är någonting som

båda fokusgrupperna anser sig påverkas av, så som en i grupp B förklarar:

“Man kan ju inte inte se, för det är ju överallt på reklam och sånt där. Och sen tänker jag, jag
brukar inte tänka, åhh sådär vill jag se ut, utan det är snarare att, oj det där jeansen var jävligt

snygga. Men sådär skulle de inte sitta på mig, eftersom jag har lite mer höfter och kurvor” (Frida).

En i grupp A utmärker sig lite extra då hon blir upprörd under diskussionen att det

endast är idealkvinnan som visas i tv, tidningar och framförallt sociala medier. Samma

tjej funderar över varför man måste vara perfekt för att visas upp i dessa kontexter, när

majoriteten av den kvinnliga befolkningen inte ser ut så.

Något som alla deltagare i båda samtalen är eniga om, är att de påverkas av sociala

medier och dess fokus på smala kroppar. Grupp A berättar att de är aktiva inom flera

sociala nätverk. Detta påverkar tjejernas tankar samt attityder till dem själva och deras

utseende. I fokussamtalet med denna grupp framkom också att de är medlemmar i flera

sociala forum på internet. Det förekommer mycket mobbing i form av anonyma

kommentarer om dess utseende på dessa nätverk. Det här påverkar tjejerna negativt och

en förklarar att man blir sårad och ledsen oavsett vem de negativa kommentarerna

kommer från. Detta forum kan också ha en positiv inverkan på dem i form av

uppmuntrande kommentarer. Tjejerna förklarar att det kan leda till att de negativa

kommentarerna fortsätter att spridas utanför dataskärmen så som rykten i skolan. En av

dessa tjejer säger:

“Jag dömer inte folk om jag inte vet om det är sant eller inte” (Karin).

Ytterligare en påpekar att hon försöker ignorera ryktesspridning vare sig det är om sig

själv eller någon annan, men att det är svårt.

När informanterna i den äldre åldersgruppen, grupp B, diskuterar om det sociala

nätverket, Instagram. Denna sociala median har en betydande del i deras syn på

kroppsuppfattning och det nuvarande idealet. En av gruppens deltagare berättar att

bilder på tränade kroppar som syns på detta sociala nätverk kan fungera som motivation
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till att själv vilja börja träna och bli mer hälsosam. Här skiljer sig informanternas tankar

åt. En menar att dessa oerhört tränade bilder kan bli för påfrestande och skapa ångest.

Gruppen är enig om att personer som gått ner i vikt, från övervikt till normalvikt och

lägger ut bilder på denna förvandling, är motiverande. Vidare diskuterar de om hur

samhället kan påverka folk att lägga ut vissa bilder. Sara i grupp B förklarar att:

“De är ju för att alla gör det, så som man blir ju ändå påverkad. Folk lägger ut åh vilken solig dag
och de är samma sak med träning, man börjar lägga ut träningsbilder och då gör alla det. Det är
ju för att alla gör ju de så de är ju mer så man påverkas, också gör man likadant kanske” (Sara).

Fortsättningsvis resonerar grupp B att det är på liknande sätt ett ideal skapas. Ett

resonemang som Sara för är att:

“De som lägger ut mest bilder är ju de som skapar att det ska vara idealet. Förstå om alla skulle
lägga ut bilder då har vi helt plötsligt tagit bort idealet på något sätt, då är det mer okej att se ut

som man vill” (Sara).

Återigen diskuterar kvinnorna från grupp B, att det är den tränade människan som är det

nuvarande idealet, eftersom det är dessa bilder som florerar inom massmedia och

sociala nätverk.5.1.3 Behovet av mänsklig bekräftelse
Samtliga informanter i båda samtalen anser att Instagram och dess gillanden och

kommentarer fungerar som en slags bekräftelse. Det som skiljer dessa grupper åt är att

tjejerna i grupp A har ett större behov och eftersträvar fler gillningar på sina bilder. De

förklarar även att om de inte får många gillningar väljer de att ta bort bilden.

“Det kändes som ingen tyckte om min bild, och varför ska jag då visa den” (Hanna).

Fortsättningsvis beskriver de att ju fler personer som gillar deras bilder desto gladare

blir de. Tejerna är dock eniga om att det kan bli en press att lägga upp bilder på sitt

Instagram konto. Gör de inte detta, blir de oroliga att deras vänner ska tycka att de är

ointressanta och tråkiga så att deras vänner slutar följa dem. Grupp B betonar mer

vikten av bekräftelse i from av komplimanger om till exempel deras personlighet och

prestationer än bara utseendemässigt. De förklarar att alla människor har ett

bekräftelsebehov oavsett om det gäller utseende, prestation eller personlighet. Enligt

dem är det ett förtydligande att man blir sedd av andra personer i ens omgivning. En av

deltagarna i grupp B poängterar att vilken period man är i livet kan avgöra hur stort
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bekräftelsebehovet är gällande utseendet. En annan kvinna i samma grupp utvecklar

denna diskussion, då hon har egen erfarenhet av att åldern är avgörande för hennes

bekräftelsebehov. Hon tror att yngre personer lägger ut mer bilder på sig själva, så

kallade “selfies”4, inom sociala medier och därmed får bekräftelse i form av gillningar.

Under diskussionen med den yngre åldersgruppen, grupp A, framkom det att i detta fall

stämmer det. Våra informanter lägger endast upp “selfies” på Instagram. I det andra

fokussamtalet diskuteras också begreppet “selfies” och där en informant är oförstående

till varför vissa personer väljer att lägga upp bilder på sig själva. De övriga deltagarna

förtydligar för henne att det blir en form av bekräftelse, eftersom individer får gillningar

av omgivningen på sina utlagda bilder. Vidare resonerar de i grupp B att det kan ses

vara modigt av dessa personer som lägger ut “selfies”. De menar att de vågar bjuda mer

på sig själv än de som inte lägger ut sådana bilder.

Något som skiljer datainsamlingen åt från de olika fokussamtalen är att grupp A

värdesätter kommentarer och komplimanger från andra, som inte tillhör den närmaste

umgängeskretsen. Grupp B uppskattar också kommentarer från andra, men något som

också har en stor betydelse är komplimanger från kompis- och familjekretsen. De enda

de poängterar är att om man är singel kan lite extra tid läggas på sitt utseende för att få

uppskattande komplimanger från det manliga könet.5.1.4 Kvinnliga respektive tjejiga karaktärsdrag
Avslutningsvis i båda grupperna fick informanterna titta på bilder på tre olika kvinnor i

skilda sammanhang. Utifrån dessa fick de diskutera vad som är ett kvinnligt respektive

tjejigt beteende, uteseende och egenskaper. Både grupp A och grupp B betonar att tjejer

och kvinnor ska kunna se ut och vara som de själva vill, utan få anmärkningar från

omgivningen.

