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Abstract 

 

Vi har undersökt självkänslans bakomliggande diskurs i artiklar från dags- och 

populärpress i Sverige. Vi har gjort en diskursanalys av begreppet självkänsla 

gentemot andra samhälleliga fenomen. Fokus i uppsatsen har varit att lyfta fram 

hur begreppet självkänsla skildras i media och hur det kan påverka vår identitet, 

och vårt beteende i dagens individuella samhälle. Vi har också ställt oss frågan om 

medias fokusering på begreppet självkänsla enbart är positiv eller om den kan få 

negativa följder i form av stress hos mottagarna av budskapet.  

 

Efter att vi har granskat artiklar om självkänsla, upptäckte vi att många skildrade 

självkänsla som en lösning på många av dagens sociala problem så som stress, 

utbränning och problematiska förhållanden människor emellan. Vi kom fram till 

att självkänsla kan användas av många tidningar som ett säljargument, då många 

människor vill må bättre och bli lyckligare. Media har så stor makt i dag, att 

många människor tyr sig till deras tips och råd till självhjälp. Många av artiklarna 

skrev enligt oss mycket motstridiga budskap om självkänsla, exempelvis att det 

var viktigt att tänka på sig själv men samtidigt inte för mycket. Vi kom fram till 

att medias skildring av självkänslans diskurser troligen till viss del, bidrar till 

förvirring och stress hos människor. 

 

Nyckelord: Diskurs, Diskursanalys, Självkänsla, Identitet, Det individuella 

samhället, Individualitet, Prestation, Stress 

 



   

Abstract 

 

We have researched the underlying discourse of self-esteem, from articles in 

Swedish broadsheets and tabloids. We did a discourse analysis of the term self-

esteem, compared with other social phenomenon. Focus has been to highlight how 

the notion of self-esteem is depicted in media and how this might affect our 

identity and behaviour in today’s individualistic society. We have also asked the 

question if the media’s focus on the notion of self-esteem is just positive or if it 

can get negative consequences of stress in the recipients of the message.  

 

After reviewing articles about self-esteem, we discovered that many of them 

depict self-esteem as a solution to today’s social problems such as stress, getting 

burnt out, and problems in relationships. We reached the conclusion that self-

esteem can be used by many magazines as a selling point, as a lot of people wants 

to feel better and become happier. The influence of media is so great today, that 

many people will embrace their advice on help to self help. Many of the articles 

were, according to us, very contradictary regarding their messages on self-esteem, 

e.g. it is important to think about yourself, but not too much. Our conclusion is 

that media’s depiction of the discourse of self-esteem probably for some part 

contributes towards confusion and stress in individuals. 

 

Keywords: Discourse, Discourse analysis, self-esteem, identity, the individual 

society, individuality, achievement, stress
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1. Inledning 
Självkänsla, vägen till lycka eller ett stressmoment? 

I böcker, tidningar och tv målas ordet självkänsla upp som den nya lösningen för 

våra problem. God självkänsla har blivit det nya tillståndet som alla människor 

ska vilja ha. I många medier framställs god självkänsla som något du måste träna 

upp och måste ha, dålig självkänsla är förödande och orsaken till många av dagens 

sociala problem exempelvis utbrändhet, stress och problematiska relationer. Vi 

såg alla dessa överskrifter och undrade vad dessa texter som skrevs egentligen 

innehöll för budskap och varför självkänsla är så viktigt i dagens samhälle. Vi 

ville undersöka vad det egentligen skrevs om självkänsla och på vilket sätt 

självkänsla framställdes i media, alltså diskursen om självkänsla. Vi undrade hur 

vi kunde påverkas av alla dessa budskap som sprids som en löpeld. Vi tyckte att 

denna jakt på lycka och självkänsla måste påverka oss på något sätt, men hur?  

I dagens samhälle ökar sjukskrivningar, utbränningar, psykisk ohälsa och man 

stressar mer än någonsin, är diskursen kring självkänsla ytterligare en stressfaktor. 

Vi anser att media ofta har nya tillstånd och beteenden som de anser människor 

bör ta till sina personligheter. Vi tycker att alla dessa budskap bidrar till stress, då 

det ständigt kommer nya direktiv på hur man ska vara som människa. Vi undrar 

om dessa tillstånd målas upp som en lösning av media för ökad försäljning. Vi 

tyckte det var intressant att analysera vad media egentligen skriver om 

självkänsla, då vi tror att många människor ser det som en ytterligare faktor för 

framgång och lycka. I dagens samhälle anses media vara en maktordning som 

sätter gränser för vårt sätt att tänka och handla. Vad uttrycker egentligen media, 

vilka antaganden och outtalade förutsättningar ligger bakom diskursen om 

självkänsla? 

 

 

 

 

 



  3

1.1 Disposition  
Detta är en modell över vår uppsats olika kapitel och deras innehåll. Vi valde att 

använda en modell, för att innehållet skulle bli mer lättöverskådligt och 

strukturerat. 

 

 

                                7. Diskussion, är självkänslans diskurs enbart positiv?                                 
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1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att synliggöra och analysera diskursen kring självkänsla 

som framträder i olika artiklar i dagspress och populärpress. Vi har valt att 

granska artiklar publicerade i dessa tidningar just för att vi vill se vad allmänheten 

i stort får för bild av diskursen kring självkänsla. Media och det skrivna ordet har 

stor makt över människor.  

Vi fokuserar oss på hur mottagaren alltså oss själva kan påverkas av artiklarnas 

innebörd och det sätt som diskursen presenteras på. 