Smink är något alla deltagare poängterar är betydelsefullt för en kvinnas karaktärsdrag

samt för deras eget yttre. Under samtalets gång får tjejerna i grupp A insikt i att sminket

är viktigare än vad de tidigare trott. De berättar först att de skulle kunna gå till skolan

utan smink, dessto längre diskussionen fortlöper kommer de själva fram till att så är inte

fallet. Dock förtydligar en av tjejerna att:

“Utsidan ger insidan en chans” (Karin).

4 En bild tagen på sig själv som läggs ut på sitt sociala media konto.
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Samtidigt som en av de andra i samma fokusgrupp menar:

“Man går efter utseendet men det är insidan som avgör, typ” (Lydia).

Samtliga i denna grupp är överens om att ett välvårdat yttre är något de eftersträvar för

sin egen skull. Detta är någonting som även de informanterna i grupp B diskuterar men

de menar att det är humöret som avgör hur mycket tid och energi de ägnar åt sitt

utseende.

Deltagarna i grupp B har en djupare diskussion angående bilden på tjejen som kör rally.

De anser att det inte finns någon specifik mall för hur en kvinna bör se ut och bete sig.

Därför reagerar de inte så mycket över att tjejen på bilden kör bil. Samtidigt påpekar en

av deltagarna ett flertal gånger att tjejen på bilden lika gärna kan byta om till klänning

och högklackade skor när hon kommer hem och till exempel ska gå på fest. På liknande

sätt betonar en annan i grupp B ett annat exempel att en kvinna med kort hår kan klä

upp sin kvinnlighet genom att stå eller gå på ett visst sätt.

5.2 Skillnader mellan ett studieförberedande gymnasieprogram och ett
yrkesförberedande gymnasieprogram

Presenterar och jämför grupp C och grupp D5.2.1 Samhällets dåvarande och nuvarande idealkvinna
När vi analyserade data från dessa två fokussamtal märkte vi att bilden på den magra

modellen väckte mest negativitet hos samtliga informanter samt att båda grupperna

började diskutera denna bild. Grupp D, yrkesförberedande programmer, beskriver

modellen på bilden som alldeles för smal. Tjejerna i Grupp C, studieförberedande

programmet, reflekterar över att kvinnoidealet som funnit genom tiderna bara blir

smalare och magrare. I och med detta resonemang drar de en slutsats att det bara blir

värre och värre. En av tjejerna från grupp D vill betona för de övriga deltagarna när de

diskuterar den magra modellbilden, att det finns individer som är naturligt smala och

därmed kan likna dessa modeller. Fortsättningsvis påpekar samma fokusgrupp att bilden

på Marylin Monroe är naturlig och utstrålar självsäkerhet, då hon ser nöjd ut med sig

själv.

Informanterna i grupp C menar att bilden på Pamela är väldigt vanlig, då det är sådana

bilder som syns. Två av tjejerna är eniga om att Pamela är den mest attraktiva bilden,
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den andra tjejen menar att Marylin är den hon gillar mest, för att hon anser att den ser

mest normal ut. En av tjejerna pekar på bilden på Marylin och säger:

“Jag skulle inte se det här som den snyggaste kroppen” (Anna).5.2.2 Sociala medier och omgivningens inverkan på tjejerna
Deltagarna i grupp D resonerar och reflekterar mycket om det sociala nätverket

Instagram. I detta fokussamtal diskuteras det mycket om vikten av att få bekräftelse i

form av gillningar, som man kan få på de bilder som läggs ut på denna sociala median.

De förklarar att bilderna som läggs ut på Instagram skapar ett ideal att eftersträva.

“Om folk lägger upp bilder på typ drömkroppen och alla skriver så, då vill man ju själv uppnå det,
för att man vill ju typ att folk ska tycka att man ser bra ut” (Maja).

“De byggs ju upp ett ideal och sånt som är, ja orimliga att nå nästan” (Lina).

Samtliga informanter från båda grupperna beskriver att det blir som en press att lägga ut

fina bilder. De kan annars uppfattas som tråkiga och folk kan sluta följa en. Trots denna

press som Instagram har på dessa tjejer väljer de ändå att vara aktiva och uppdatera sig

flera gånger om dagen. Förutom en tjej som utmärkte sig då hon väljer att inte vara så

aktiv i detta forum. Hon känner inte något behov av att uppdatera sig vad andra gör eller

visa vad hon själv gör. Informanterna i grupp C berättar att ingen av dem är aktiva i

Instagram. De menar att det skulle bli en press att hålla sina följare nöjda. De beskriver

att det är stressande för dem att medverka i sociala medier. Tjejerna förklarar senare att

de ändå bryr sig om omgivningen gillar dem eller inte, eftersom det blir som en

bekräftelse. De förklarar att samhället och deras närmaste vänner påverkar dem

angående utseende och kläder.

“ Madde beställde hem en klänning som var lite färgglad och den älskade Madde, men alla vi
liksom näe, men näe. Jag sa att den var snygg men ingen kommer att förstå, ingen kommer ju

liksom förstå att den är snygg eller unik. Då skickade Madde tillbaka den” (Anna).

En tjej i grupp C påpekar att det som anses vara modernt och godkänt av omgivningen

när det gäller utseende men också kläder är oftast det som många har och använder.

Därmed blir det populärt och det man strävar efter att äga. En av deltagarna i denna

grupps åsikt skiljer sig dock från de andras, då hon menade att man kan bli glad att se de

som är unika i samhället. Eftersom att de vågar vara annorlunda, detta får henne själv att

känna sig lite tråkig.



30

5.2.3 Negativa budskap som sprids
Resultatet har visat att det finns elakheter som förekommer både i skolan som

ryktesspridning och på internet i form otrevliga kommentarer till varandra. Tjejerna i

grupp C förklarar problematiken med ryktesspridning

”Men det är ju väldigt lätt att bli ogillad man kan ju nästan bli ogillad för nästan vad som helst.
Och det är ju hur lätt som helst att förstöra någonting som en vänskap eller någonting av ett rykte.

Men att bli gillad och liksom bygga upp någonting tar hur lång tid som helst istället” (Madde).

“[...] ryktena kan vara om oss liksom, ja så då vill man ju alltid vara på det bäst. För man vill ju
verkligen ha gott rykte [...]” (Sandra).

Informanterna i denna grupp är medvetna om att ett rykte lätt kan bildas och spridas till

omgivningen oerhört fort. Trots detta påpekar de att det är väldigt viktigt att få en egen

uppfattning om hur personen i frågan är. De menar att man måste vara kritisk till de

rykten man hör, då dessa tjejer förtydligar att de ofta inte är sanna. Det är uppenbart att

informanterna bryr sig eftersom de diskuterar att ett gott rykte är något de eftersträvar,

oavsett i vilken socialkontext man befinner sig i. Ett annat problem som är utbrett idag

är hat och mobbing på internet. Detta kan tjejerna i grupp D intyga. Så som de

uppmärksammar är det mest yngre tjejer som skriver elaka kommentarer till varandra på

olika sociala forum på internet. Ofta handlar dessa kommentarer om personers utseende.

“De är så himla avundsjuka och tänker att jag inte är tillräckligt bra, så då måste jag gå in och
klandra på henne, för att hon är bättre än mig för att hon ska må dåligt [...]” (Maja).

I samma fokussamtal resoneras det vidare angående elakheterna och mobbingen som

pågår på internet. Tjejerna i grupp D säger att människor som skriver dessa

kommentarer gör det för att medvetet skada och såra andra för att själva må bättre för

stunden. Detta väcker en fundering hos deltagarna varför människor väljer att vara elaka

mot varandra på internet. De menar på att det är ingenting som varken gynnar den som

skriver eller den utsatta. En tjej i detta fokussamtal förklarar att om man upplevs att vara

dum väljer omgivningen tillslut att ta ett avstånd från denne.5.2.4 Eftersträvande av kvinnlighet
I slutet av fokussamtalen får båda grupperna titta på oilka bilder och diskutera vad som

de anser vara kvinnligt respektive tjejigt. Informanterna i grupp D associerar kvinnligt
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beteende samt kvinnliga egenskaper med att känna sig tillfredställd med sig själv. De

förklarar:

“Att man utstrålar självsäkerhet, man ser liksom självsäker i och man ser bekväm med vem man
själv är. Det tycker jag är kvinnligt” (Amanda).

“Ja för liksom bara man gör det så spelar det liksom ingen roll vilken kroppsform du har” (Maja).

“näe bara du utstrålar och du känner dig nöjd och du är glad, det tycker jag är kvinnligt”
(Amanda).

Detta är någonting tjejerna i det här fokussamtalet efterstävar, då de vill kunna känna

sig nöjda med sig själva och kunna utstråla självsäkerhet samt vara modiga. Detta är

inget tjejerna i grupp C berättar att de vill uppnå, förutom en informant som utmärker

sig i detta samtal då hon vill vara kvinnlig. Samtliga deltagare från denna fokusgrupp

förklarar att det är jobbigt att försöka eftersträva någonting, speciellt det gäller

utseendet. De förklarar att om man strävar efter någonting som kan vara svårt att uppnå,

kan påverka en själv negativit då denna press kan leda till ångest.

“Ja men jag känner att om man eftersträvar någonting, exempelvis jag vill och måste bli smal och
så lyckas man inte” (Sandra).

“Då blir man besviken på sig själv” (Madde).

5.2.5 Omgivningens inverkan på tjejerna
Vid frågan om hur viktigt det är för tjejerna vad omgivningen tycker om dem och deras

utseende, framkom en skillnad mellan de två fokussamtalen. Då informanterna i grupp

C förklarar att det är humöret som avgör hur mycket tid som läggs ner på deras utseende

när de ska till skolan. Tjejerna i grupp D berättar i början av diskussionen att de inte

bryr sig om vad andra tycker och tänker om dem.

“Alltså jag har varit i perioder då jag verkligen har brytt mig och jag är fortfarande där ibland, men
just nu är jag i ett stadie att jag bryr mig ingenting alls. Jag har kommit till det här att folk får tycka

vad de vill. Det är mitt liv, jag gör vad jag vill!” (Maja).

Desto längre samtalet fortlöpte uppdagade det sig att informanterna bryr sig om

omgivningens tankar och åsikter om dem. De menar att det som styr hur mycket tid som
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läggs ner gällande utseendet är framförallt var deras lektioner kommer att hållas den

dagen, då de går i olika byggnader. En av tjejerna blir under diskussionens gång

medveten att hon bryr sig om vad andra tycker om henne:

“Då tänker man ju liksom alltid på vad folk kommer tycka och tänka om en” (Lina).

De menar att de alltid vill se snygga ut eftersom de aldrig kan veta när mannen i deras

liv kan dyka upp. Tjejerna beskriver dock att om en individ känner sig fin och fräsch

syns detta utåt, då personen i frågan utstrålar glädje och självsäkerhet.

Resultatet som framkommit under fokussamtalet med informanterna i grupp C visar att

under helgerna och vid speciella tillfällen lägger de ner mer tid och energi på utseendet.

Tjejerna i denna grupp är eniga om att det är roligt att sminka sig och klä upp sig.

Samtidigt som detta sägs reflekterar de också över att det kan vara stressigt och kan leda

till en press att se “perfekt” ut. Samtliga informanter erkänner också att det är mycket

känslor i att försöka se “felfri” ut, då tjejerna förklarar att de kan bli irriterade och

osäkera på om de har lyckats uppnå den önskvärda sminkningen.

Tjejerna i grupp C reflekterar och resonerar över hur samhället påverkar dem angående

ideal och utseende. Detta är något som tjejerna i grupp D diskuterar mer djupgående:

“Ja för alltså innan jag kom in hit då tänkte jag äsch, jag bryr mig inte om någonting men alltså nu
känner jag att även fast jag inte bryr mig om vad andra tycker, så påverkar det ju. Sedan om jag

inte bryr mig om jag får en likes eller 100 på Instgram så påverkar det ju på något sätt ändå”
(Jessica).

“En sak jag tänkte på är att nu när man pratar om det här så känner man verkligen det här att hur
skadad man har blivit av samhället. Alltså att man liksom påverkas av det fast man inte ens

tänker på det, det känns som man inte påverkas så mycket och man tänker att man inte gör det”
(Jessica).

5.3 Sammanfattning av resultat
Samtliga deltagare i grupperna A och B föredrar bilder som visar kvinnor som utstrålar

glädje och självsäkerhet. Informanter i båda dessa grupper anser att det inte ska finna

något förbestämt ideal att sträva efter, utan att individer ska få se ut som de vill.