 

1.3 Frågeställningar 

Hur kan vi förstå diskursen kring självkänsla i dagspress och populärpress? 

Media lyfter fram god självkänsla som lösningen på många av samhällets och 

individernas stora problem, är fokuseringen på begreppet självkänsla enbart 

positiv och hur kan individen påverkas av diskursen kring självkänsla?  

Spelar dagens individuella samhälle någon roll för hur självkänslans diskurser 

kommer fram i media, och hur kan människors identitet påverkas? 
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2. Bakgrund 
Vi valde att skriva om diskursen kring självkänsla för vi upplever att det är ett 

tillstånd som påverkar människor i vårt samhälle idag i väldigt stor utsträckning. 

Det är också ett ämne som många är intresserade av och som diskuteras mycket i 

media. Men som vi upplever att man sällan går till djupet med, många vet inte ens 

vad begreppet självkänsla står för, t.ex. i relation till begreppet självförtroende. Vi 

kom på idén till ämnesval då vi våren 2007 höll i en workshop med tonårstjejer 

och vuxna som jobbade med ungdomar. Både de vuxna och tonåringarna tyckte 

att självkänsla var ett mycket viktigt ämne som de ville veta mer om. Efter det 

började vi själva fundera mer och mer över självkänsla och vad som läggs in i det 

begreppet och hur mycket det påverkar människor. Valet av ämne inför uppsatsen 

var alltså självklart för oss. Vi ville studera diskursen kring självkänsla, för att vi 

kände att media tog på sig rollen som självkänslans förmedlare. Media förmedlar 

många olika budskap och media är enligt oss en maktordning i dagens samhälle. 

Media är ett språkrör för många människor, vi ville undersöka vad de egentligen 

uttryckte för budskap om självkänsla, alltså diskursen. Diskurser styr mycket av 

vår uppfattning om verkligheten och oss själva och media har en stor roll i att 

skapa diskurser i dagens samhälle. 

 

2.1 Förförståelse 
Våra tankar kring självkänsla när vi började arbetet med uppsatsen var att det var 

ett väldigt aktuellt och omtalat ämne. Vi tyckte det nämndes i tv och tidningar och 

böcker väldigt ofta. Vi tänkte att allt media uppstyr kring självkänsla inte enbart 

kunde vara positivt. Vi kände att diskurserna kring självkänsla målades upp som 

någon sort frälsning från ett olyckligt liv. Vi uppfattade att en god självkänsla 

målades upp som en enkel lösning på nästan alla problem man kan drabbas av i 

livet.   

Redan innan vi började med uppsatsen så var vi lite skeptiska mot hur självkänsla 

framhölls som en paketlösning för ett lyckligt liv. Självkänslans diskurs var allt 

från bättre kärlek till ett liv utan olycka. Vad du än har varit med om, och hur 

deprimerad du än var så kunde du må bra igen bara du själv jobbade med din 

självkänsla. Vi tyckte detta var ett tydligt uttryck för individualiseringen i 
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samhället, när samhället och kollektivet inte längre räcker till för att trygga ett bra 

liv för människor så åläggs det varje person att själv, som individ, trygga sin 

framtid genom att framhålla sig själv och stärka sin egen självkänsla. Uttrycket att 

man är sin egen lyckas smed känns högaktuellt och som en bra sammanfattning av 

det hela. 
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3. Metod 

3.1 Bakgrund till valet av metod 

Vi valde att skriva vår C-uppsats med hjälp av metoden diskursanalys, för att få 

fram hur diskursen kring självkänsla ser ut i media i dagens samhälle. Detta var 

något vi verkligen var intresserad av att skriva om. Hade vi valt en annan metod, 

exempelvis kvalitativa intervjuer hade vi inte kunnat forska i den inriktningen vi 

ville. Vi hade då fått material kring människors privata uppfattning om och 

erfarenheter av  begreppet självkänsla, men det var inte detta materiel vi var ute 

efter utan vi ville undersöka vilka antaganden som ligger bakom diskursen kring 

självkänsla. Vi undrade vilka bakomliggande faktorer och påståenden som 

uttrycks i medias artiklar i ämnet. Ett intresse vi hade var också att undersöka om 

artiklarna kunde tolkas på andra vis av oss läsare, än på det vis som författarna 

belyste ämnet. Att göra en diskursanalys var enda sättet att få fram den diskurs 

som fanns i artiklarna. Vi är av den uppfattningen att man ska välja metod efter 

sina mål och intressen i sin forskning, och inte anpassa forskningen efter metoden. 

Och då blev valet diskursanalys, en metod vi aldrig hade jobbat med tidigare.  

Vi tyckte oss se överskrifter med ordet självkänsla väldigt ofta i olika medier, det 

som förvånade oss var att vi aldrig fick något grepp om varför de kopplade 

självkänsla till alla möjliga problem som samhället präglas av i dag. Sahlin menar 

på att diskursanalys kan vara en viktig del i en undersökning som syftar till att 

förstå samhällsförändring. (Sahlin, 1999) Var god självkänsla lösningen till alla 

dessa skildrade problem och berodde självkänsla på samhällsförändringarna? 

Detta gjorde att vi ville granska artiklar om självkänsla i olika dags tidningar, som 

allmänheten har tillgång till och läser. Vi ville hitta underliggande diskurser i 

begreppet självkänsla och vad diskurserna ger för intryck på oss vid en närmare 

granskning. Det blev vår fokus eftersom vår uppfattning efter att ha läst artiklarna 

var att god självkänsla kunde lösa alla möjliga problem enligt författarna och 

deras intervju objekt, och den enda metod som passade för att granska dessa 

diskurser var diskursanalys. 
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3.2 Vad är diskursanalys? 