Tjejerna och kvinnorna beskriver att de tror att man påverkas av medias olika budskap

beroende på vem man är. De är också eniga om att massmedia och sociala medier är en

stor påverkansfaktor. Tjejerna i den yngre gruppen, grupp A, har flera sociala nätverk än
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vad kvinnorna i, grupp B, har då de endast är aktiva inom ett socialt nätverk. Grupperna

är även eniga om att gillningar som man får på bilder som läggs upp på sociala forum

fungerar som bekräftelse. Grupp A som består av den yngre åldersspannen tydliggör

dock mer vikten i dessa gillningar. För informanterna i denna grupp lägger ofta ut

“selfies” för att få bekräftelse på deras utseende. De äldre informanterna anser att de

hellre föredrar att få bekräftelse om sina personligheter och prestationer än för

kommentarer eller gillningar för deras yttre attribut.

Resultatet kan visa att det finns en skillnad i hur grupp C och grupp D resonerar om

diskussionsfrågorna. Bilden på Pamela Anderson föredrar majoriteten av tjejerna

i grupp C, medan informanterna i grupp D tilltalas mest av bilden på Marylin Monroe.

Grupp D eftersträvar det som anses vara kvinnliga egenskaper. Detta är ingenting grupp

C gör, för att dessa informanter tycker att det blir alltför påfrestande att eftersträva

något. En annan skillnad som kan ses i vårt resultat är att tjejerna i grupp C anser att

humöret är avgörande för hur mycket tid som läggs ner på deras utseende. Medan

deltagarna i grupp D förklarar att beroende på vilka de ska träffa och vad de ska, är det

som bestämmer hur de väljer att se ut under dagen. Båda grupperna reflekterar över hur

mycket samhället påverkar dem angående ideal och tjejernas utseende.
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6. Analysdiskussion
I detta stycke kommer vi att diskutera och kritiskt granska valet av fokussamtal och

enkäter som metod, undersökningens urval och vårt tillvägagångssätt. Detta är faktorer

som skulle kunna ha varit avgörande för att vår data sett annorlunda ut som vi här

reflekterar över.

6.1 Metoddiskussion
Under vår första träff med eleverna i ett studieförberedande program fick vi ingen

respons av tjejerna. Det kan bero på olika faktorer, till exempel oss själva då vi var

nervösa inför vårt första möte med en hel klass. Det kan också ha att göra med att

undersökningens ämne inte tilltalade tjejerna i klassen. Dock är detta svårt för oss att

veta eftersom vi endast kan spekulera vilka faktorer som kan ligga bakom deras

ointresse. För att gardera oss ytterligare hade vi kunnat kontakta flera mentorer för olika

studieförberedande program kunna tagits. Vi hade då haft möjligheten att träffa och

informera flera elever om vår studie samt fråga om de ville delta i undersökningen.

Varför inte detta skedde var på grund av att vi trodde endast ett möte med en klass

skulle räcka, för att vi enbart behövde ett fåtal informanter. Eftersom inga tjejer hörde

av sig från detta studieförberedande program valde vi att ta kontakt med en bekant som

går ett annat sådant program, för att spara undersöknings tid. Om resultatet sett

annorlunda ut, om vi fått positiv respons från tjejerna i den första klassen är svårt för oss

att avgöra. Förmodligen hade data skiljt sig till viss del, eftersom det hade varit andra

individer från olika bakgrunder med skilda förutsättningar.

Under vårt möte med ett yrkesförberedande gymnasieprogram var det två tjejer som

anmälde intresse att delta när vi gav information om undersökningen. Men så som

Haliker (2008) rekommenderar för lyckade och givande fokussamtal krävs det tre till

fyra deltagare. Det var svårt att uppnå i studiens sista fokussamtal, vilket ledde till att

det drog ut på tiden. Detta problem hade även här kunnat undvikas om vi hade kontaktat

flera lärare för olika yrkesförberedande gymnasieprogram i god tid. Vi valde att inte

kontakta andra lärare, då två av tjejerna sa att de troligen kunde fixa någon kompis som

gick årskursen under dem. Det här tyckte vi var en bra idé, då Cohen et. al (2007) menar

att individer som är bekanta sedan innan interagerar lättare med varandra i ett

fokussamtal. Dock visade sig detta negativt då de inte kunde finna flera deltagare. Det

resulterade i att vi kontaktade ytterligare en bekant till oss som går ett annat

yrkesförberedande program. Vid detta fokussamtal var vi tvungna att frångå Cohen et.



35

al och Wibecks rekommendationer om att informanterna ska känna varandra sedan

innan, vilket dessa tjejer inte gjorde då det kom från två olika klasser. Detta var inget vi

i efterhand ansåg vara negativit, eftersom samtalet ledde till en givande diskussion dem

emellan. Det kan bero på att dessa informanter ändå hade någonting gemensamt, då

samtliga går yrkesförberedande program i samma skola och årskurs. Något som vi

anmärkte i det här fokussamtalet var till en början att tjejerna upplevdes lite blyga och

osäkra inför varandra men även oss moderatorer, då det var mycket fnitter samt

medhållande med den som talade. Vi kunde tydligt se vilka två tjejer som kommer från

respektive program, eftersom de drog interna skämt med sin klasskamrat. Ju längre

samtalet fortlöpte märktes en övergång till ett mer öppnare samtal, för de delade med

sig av sina tankar och åsikter till övriga informanter. Även under samtalets gång började

tjejerna från de två programmen visa en ökad sammanhållning sinsemellan. Om vi

istället hade haft fyra informanter som kände varandra sedan innan, hade troligen de

första frågorna som ställdes blivit mer diskuterat av deltagarna.

Wibeck (2010) påpekar att som forskare bör man undvika att ha minimum antalet, fyra

stycken deltagare i sin studie vid fokussamtal som metod. Vidare menar författaren att

avhopp är ett vanligt problem. Finns det fler informanter påverkas inte undersökningen

om detta skulle ske. I ett av de fyra fokussamtalen hoppade två tjejer av, som vi fick

veta på plats, därav fanns det ingen chans för oss att rädda upp situationen. Samtalet

fick utföras med de tre deltagarna som befann sig på plats. Om detta avhopp inte skett

hade troligtvist undersökningens data från detta samtal blivit fylligare samt flera åsikter

och tankar hade uppdagats. Cohen et.al (2007) kan styrka det här resonemanget genom

att om deltagarna är för få vid ett fokussamtal kan datainsamlingen bli för snäv.

Ett annat av dessa fyra samtal som inte uppfyllde Wibecks rekommendationer för

antalet i en fokusgrupp var fokussamtalet med de yngsta tjejerna, då de endast var tre

stycken nära vänner som deltog. Detta var ett val som gjordes utifrån en annan

rekommendation som Wibeck tar upp, att det blir bättre interaktion mellan deltagarna

om de känner varandra. Halkier (2008) menar att man kan vara tre deltagare, speciellt

om det är ett känsligt ämne. På grund av tjejernas låga ålder samt det valda ämnet togs

beslutet om att inte blanda två olika kompisgäng. Vår föreställning är att samspelet

mellan informanterna kan hämmas om de tillhör olika umgängeskretsar, vilket Wibeck

(2010) återigen kan styrka då informanter som har något gemensamt skapar en mer

givande diskussion. I detta samtal har vi uppmärksammat det Cohen et. al (2007)
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rekommenderar att yngre personer som blir intervjuade i ett fokussamtal kan känna sig

bekvämare om någon målsman är närvarande. Samtalet blir även mer berikande om de

har någon de redan känner närvarande. Detta har vi till viss del tagit hänsyn till, då en

av oss moderatorer är nära bekant med en av de yngre informanterna. En kritik som vi

här kan rikta till oss själva är att det enbart var en av de yngre tjejerna som deltog i

fokussamtalet som fick chansen att ha en nära bekant på plats. De övriga tjejerna blev

inte erbjudna den möjligheten. Vi hade en föreställning om att flera målsmän hade varit

närvarande kan det leda till att tjejerna inte vill dela med sig av sina åsikter och tankar

om det valda ämnet. Detta hade kunna påverka vår data negativt, då den blivit för snäv,

anser vi. Under transkriberingen av detta fokussamtal märkte vi att datan inte var så

fyllig. De yngre tjejerna hade svårt att diskutera med varandra och ofta gavs korta svar

på frågorna. Data hade kunnat bli fylligare om vi utfört ytterligare ett fokussamtal med

tjejer i åldern 13-14 år. Varför inte detta tillämpades var för att vi hade behövt utöka

antalet fokusgrupper med de yngre kvinnorna också för att jämna ut antalet

fokusgrupper per urvalsgrupp.

6.2 Analys och diskussion av resultat
Vårt resultat kommer i denna del att diskuteras och analyserat tillsammans med den

tidigare forskning som presenteras i uppsatsens bakgrundsdel.6.2.1 Bekräftelse genom gillanden
Johnson (2003) påpekar, att människor behöver omdöme från andra sociala varelser i

form av till exempel gillanden. Detta har vi även uppmärksammat stämmer överrens

med samtliga grupper som deltog i vår studie. Tjejerna diskuterar med varandra, att

gillningar på deras bilder som läggs upp på Instagram är betydelsefulla. I och med detta

får de ett slags godkännande av att de duger från övriga medlemmar på denna sociala

median. Dessa gillningar kan påverka tjejernas självkänsla. Johnson (2003) och

Lindwall (2011) menar på att en faktor som har inverkan på ungdomars självkänsla är

hur socialt accepterad de känner sig av omgivningen. Detta stämmer i vårt resultat,

eftersom tjejerna påpekar i fokussamtalen att antalet gillningar på deras ”selfie”-bilder

är av stor vikt. Några av informanterna resonerar att de väljer att ta bort bilden om den

inte uppnår ett visst antal gillningar. Detta kan förstås utifrån det som Lindwall (2011)

skriver om, att om man upplever en brist i sitt utseende kan det resultera att individen

känner sig ogillad av sina vänner. I detta fall sina följare på Instagram, vilket de också

diskuterar är viktiga, eftersom de inte vill att folk ska sluta följa dem. Vi tolkar detta
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både utifrån oss själva och det Lindwall och Johnson beskriver, att informanterna

troligen inte har en stark självkänsla. De väljer att ta bort bilder om de inte uppnår ett

visst antal gillningar. Om tjejerna hade haft en stark självkänsla hade de högst sannolikt

inte brytt sig om antalet gillningar på deras bilder inom det sociala närverket, Instagram.

Grupp C som består av informanterna från ett studieförberedande gymnasieprogram,

skiljer sig från de andra fokusgrupperna, då dessa tjejer inte har Instagram. De väljer att

inte delta i något socialt nätverk på internet. Vi har uppmärksammat att gillande från

omgivningen även är av betydelse i denna grupp. De pratar mycket om hur viktigt det är

för dem att ha ett gott rykte. Tjejerna vill inte bli den som omgivningen ogillar, oavsett

vilket sammanhang de befinner sig i. Utifrån detta kan vi dra parallell till det Dewey

(2004) förklarar att människors tankar, önskningar och värderingar utvecklar

människors självkänsla, både i negativ och positiv riktning. I detta fall, om tjejerna får

dåligt rykte är de omgivningens tankar och värderingar som leder till att deras

självkänsla utveckals negativt. Det är inte så konstigt, då vi människor enligt Lindwall

(2011) har ett slags automatisk inbyggd strävan efter att söka bekräftelse. Vi får en ökad

förståelse varför våra informanter väljer att söka efter denna bekräftelse på olika forum

samt i olika situationer.6.2.2 Massmedias påtryckningar
Samtliga informanter i de fyra fokusgrupperna påpekar att massmedia påverkar dem hur

deras utseende bör vara. Detta är förståeligt att de känner såhär, då Haas et. al (2009)

påpekar att hur media väljer att framställa den nuvarande idealkvinnan har en negativ

inverkan på människor. Det stämmer överrens med våra informanter. Genom att

massmedia framställer hur en kvinna bör se ut, anser vi, att media tillämpar det som

Ödman (2006) skriver om den tysta pedagogiken som senare leder till kryptoinlärning.

Media sänder ständigt ut budskap, som har format våra informanters attityder och

värderingar omedvetet. I grupp D, tycker vi, speglar tydligt Ödmans antydande om den

tysta pedagogiken som leder till kryptoinlärning. En av informanterna i denna grupp vill

slutligen av fokussamtalet poängtera hur mycket samhället påverkat henne och hennes

värderingar. Hon berättar att innan samtalet började har hon aldrig reflektera över hur

mycket till exempel media undermedvetet har en inverkan på hennes syn och attityder

på hur individer och samhället bör vara.