En diskurs är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)” ( Winther Jörgensen & Philip 2000, s. 7).  En diskurs betyder alltså att 

språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom 

olika sociala domäner. Diskurser betecknar, konstruerar och konstituerar den 

sociala verkligheten genom att ge den mening, samtidigt som de formas av och 

uttrycker aspekter av denna verklighet enligt Ingrid Sahlin. (Sahlin 1999). Detta 

innebär att en diskurs aldrig är bara kontruerande eller konstituerande utan är en 

viktig form av social praktik som både speglar och formar sociala strukturer och 

processer.  

”De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och 

poststrukturalistisk språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid 

går genom språket. Med hjälp av språket skapar vi respresentationer av 

verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en redan existerande verklighet – 

respresentationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att verkligheten inte 

finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska världen finns 

också, men den får bara beydelse genom en diskurs” (Winther Jörgensen & Philip 

2000, s. 7,) 

För att förklara citatet ovan tar Winther Jörgensen & Philip (2000) en specifik 

händelse som exempel, nämligen en översvämning. Översvämningen som ett 

materiellt faktum, alltså i fysisk form, äger rum oavsett diskurser. Vatten som 

stiger, människor som drunknar om de befinner sig på fel plats, äger alltså rum 

oavsett vad människor tänker och säger om översvämningen.  Det är sen, när 

människor försöker sätta in översvämningen i ett meningsfullt sammanhang som 

diskurser uppstår. Någon skulle förknippa översvämningen med olika 

naturfenomen, det kanske uppstår en meteorologisk diskurs (uppsvämningen 

uppstod p.g.a stora mängder nederbörd), en växthusdiskurs osv. Andra skulle 

hävda en politisk diskurs (att översvämningen bestod av felaktiga politiska beslut, 

som t.e.x. att inte bygga fördämningar) och åter andra skulle se översvämningen 

som Guds vilja, en religiös diskurs. Dessa diskurser pekar på olika faktum som de 

ser som reella i sammanhanget och diskurserna kan också kombineras på olika 

vis. Genom detta får den diskursiva förståelsen sociala konsekvenser och en 

förändring i diskursen leder också till en förändring i den sociala verkligheten (ex. 
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politiker kan tvingas att avgå). Språket förmedlar alltså inte bara information utan 

konstituerar den sociala världen, alltså det vi människor uppfattar som den rätta 

sanningen. 

Diskursanalys är analys av talad eller skriven text riktad till texternas innebörd 

och mening. Vi ville undersöka och analysera relationen mellan innebörden i 

artiklarna om självkänsla och dagens verklighet och samhälle. Diskursanalys är 

inte bara en enda ansats utan en rad olika tvärvetenskapliga ansatser som går att 

använda i många olika typer av undersökningar inom många olika typer av 

områden. En diskursanalys är följdaktligen en speciell, och breddad, form av 

analys av text eller tal. Analysen är en studie av samhällsfenomen där språket står 

i fokus skriver Bergström och Boréus. Vi granskar inte texterna för vad författarna 

vill säga, utan som Sahlin ( Sahlin 1999) skriver, vi granskar vad texten 

underförstår, omöjliggör och implicerar. Alltså vi granskar och analyserar 

artiklarna genom hur de påverkar oss och hur vi uppfattar att författarna vill att vi 

ska förstå den skrivna texten. Vad antyder texten att självkänsla är? Uttrycker 

texten begränsningar eller möjligheter för oss och vad ska självkänsla betyda 

enligt det skrivna ordet för oss som människor i samhället? 

Vår roll är alltså varken att lista ut hur verkligheten bakom diskursen ser ut eller 

att fundera ut vad människor verkligen menar när de framför en diskurs. Istället är 

det diskursen i sig som ska granskas, hur vi uppfattar vad som egentligen skrivs 

om självkänsla. Man ska granska vad som faktiskt har sagts eller skrivits, 

undersöka mönster i diskurserna och sen fundera över vilka sociala konsekvenser 

som diskursernas framställning av verkligheten kan leda till. Det viktiga som 

forskare är att försöka ställa sig utanför materialet och se till att ens egna 

värderingar och åsiker inte överskuggar analysen, utan istället får man försöka 

bortse från sin egen kunskap i ämnet och göra sig ”främmande” för materialet. 

Det finns flera olika intriktningar inom diskursanalysen, och även inom samma 

inriktning skiljer sig tillvägagångssätten en hel del, det är alltså upp till varje 

enskild forskare att bestämma sig för vilken inriktning denne vill ha på sin 

diskursanalys. Det råder alltså en viss oenighet kring begreppet diskurs och 

diskursanalys. Några forskare analyserar vardagens diskurser genom människors 
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sociala interaktion medan andra intresserar sig för en mer abstrakt klarläggning av 

de diskurser som cirkulerar i samhället. (Winther Jörgensen & Philip 2000) 

Vi har valt att inrikta oss på en form av kritisk diskursanalys, var främste 

företrädare är Fairclough. Fairclough hävdade att diskursen bara är en bland flera 

aspekter av varje social praktik. Han menade också att konkret språkbruk alltid 

hänvisar bakåt till tidigare diskursiva strukturer, därför lägger han en viss vikt vid 

intertextualitet, alltså det sätt på vilket en text bygger på element och diskurser 

från andra, tidigare texter. Genom att fokusera på intertextualitet kan man både 

betrakta reproduktionen av diskurser och förändringen av diskurser eftersom ”Det 

är genom att sammanfoga element från olika diskurser som det konkreta 

språkbruket kan förändra de enskilda diskurserna och därmed också den sociala 

och kulturella omvärlden” (Winther Jörgensen & Philip 2000, s. 13). 