Vissa av tjejerna blir upprörda över massmedia framställning av enbart smala och magra

modeller, den så kallade idealkvinnan. En av informanterna undrar varför dessa kvinnor
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är synliga bland annat i reklamer när verkligheten inte ser ut så. Något som vi reagerade

på, var att denna fundering kom från, grupp A, som är den yngsta gruppen. Varför

denna reaktion från oss uppkom, är därför att denna tjej visar en mognad i hennes sätt

att resonera, trots hennes låga ålder. Här kan vi inte se det Impett et. al (2008) antyder,

att tonåringar är mest lätt påverkade av samhällets påtryckningar. Den här åldern är

enligt författarna viktig i tonåringarnas utveckling av dess självkänsla. Utifrån detta

resonemang tänker vi att denna kommentar mer troligt borde ha kommit från den äldre

åldersgruppen, då Lindwall (2011) menar att individers självkänsla ökar med deras

ålder. Samma författare betonar att självkänsla inom området fysiska

kroppsattraktiviteten inte ökar i samma grad som självkänslan i sig. I vårt fall stämmer

Lindwalls ovannämnda påstående. En av kvinnorna i grupp B, förklarar att bilder som

visas på smala och vältränade kroppar skapar en ångest hos henne, då hon anser sig inte

uppnå det. Informanterna i samma grupps åsikter om detta skilde åt, vilket vi kan tyda

beror på hennes låga självkänsla och svaga KASAM. Nilsson och Waldemarson (2007)

resonerar på liknande sätt, för människor med låg självkänsla är mer mottagliga för

massmedias påtryckningar.6.2.3 Mänskliga bedömningar
Tallberg- Broman (2002) skriver att tjejer och kvinnor får beröm och anmärkningar om

sitt utseende redan i låg ålder. Detta kommer att följa dem genom hela livet. Vi har

uppmärksammat att det stämmer. Kvinnorna i grupp B diskuterar vikten av att få sitt

utseende bekräftat av andra. Informanternas tidigare erfarenheter i denna grupp är att

utseendets betydelse är viktigare i låg ålder. I detta skede i livet prioriterar de även att få

bedömningar gällande sina egenskaper och personlighet. Det tror vi kan bero på att

informanterna i grupp B har passerat stadiet då rykten bildas. Därmed kan de fokusera

på annat än utseendet. Dessa kvinnor, enligt oss, bemöter människor för den de är och

inte som Bjerum- Nielsen (2000) antyder på, att individer bedömer och bemöter

personer som klassvarelser. Detta tror vi kan vara på grund av deras höga ålder och

tidigare erfarenheter. Det kan också vara avgörande om kvinnorna har ett högt KASAM,

då de begriper att det endast inte handlar om utseendet. Informanterna i denna grupps

värderingar, tolkar vi, har en förklaring i det Dewey (2004) skriver om. Han menar att

undermedvetet har individer en automatisk inbyggd lärdom från det som har hänt dem

tidigare i livet. Det är dessa erfarenheter som avgör hur individer väljer att handla i ett

senare skede i livet. Kvinnorna i denna grupp är äldre än övriga deltagare i

fokusgrupperna. De har förmodligen fler erfarenheter som styr deras prioriteringar.
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Någonting vi däremot tydligt ser är att tjejerna i grupp D, som går ett yrkesförberedande

gymnasieprogram, förhåller sig till det Bjerum- Nielsen (2000) menar, då människor

idag inte bemöter varandra för den de är utan som klassvarelser. Informanter diskuterar

att utseendet är viktigt för dem när det gäller bemötandet av andra. När denna grupp och

grupp A får frågan om hur viktigt det är vad omgivningen tycker om dem, svarar alla

informanter att man ska få vara hur man vill och att de inte bryr sig vad andra tycker.

Fortsättningsvis i fokussamtalen kan vi tydligt se att deras åsikter inte stämmer överrens

med deras synpunkter i övriga diskussionsfrågor. De påpekar många gånger att de vill

vara snygga för omgiviningen. En slutsats vi kan dra är att hade dessa informanter haft

ett starkt KASAM och känt en meningsfullhet och trygghet i vem de är, hade de

förmodligen inte brytt sig vad omgivningen tycker om dem.

Under samtliga fokussamtal märker vi att detta sker ett flertal gånger, då informanterna

uttrycker sig på ett visst sätt, men egentligen syftar på något helt annat. Ett exempel i

frågan vad som är kvinnligt, svarar en av informanterna att det inte finns någon specifik

mall vad kvinnligt är. Hon menar att man får vara som man själv vill. Fortsättningsvis

under diskussionen påpekar samma kvinna att om man som tjej/kvinna har kort hår kan

man ändå bära upp sin kvinnlighet genom till exempel att gå eller stå kvinnligt. Det här

reagerar vi på, då vi tycker att hon säger emot sig själv. Denna informant visar här

tydligt att hon tycker att det visst finns en mall över vad som anses vara kvinnligt.6.2.4 Vikten av normalitet
Maltén (1992) menar att samhällets normer är uppbyggda av individers värderingar och

förväntningar på dem. Enligt Ambjörnsson (2008) finns det en press att lyckas hålla sig

inom normerna som är uppbyggda av samhället. Utifrån dessa två författare och

samtliga av våra informanters tankar och åsikter, kan vi tyda att de vill hålla sig inom de

uppbyggda normerna. Därför att våra informanter verkar vara rädda för andras

värderingar om dem. Utifrån de ouppnåeliga normerna som till exempel finns i

massmedia förklarar Zambo (2011) får tjejer att döma sig själva samt andra i deras

omgivning. Detta kan enligt samma författare resultera i elaka kommentarer om man

faller utanför normen. I samtliga fokussamtal diskuteras olika dilemman som vi kan dra

en slutsats av, att alla informanter föredrar att bli sedda som ”normala”. Ett exempel är

grupp C som berättar att det som anses vara populärt av omgivingen är det man

eftersträvar och vill ha. I detta exempel märks det tydligt hur tjejerna vill hålla sig inom

normen. Men samtidigt i samma grupp resonerar en tjej att de individer som vågar
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sticka ut och inte vara som alla andra tycker hon är modiga. Hon beskriver det som en

glädje att se.6.2.5 Omgivningens syn på informanterna
Ambjörnsson (2008) skriver att vara kvinnlig är att raka sig under armar och benen samt

bära smink. Medan Impett et. al (2008) redogör om hur både en kvinna och tjej bör

uppträda, den sistnämndas egenskaper är, trevlig, snäll och artig mot andra. En kvinna

förväntas sätta familjen först samt vara en god hustru och moder. På diskussionsfrågan

om vad som är kvinnligt respektive tjejigt förklarar samtliga informanter det som båda

forskarna tyder på. Detta tror vi kan bero på att individer är så otroligt påverkade av

samhällets normer, värderingar och ideal. Människor införlivar bland annat dessa till

våra egna attityder och åsikter. Det här gäller troligen alla individer idag och inte bara

våra informanter. Något som Maltén (1992) förtydligar är att folk vill förhålla sig till

det sätt omgivningen förväntar sig av dem. Vi ser detta som en förklaring till varför våra

informanter väljer att göra det som samhället har byggt upp som normalt. Ödmans

(2006) begrepp mentalitetsformering kan också vara en förklaring till det här

resonemanget, då det är hur vi individer tänker om oss själva men även andra

människor.

Lindwall (2011) menar att människan investerar mycket tid och energi inom det

området man tror sig ha en ambition att lyckas. Tjejerna i grupp C tydliggör att det är de

yttre attributen som de lägger ner mycket tid och energi på. Dessa informanter förklarar

att det uppkommer mycket negativa känslor inom detta område. Känslorna som uppstår

beror på stress, då de känner en ökad press att se bra ut. I och med detta kan vi dra en

parallell till det Lindwall skriver om, att ett misslyckade i det område man investerat

mycket tid i kan påverka självkänslan negativt. Här tror vi att det kan hjälpa om

individen har ett stark KASAM, då personen ändå kan känna en meningsfullhet i vem

man är, trots ett misslyckande i det speciella området.

Samtliga informanter påpekar att de klär sig beroende på vad det är de ska göra. Både

grupp B och D berättar att de undviker att klä sig, enligt dem, i mindre snygga kläder då

de ska vistas i vissa sociala sammanhang. Speciellt där de kan träffa det motsatta könet.

Vi tolkar det som att dessa informanter tror att de kommer att bli identifierade vem de är

på grund av sin klädsel, därför vill de ha mer fina kläder vid speciella tillfällen. Det här

tyder även Willett (2008) på, då han menar att vad kvinnors väljer att ha på sig speglar

deras identitet. Den största förklaringen till detta ovan nämnda är, tror vi, att våra



41

informanter inte är så trygga i sig själva inom detta område. Vi menar att de inte har den

starkaste självkänslan samt har ett svagare KASAM. I och med att de strävar efter

samhällets uppbyggda normer och därmed vill leva upp till det de tror omgivningen

förväntar sig av dem och dess utseende.

Utifrån vår tolkning liknar grupp A:s diskussion om sociala medier och deras

värderingar om detta med informanterna i grupp D. Vi tror att det kan bero på att

samtliga tjejer är delaktiga i Instagram och även andra sociala nätverk. Enligt vår

uppfattning finns det mentaliteter inom dessa nätverk som informanterna i grupp A och

D delar med varandra. På så sätt har de samma mentaliteter och det kan vara svar på

varför dessa grupper har likande värderingar inom vissa diskussionsfrågor. Varför det

finns skillnader mellan tjejerna i grupp C och D, tror vi kanske bland annat kan grunda

sig i att de går olika gymnasieprogram och därmed har olika mentaliteter och intressen.

Våra informanters åsikter och värderingar skiljer sig åt oavsett om de är vänner, inom

samma ålder eller vilket gymnasieprogram de går. En förklaringen till detta kan vara det

Ödman (2011) skriver om mentaliteter, då individer både kan dela mentaliteter med

varandra samtidigt som de har olika. Slutligen vill vi förtydliga att mentaliteter är

omedveten inlärning som bland annat formar människors värderingar, därmed skiljer

våra informanters åsikter i deras fokussamtal.
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7. Slutsats
Vårt resultat visar till stor del att våra informanter påverkas mindre av andras

uppfattningar om deras utseende ju äldre det blir. De äldre prioriterar att få bekräftelse

och omdömen om deras personligheter och kompetens. Medan de yngre endast nämner

att det är de yttre attributen som är avgörande för hur de tror att de andra värderar dem.

Detta är inget vi kan generalisera, då det till och med skiljer sig bland några av våra

informanter. Det finns informanter i den fokusgrupp med äldst deltagare som uttrycker

sig att andras uppfattningar om dess utseende är avgörande för deras självkänsla.

Vår tolkning av resultatet har visat att tjejerna från det studieförberedande

gymnasieprogrammet mindre lätt påverkade av andras uppfattningar om deras utseende.

De bryr sig mindre om vad omgivningen tycker om deras yttre attribut än vad

informanterna från det yrkesförberedande programmet gör. Tjejerna från det

yrkesförberedande gymnasieprogram påpekar ett flertal gånger utseendets vikt och vad

omgivningen ska tycka om det.

Resultatet kan visa att det inte bara behöver vara åldern eller valet av gymnasieprogram

som avgör hur lite eller mycket tjejerna/kvinnorna som medverkade i studien tror sig

påverkas av hur de tror att andra värderar deras utseende. Det är en avgörande del men

det huvudsakliga är hur starka och trygga vår informanter är i sig själva.
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8. Förslag till vidare forskning
Under samtliga fokussamtal har vi uppmärksammat att informanterna påpekar

samhällets påtryckningar om hur tjejer och kvinnors utseende bör vara. Alla menar på

att det tyvärr är oundvikligt att påverkas av detta. I denna uppsats har vi fått fram olika

faktorer som är avgörande för tjejers och kvinnors självkänsla inom området, de yttre

attributen. Dessa faktorer är väldigt påfrestande för våra informanter. Vi vill därför att

vidare forskning bör fokusera på att undersöka vilka förebyggande metoder som kan

stärka tjejers och kvinnors självkänsla, inom detta område. För att rädda upp dem

genom att få tjejerna och kvinnorna våga stå emot samhällets påfrestningar som råder i

dag.



44

Referenslista
Ambjörnsson, F. (2008). En klass för sig. -Genus, klass och sexualitet bland

gymnasietjejer. Stockholm: Ordfront förlag.

Ata, R., Ludden, A & Lally, M. (2007). The Effects of Gender and Family, Friend, and

Media Influences on Eating Behaviors and Body Image During Adolescence. Journal of

Youth & Adolescence,36(8), 1024-1037. DOI: 10.1007/s10964-006-9159-x.

Bjerrum- Nielssen, H. (2000). Sophie och Emile i klassrummet. I J. Bjerg (Red.),

Pedagogik en grundbok (s-). Stockholm: Liber.

Broady, D & Börjesson, M. (2008). En social karta över gymnasieskola. I U. Lundgren

(Red.), Individ- samhälle- lärande (s). Vetenskapsrådets rapportserie.

Cohen, L., Manion, L & Morrison, K. (2007). Research methods in education. London

& New York: Routledge.