Kritisk diskursanalys ser det som sin roll att klarlägga och avslöja diskursernas 

roll i vår sociala värld, vilket inkluderar de sociala relationer som innebär 

ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till en social förändring mot mer 

jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället som 

helhet. (Winther Jörgensen & Philip 2000) 

3.3 Språket som makt 

Språket står i fokus för diskursanalys, språket som används i media kan ses som 

sanning i sig. ”Enligt Connolly är det språket som tillhandahåller ett perspektiv på 

den verklighet vi ska förstå”. (Bergström & Boréus 2000, s. 326) Språket som 

används i texter kan vara avgörande för hur läsarna reagerar och tar till sig 

informationen. Bergström & Boréus skriver att språket är den yttersta 

gränssättaren för människors tankar och handlingar då vi lever i 

informationsåldern, där texter ofta läses och refereras till i olika sammanhang. 

Detta får konsekvenser för vad människor tänker och gör, språket kan ses som en 

maktutövning genom att man får makten över tanken.  

 

”… anta att detta slags maktutövning försiggår genom att de stora massmedierna 
beskriver vissa samhällsfenomen på ett specifikt vinklat sätt, medan alternativa 
betraktelsesätt helt trängs undan”. (Bergström & Boréus 2000, s. 14)  
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Därmed blir det ännu viktigare att analysera vad massmedia egentligen skriver om 
vissa fenomen. De skriver också att en diskurs kan beskrivas som ett regelsystem 
som legitimerar vissa kunskaper men inte andra, vilket leder till att vissa uttalanden 
får mer auktoritet än andra. ”Språket återger inte verkligheten direkt och på ett 
enkelt sätt utan bidrar snarare till att forma den”. (Bergström & Boréus 2000, s. 
305). 

 

Vårt syfte med diskurs analys är inte att påvisa någon sanning, utan sanningen är 

diskursiv, alltså den är socialt konstruerat. Vi ville förenkla och förtydliggöra 

fenomenet självkänsla, genom att studera artiklar och få ett grepp om vad som 

egentligen skrivs, vad de omöjliggör och implicerar och hitta de underliggande 

meningar i textarna. Diskursanalys ger inget svar på vad som är rätt och fel, den 

lämnar det upp till läsaren att avgöra genom att värdera diskursen i sig själv och 

rimligheten i vår analys. 

 

3.4 Urval av material  

Vi valde endast artiklar, då vi ville granska texter som allmänheten har tillgång till 

och läser. Vi var av den uppfattningen att vetenskapliga artiklar och böcker, läser 

inte de flesta ”Svensons”, därmed uteslöt vi dessa texter i vårt urval. Vi ville 

undersöka artiklar de flesta människor har tillgång till och läser, då vi grundar vårt 

arbete på de antaganden och påståenden som ligger bakomliggande i artiklarna. Vi 

är väl medvetna om att vårt urval kan uppfattas som ”smal” genom att bara 

använda artiklar som empiri, men det var ett medvetet val och syfte från vår sida.  

 

3.5 Tillvägagångssätt 
Vi valde att analysera artiklar i ämnet självkänsla då vi ville ta reda på vilket 

budskap om självkänsla som förs ut av de skrivna medierna till allmänheten, av 

samma anledning valde vi artiklar från populärpress och dagspress snarare än från 

vetenskapliga tidskrifter. Vi sökte artiklarna via högskolebibliotekets artikelsök, 

vårt sökord var kort och gott självkänsla. Vi fick många träffar på artiklar som 

hade ordet självkänsla i titeln och vårt urval baserade sig på följande kriterier: Vi 

ville inte ha artiklar som främst behandlade hur man bäst stärker sin egen och 
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andras självkänsla så de valde vi bort då vi ville relatera begreppet självkänsla till 

samhället idag och koncentrera oss på den diskurs som råder kring begreppet, vi 

ville alltså inte forska fram någon handbok kring hur man enligt media stärker sin 

självkänsla, utan snarare analysera kring varför media framhåller att man behöver 

stärka sin självkänsla. Istället letade vi då efter artiklar som behandlade ämnet 

självkänsla i relation till andra samhälleliga fenomen, ex. stress, livssituation etc. 

Efter urval via artikeldatabasen letade vi rätt på vad som verkade vara lämpliga 

artiklar att läsa och analysera. Då vi beställde hem flera artiklar som inte fanns 

tillgängliga på biblioteket så visade sig en del innehålla väldigt lite om 

självkänsla, i någon artikel var det endast titeln som innehöll något om 

självkänsla, ordet plockat ur en enda mening ur den intervju som artikeln bestod 

av och som visade sig lägga tonvikten på något helt annat. I de fall vi bedömde det 

som omöjligt att få fram något resultat från artikeln så plockade vi bort denna från 

vår undersökning.  

För att få fram ett resultat så läste vi båda igenom artiklarna på varsitt håll och 

antecknade de ämnesord vi tyckte var väsentliga i artikeln, vi valde att göra detta 

på varsitt håll för att påverkas så lite som möjligt av varandra och få fram bådas 

åsikter kring artiklarna. Sen satte vi oss och försökte sammanfatta de ämnesord 

som förekom flera gånger under olika teman för att kunna strukturera upp 

resultatet. Vi kom fram till tio teman: självkänsla, klass, genus, prestation och 

krav, makt, självinsikt och självbilder, jantelagen och egoism, fysisk och psykisk 

ohälsa (utbrändhet), identitet och kärlek. 

Vi läste sedan återigen igenom alla artiklar och antecknade vad de skrev om 

respektive tema i löpande text och med hjälp av citat, detta för att få fram ett 

konkret och överskådligt resultat som grund inför analysen. För att underlätta 

inför analysen skrev vi inte ner vad som sades artikel för artikel utan istället under 

aktuellt tema. Som en inledning av resultatet skrev vi en sammanfattning av varje 

artikel som en introduktion till läsaren. När resultatet sammanfattades och 

analysen påbörjades så strök vi en del teman som kunde sorteras in under andra 

och skrev ihop en del av våra tio teman till något färre rubriker för att få det mer 

sammanhängande och lättöverskådligt. 
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4. Teori 
Individualisering 

Vi har valt att lägga den teoretiska tyngdpunkten i vårt arbete kring 

individualiseringen av samhället. Vi tror att den diskurs kring självkänsla som 

finns i dagens samhälle är en följd av den individualisering som pågår. Vad är då 

individualisering? Bauman menar att begreppet  individualisering består i att 

förvandla den mänskliga identiteten från något självklart till en uppgift för 

individen och dessutom ge individerna ansvaret att som aktörer utföra denna 

uppgift och att stå för de konsekvenser, inklusive biverkningarna, som uppgiften 

medför genom aktörernas agerande. (Bauman 2001, s. 176)  

Att individualiseringen är utbredd och aktuell i vårt samhälle är ingen nyhet, 

Bauman menar dock att hur individualiseringen och dess uppgift i framtiden 

kommer att utformas kommer att ha ett stort inflytande över samhällets utveckling 

i stort och över vår socialitet (Bauman 2001, s. 176) 

 

Av individualiseringen i samhället följer att en persons identitet och 

identitetsskapande blir allt viktigare och upptar allt större plats i individens liv. 

Idag räcker det inte alltid att bara vara, uppmärksamheten kring 

identitetsskapandet är stort och att förverkliga sig själv på olika vis känns viktigt 

för många människor. ”Att behöva bli vad man är, är kännetecknande för det 

moderna livet.” (Bauman 2001, s. 176). Bauman menar att detta kommer sig av att 

vi inte längre känner samma trygghet i traditionerna och det traditionella 

samhället, gemenskapen som man förut självklart hade med sig från sin familj och 

sin klass existerar idag inte på samma vis. Istället försöker vi hitta en plattform att 

känna trygghet på genom att skapa oss en stark identitet: 

”Att `identitet` får en sådan uppmärksamhet och framkallar sådana lidelser beror på 
att den är ett surrogat för gemenskap: för detta förment `naturliga hem` som inte 
längre finns tillgängligt i den snabbt privatiserade och individualiserade, raskt 
globaliserande världen och som därför kan uppfattas som en bekväm tillflyktsort av 
trygghet och förtröstan och som sådan hett åstundad.” (Bauman 2001, s. 184) 
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En ständig jakt.. 

En av frågorna man kan ställa sig är om diskursen kring självkänsla återspeglar ett 

verkligt behov hos individerna eller om den snarare blir ett försök från medias 

sida att skapa en bättre marknad för sig själva genom uppmärksamma individerna 

på att man saknar något man inte visste man saknade och som media kan visa 

vägen till: 

”Kort sagt: tingen är i ordning om man inte behöver oroa sig över tingens ordning; 
tingen är i ordning om man inte tänker, eller känner ett behov av att tänka, på dem 
som ett problem, och ännu mindre som en uppgift. Och så snart man börjar tänka på 
ordning är det ett säkert tecken på att något, någonstans, är i oordning: något håller 
på att gå en ur händerna och man måste alltså göra något för att åter skapa ordning.” 
(Bauman 2001, s.43) 

 

Bauman (2001) skriver att vad som är värt vårt intresse i jakten på lyckan och vad 

som är onödigt för ett lyckligt liv är en smaksak som hela tiden riskerar att 

förändras då man kan misstänka att ting som prisas och framhålls för att göra livet 

lyckligt är värdefulla för individerna, inte tack vare sin inneboende lyckoskapande 

potential, utan därför att de redan har gjorts till åtråvärda föremål genom 

exempelvis propaganda eller reklam. Bauman beskriver en ”marknad” där 

åtråvärda identiteter skapar en vilja hos människor att utforma sin egen identitet 

efter vad som anses åtråvärt i samhället:  

”Det dilemma som plågar män och kvinnor vid detta sekelskifte är, med andra ord, 
inte så mycket hur de ska uppnå de identiteter de vill ha och hur de ska få andra 
människor att erkänna dem – utan vilken identitet de ska välja och hur de ska hålla 
sig skärpta och vaksamma så att de kan göra annat val ifall den tidigare valda 
identiteten plockas bort från marknaden eller förlorar sin dragningskraft.” (Bauman 
2001, s.179)  

 

Självkänsla har blivit ett viktigt begrepp i den jakt på en stark identitet som 

individualiseringen lett fram till. Diskursen kring självkänsla som framförs av 

media idag är till stor del byggd kring människors identitetsskapande. Människor 

letar efter sätt att leva ett lyckligare liv än de gör idag: 
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”Just därför att det verbala utrymmet är så stort och mottagligt för så olikartade 
innehåll kan det fungera som en samlingspunkt för människans bilder av det goda 
livet – det vill säga av ett liv som är bättre än den sortens liv de lever, ett liv de 
skulle föredra framför det de hittills har upplevt. ” (Bauman 2002, s.157) 