Dewey, J. (2004). Individ, skola och samhälle. Stockholm: Natur & Kultur.

Edlund, B. (2003). Smalhetsideal och bantning bland barn och ungdomar. I B. Meurling

(Red.), Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar (s. 111-123) Lund:

Studentlitteratur.

Egidius, H. (2009) Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och kultur.

Grapelin, A. (2003). Ung i skolan. Lund: Studentlitteratur.

Haas, C.,Pawlow, L., Pettibone, J & Segrist, D. (2012). An Intervention for the

Negative Influence of Media on Body Esteem. College Student Journal,46(2), 405-418.

Halkier, B. (2008). Fokusgrupper. Malmö: Liber

Impett, E A., Sorsoli, L., Schooler, D., Henson, J-M & Tolman, D-L (2008). Girls´

relationship authenticity and self-esteem across adolescence. Developmental

Psychology, 44(3), 722-733 DOI: 10.1037/0012-1649.44.3.722

Instagram. (2014). About us. Hämtad 2014-05-26, från http://instagram.com/about/us/#

Johansson, E., Olsson, M & Sjökvist, S. (2013). Unga tjejers föreställning om

Instagram. (B-uppsats) Gävle: Akademin för utbildning och ekonomi, högskolan i

Gävle.



45

Klimstra, T., William, W., Hale III, Quinten, A., Raaijmakers, W., Branje, T.,

Wim,H & Meeus, J. (2010). Identity Formation in Adolescence: Change or Stability?.

Journal of Youth & Adolescence,39 (2), 150-162. DOI 10.1007/s10964-009-9401-4

Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A & Zickuhr, K. (2010). Social media and mobile

internet use among teens and young adults. A project of the Pew Research center.

Lindwall, M. (2011). Självkänsla, bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund:

Studentlitteratur.

Maltén, A. (1992). Grupputveckling. Lund: Studentlitteratur.

Meurling, B. (Red.). (2003). Varför flickor? Ideal, självbilder och ätstörningar. Lund:

Studentlitteratur.

Molvig, G & Ternström, P. (medverkande). (2014). Matdesperat. [Teater]. Sverige:

Feed Me Production.

Nilsson, B & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation samspel mellan människor.

Lund: Studentlitteratur.

O´Keeffe, G., Clarke-Pearson, K. (2011). Clinical Report- The Impact of Social Media

on Children, Adolescents, and Families. Pediatrics, 127(4), 800-804. DOI: 10.1542

Palm, A-M. (1996). Kampen mot kroppen. I S. Lundin & L, Åkesson (Red.), Kroppens

tid (s.123-153). Stockholm: Natur och Kultur.

Qvortrup, S.(2003). Moraliskt korståg mot fetma. I B. Meurling (Red.), Varför flickor?

Ideal, självbilder och ätstörningar (s.67-90). Lund: Studentlitteratur.

Raustorp, A. (2006). Fysisk självkänsla. Uppsala: Kunskapsföretaget.

SCB. (2012). Barn från övre medelklassen – blir föräldrar sent i livet. Hämtad 2014-

03-27, från http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Barn-fran-ovre-medelklassen--

blir-foraldrar-sent-i-livet/

Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur.

Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Nordstedt.

Tallberg Broman, I. (2002). Pedagogiskt arbete och kön, Med historiska och nutida

exempel. Lund: Studentlitteratur.



46

Trost, J. (1994). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Trost, J. (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapsrådet. (2004). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper. Lund: Studentlitteratur.

Willett, R. (2008). “What you wear tells a lot about you:” girls dress up online. Gender

And Education, 20(5), 421-434. DOI: 10.1080/09540250701797242

Wängqvist, M & Frisén, A. (2013). Swedish 18- years-olds’s identity formation:

Associations with feelings about appearance and internalization of body ideals. Journal

of Adolescence, 36(3),485-493.DOI:

http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.adolescence.2013.02.002

Zambo, D. (2011).Young girls discovering their voice with literacy and readers

theater. Young Children, 66(2), 28-35

Ödman, P-J. (2006). En svensk metalitets- och pedagogikhistoria. Stockholm: Prisma.

Dagstidningar

Kerr, D.(2012-04-10). Instagram users are young and Facebook users are old. c-net,

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57412142-93/instagram-users-are-young-and-

facebook-users-are-old/



47

Bilaga 1

Missivbrev

Vi är två studenter från hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle, som just

nu skriver vårt examensarbete i form av en C- uppsats i pedagogik. Vårt valda ämne är

attityder och värderingar hos unga tjejer gällande deras utseende.

Vårt syfte med detta examens arbete är, unga tjejers attityder och värderingar om sig

själva samt vikten av hur omgivningen bekräftar deras utseende. Om detta skiljer sig

mellan ett yrkesförberedande och ett studieförberedande program på gymnasiet.

Vi har fördjupat oss inom detta område med hjälp utav tidigare forskning och litteratur.

För att undersöka vårt syfte behöver vi Din hjälp och deltagande, då dina åsikter och

tankar är betydelsefulla för vår uppsats.

Vi har därför valt att göra fokussamtal. Med fokussamtal menas en öppen diskussion

kring vissa frågor och ni får ta del av varandras tankar och resonemang. Din medverkan

är helt frivillig och du har när som helst rätten att dra dig ur. I uppsatsen kommer du att

vara helt anonym, det enda som kommer skrivas är kön och ålder. Det är endast vi som

gör denna undersökning som kommer att ta del av den fullständiga datan vi samlar in

men det kommer även finnas lagrad på högskolan i Gävle i två år.

Vi är tacksamma för din medverkan!

Elina Johansson Michaela Olsson

Tel: XXX Tel: XXX

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta vår handledare

XXX
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Bilaga 2
Mall för fokussamtalets diskussionsfrågor

Beskriv hur ni tycker idealet ser ut idag enligt er och vilken bild
samhället har av idealkvinnan?

 Anser ni att ni påverkas av den hets som finns idag inom media, sociala medier,
marknadsföring gällande utseende, på vilket sätt?

 Dilemma:

du lägger upp en ”selfie ” på tex instagram och får ett x antal gillningar, är detta
något som spelar          någon roll? Varför?  (Kan ni beskriva det)

 Om svaret blir ja. Hur ofta lägger ni ut en ”lyckad” bild?
 Vad är det som motiverar er att lägga ut bilder?

 Vad är typiskt kvinnligt enligt er?
- Beteende
- Utseende
- Egenskaper

Är detta något som ni eftersträvar?

 Hur viktigt är det för dig vad omgivningen tycker om dig?