 

Bauman menar att individer ställs inför ständig kritik av det vardagliga livet och 

uppmanas att söka sig till något mer och bättre då olika modeller för det 

önskvärda livet ställs mot varandra och jämförs, och därigenom förvandlas de till 

alternativ för individen. En rad av valmöjligheter skapas och leder till en punkt 

där kritik av det ”reellt existerande livet” sänds ut dagligen. (Bauman 2002, s.157-

158) 

Bauman menar att jakten på lycka är en av drivkrafterna för individens och 

samhällets utveckling: 

”Vi uppfattar jakten på lyckan som en naturlig böjelse och ett ständigt intresse hos 
människan. Den framstår både som en nödvändig och tillräcklig anledning till 
människans vägran att stå stilla, och som den främsta drivfjädern för att göra 
ansträngningarna och ta riskerna som är förbundna med allt sökande, prövande, 
upptäckande och uppfinnande av nya sätt att vara. För oss och kanske för alla våra 
samtida är det en självklarhet att alla individer gör vad de än gör därför att de vill bli 
lyckliga, eller lyckligare än de hittills har varit. Vore det inte för den önskan, skulle 
de inte göra det de gör – i alla händelser inte av egen vilja och på eget initiativ. 
(Bauman 2002, s.170) 

 

Identitet 

Diskursen kring självkänsla blir allt mer framträdande och viktig ju mer 

individerna prioriterar skapandet av sin egen identitet. Beck menar att vägen till 

lycka för en individ i dagens samhälle går, enligt vad individerna själva tror, 

genom att förverkliga sig själv. I jakten på en identitet och ett mål i livet får både 

ett lyckligt familjeliv och höjd levnadsstandard stå tillbaka för de främsta 

målsättningar som idag är att finna sitt sanna jag och främja sin personliga 

utveckling. (Beck 2000, s. 159) 

Individualiseringen leder till ett ökat ansvar på olika plan för individen. ”Skyll dig 

själv” mentaliteten tar plats. Många finner det otryggt och ångestframkallande att 

inte känna någon tillit till att samhället hjälper vid kriser och att inte kunna skylla 
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på samhället vid problem, utan bara på sig själv. Beck menar att samhälleliga 

kriser istället omvandlats till personliga kriser, det kollektiva har förvandlats till 

ett personligt öde. Det som man förr hade hjälp från det klasspräglade och 

kollektiva livet att klara av får man idag möta på egen hand. När någon olycka 

uppstår, såsom arbetslöshet, så drabbas inte en klass eller ett skikt utan i första 

hand individen med dennes specifika och personliga villkor. (Beck 2000, s. 147). I 

ett sådant läge gäller det alltså att ha en stark identitet och en stark självkänsla för 

att klara sig ur krisen. 

Skuldbeläggningen och ”skyll dig själv” mentaliteten kan på längre sikt leda till 

psykisk ohälsa genom den press som individen utsätts för genom att det ställs krav 

från omgivningen och från individen själv att se till att denne lyckas på alla 

områden i livet. Det som länge varit viktigt för identitetsskapandet, nämligen 

möjligheten att växla från ett samhällsskikt till ett annat, försvinner i och med 

klassamhällets tillbakagång. Skillnaderna mellan människor finns dock kvar, men 

de individualiseras vilket innebär att det som förr sågs som samhälleliga kriser nu 

ses som individuella, personliga kriser som inte direkt har sin grund i den 

samhälleliga sektorn. Konsekvensen av detta blir att människor drabbas av 

psykiska problem då de får ångest, känner sig otillräckliga och lider av 

skuldkänslor över sin situation som de själva känner sig ansvariga för. Beck menar 

alltså att konsekvensen av behovet att finna sig själv och bli bekräftad blir att 

människor tvivlar på sig själva och ifrågasätter sig själva. Frågor som ”är jag 

verkligen lycklig?” och ”har jag verkligen förverkligat mig själv?” omvandlas 

genom det också till lönsamma marknader för experter och media, som ser sin 

chans att tjäna pengar på människors behov av att skapa sig en identitet.  

Beck (2000) skriver att samhället inte alltid utvecklas i takt med individerna och 

sig självt, på det viset blir kraven som ställs på individerna motsägelsefulla och 

ibland omöjliga att genomföra, som t.ex. vad gäller strukturerna för arbetsmarknad 

kontra jämställdhet mellan könen i samhället: 

”Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och 
män i institutionella strukturer som förutsätter att de inte är jämställda. Vi kan inte tvinga in 
de nya ”runda” människorna i de gamla ”fyrkantiga” facken som arbetsmarknaden, 
sysselsättningssystemet, stadsplaneringen, socialförsäkringssystemet och liknande kräver” 
(Beck 2000, s. 183) 
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5. Resultat  
Nedan följer en kort beskrivande sammanfattning av de artiklar som vårt resultat 

grundar sig på. Vi har valt att ta med artiklarnas inledning i beskrivningen då de 

ger en översikt av vad artiklarna innehåller utan vår tolkning och innan vårt urval 

av material till resultatet. 

Utan självkärlek blir man självupptagen  

Agneta Lagercrantz , Svenska Dagbladet 2003-07-23 

”Kärlek är att ge, osjälviskt, uppoffrande. Det vet vi. Men kan kärlek också vara 

att ta och att sätta gränser? Älskar man inte sig själv tillräckligt, så att man hävdar 

sin egen person och sina egna behov, blir man ingen nyfiken älskare som kan 

glädjas med den andra, menar experterna”.  Agneta Lagercrantz intervjuar Astrid 

Lewison, legitimerad psykolog och Björn Ogéus, som är läkare i sin skildring om 

självkänslans betydelse för kärleksfulla relationer. 

 

Självkänsla är inte egoism 

Jan Carlquist, Pro-Pensionären 2006-06-05 

”Att ständigt bara tänka på sig själv kan vara ganska förödande. Men visst måste 

man ha rätt att ibland få slappna av och känna att man duger. Nog finns det en 

sund egoism, som bottnar i en bra självkänsla, utan att man för den skull bara bryr 

sig om sig själv. Faktum är att man måste tycka om sig själv för att klara av att 

älska andra”. Jan Carlquist skriver om självkänsla gentemot allt från egoism och 

ödmjukhet till religion och jantelagen, och hur människor har svårt att visa kärlek 

till sig själv, utan att vara rädd för att uppfattas som egoistiska. 
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Större risk för ohälsa om du bygger ditt liv på prestation 

Anna Hedlund, Göteborgs-Posten, 2005-09-02 

”Tillbaka till jobbet, vardagen och krav på att prestera. Den som bygger sin 

självkänsla på egna prestationer löper större risk för psykisk ohälsa och 

utbränning”.  

Hedlund skriver om människor som bygger sin självkänsla på prestation och 

riskerna det innebär. Hon baserar mycket av sitt innehåll på forskaren och 

psykologen Lennart Hallstens studie om prestationsbaserad självkänsla. 

 

Alla har självkänsla i en bra livssituation  

Lena Rydin, Femina 2001 häfte 4 

”I sin nya tecknade roman låter Joanna Rubin Dranger romanhjältinnan balansera 

nära bråddjupet för att hitta sitt egenvärde i karriärkarusellen” 

Artikeln innehåller en intervju med Joanna Rubin Dranger som skrivit en tecknad 

roman. Romanens huvudperson är en kvinna som kämpar med sin dåliga 

självkänsla och inte känner sig särskilt lyckad, men hon försöker ändå visa upp en 

självsäker attityd utåt. 

 

En stark självkänsla viktig för alla invandrare   

Stefan Danielsson, Impuls 1999, nr 9 

”Religion, tradition, disciplin, könsroller, identitet...  Samma ord återkommer 

ständigt när invandrartäta områden genomlyses. De karaktäriseras ofta som 

`problemområden` och `tickande bomber`. Men åren går och märkligt nog dröjer 

den förväntade apokalypsen” 

Artikelförfattaren Stefan Danielsson skriver om det invandrartäta området 

Rosengård i Malmö. Han menar att området länge setts som ett problemområde 

och en tickande bomb, och att detta rykte till stor del är oförtjänt.  
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Rätten till dålig självkänsla  

Naiti del Sante, Bang 2005, nr 1 

”När staten inte kan garantera kvinnors lika rätt inför lagen, skapas andra initiativ 

för att upprätta våldtäktsoffers värdighet. Kanske är allmänhetense starka 

reaktioner på Motalafallet ett tecken på medborgarnas uppror och rättsväsendets 

sammanbrott, skriver juristen Naiti del Sante” 

Naiti del Sante som skrivit artikeln är jurist och hävdar att rättsystemet inte fullt ut 

tar sitt ansvar för att försvara de brottsoffer som av olika anledningar inte kan föra 

sin egen talan på ett självsäkert vis, utan att utfallet i målen oftare blir till deras 

nackdel jämfört med om de haft en stark självkänsla och lätt för att uttrycka sig 

och berätta vad de varit med om. 

 

 Självbilder styr hur vi mår i livet   

Agneta Lagercrantz, Svenska Dagbladet 2005-11-15 

”En negativ självbild kan bidra till att människor ramlar rakt ner i ett svart hål. 

Men, enligt psykoterapeuten och författaren Marta Cullberg Weston, går det att 

styra över de negativa inre tankarna och inse att man inte är något hjälplöst offer” 

Agneta Lagercrantz har intervjuat psykoterapeuten och författaren Marta Cullberg 

Weston som menar att människor själva kan styra hur de mår genom att lära 

känna sina inre självbilder som vi alla bär med oss.  

 

Välkommen satsning på självkänsla   

Stig Kankkonen, Hufvudstadsbladet 1998-12-24 

”Projektet Sund självkänsla är något av ett skötebarn för undervisningsminister 

Olli-Pekka Heinonen. Konkret gäller det ett projekt i grundskolan, men för att det 
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ska kunna genomföras framgångsrikt krävs att vi alla deltar. Liksom att vi måste 

förstå betydelsen av livslångt lärande måste vi också inse att en sund självkänsla 

kräver ett livslångt engagemang” 

Så säljer självförtroende   

Inger Melin, Borås Tidning 2006-11-03 

”På bara ett år har Mia Törnbloms böcker Självkänsla nu och Mera självkänsla 

blivit raketer på bokhimlen. Ett svenskt svar på Jantelagen, eller en ny 

träningsmetod bland andra?” 

 

I ordet underklass ryms varken självkänsla eller stolthet   

Eva X Moberg, Aftonbladet 1996-01-21 

”När jag var ung var jag nära vän med en flicka från överklassen. Vi var 

oskiljaktliga under flera år- ända tills någonting, jag kunde inte sätta fingret på 

vad, obönhörligen drev oss ifrån varandra. Nu vet jag: det var klasskillnaden.” 

 

Självkänsla – grunden till personlig utveckling Ann-Cathrine Johnsson,  

Skånska Dagbladet 2006-06-05 

”Självkänsla är grunden till ett bra och balanserat liv. Det menar coachen Mia 

Törnblom, som håller kurser i personlig utveckling. –Jag ser självkänsla som en 

färskvara. Man måste göra insättningar på må bra-kontot med jämna mellanrum 

för att kunna göra uttag när livet drabbar oss, säger hon.” 
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5.1 Resultatet indelat i teman 
Vi har kartlagd diskurserna kring självkänsla och delat in det resultatet under olika 

teman som vi tyckte täckte innehållet bra. Indelningen i teman bestämde vi oss för 

dels för att resultatet skulle vara lätt att läsa och dels för att vi skulle ha en bra 

utgångspunkt med materialet upp strukturerat inför analysen. Vi har omformulerat 

resultatet i egna ord, men det vi tyckte var viktigt att poängtera har vi citerat 

”ordagrant” från artiklarna med hänvisning till författare. 

 

Hur beskrivs självkänsla i artiklarna? 

Carlquist1 resonerar kring hur man redan som barn ständigt jämför sig med andra, 

i puberteten är vår självkänsla och tilltro till oss själva som bortblåsta. Vi litar inte 

på våra möjligheter, vi fokuserar endast på våra brister, han menar det kan ta ett 

helt liv innan vi har återfått vårt självförtroende som vi hade som små barn. Han 

funderar på vad det är som händer i oss, som får dessa förödande konsekvenser, 

att vi tappar vår självkänsla vi fick i barndomen. Han skriver att människor ofta 

tror att de får sin självkänsla genom andra människor, genom att man får 

berömmelse och någon tycker om en. Men han påstår att vi inte kan leva genom 

andra människor, självkänslan kommer inifrån inte utifrån. 

Lennart Hallsten2 forskare och psykolog har gjort en studie i prestationsbaserad 

självkänsla. Om man bygger sin självkänsla på utseende, agerande eller prestation, 

rör man sig på osäker mark. När man presterar bra på jobbet, eller känner sig nöjd 

med sitt utseende mår man bra. Går det dåligt så mår man dåligt, otillräckligheten 

gnager i kroppen, man känner sig misslyckad. Detta är prestationsbaserad 

självkänsla enligt Hallsten.  I studien skiljer han på utbränning (burnout), som är 

en psykisk kris till följd av att man inte orkar med viktiga uppgifter eller roller i 

                                                           

1 Carlquist, J. Pro-Pensionären 2006-06-05 

2 Hedlund, A. Göteborgs-Posten, 2005-09-02 

 

 



  2

livet, och utslitning (wornout), då man är lika utmattat, men självkänslan påverkas 

inte av motgångar. En person med hög prestationsbaserad självkänsla tänker ”jag 

är misslyckad” medan en person med låg prestationsbaserad självkänsla tänker 

”jag har misslyckats”, säger Lennart Hallsten. Han menar att prestationsbaserad 

självkänsla är ett inlärd beteende som grundar sig i tidigare erfarenheter. Om du i 

barndomen lär dig vikten av att prestera och bli något, följer detta mönstret dig in 

i vuxenlivet. 

Självkänsla definieras ”som ett resultat av en mängd olika, inre självbilder som vi 

bär med oss och som ger oss just en känsla för oss själva” menar Marta Cullberg 

Weston.3 Hon tycket att det är oerhört förenklat att tala om god eller dålig 

självkänsla, även om man har en god självkänsla i allmänhet kan man ha olika 

sårbara punkter som får en ur balans. Dessa punkter beror på att vi av någon 

anledning har fixerats vid en viss tidpunkt i vår utveckling. Med åren tenderar vi 

att acceptera oss själva bättre. 

Bristen på och suget efter självkänsla är inte typiskt svenskt menar Mia 

Törnblom,4 utan helt mänskligt, men det tar sig olika uttryck i olika länder. I USA 

finns den amerikanska drömmen att alla kan lyckas och det är deras förbannnelse, 

för alla kan inte lyckas. Mia menar också att man inte bara kan läsa sig till 

självkänsla, lika lite som man kan läsa sig till att bli fysiskt vältränad, utan att man 

måste öva hela tiden och det är redskapen för att öva upp sin självkänsla som hon 

presenterar i sina böcker. Mia ser självkänsla som en färskvara, man måste hela 

tiden jobba på att må bra för att ha något att falla tillbaka på vid motgångar.  

”Liksom vi måste förstå betydelsen av livslångt lärande måste vi också inse att en 

sund självkänsla kräver ett livslångt engagemang” (Välkommen satsning på 

självkänsla Kankkonen, S. Hufvudstadsbladet 1998-12-24) En sund självkänsla är 

grunden för ett positivt, rikt och lyckligt liv. En sund självkänsla innehåller 

fysiska, psykiska, sociala och kunskapsmässiga element. En självkänsla uppstår 

och formas alltid i våra relationer till varandra. I de relationerna är vi alla 

                                                           

3 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2005-11-15 

4 Johnsson, A. Skånska Dagbladet 2006-06-05 
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samtidigt lärare och elever. Det är en av utgångspunkterna för projektet Sund 

Självkänsla som det arbetas med i Finlands grundskolor, skriver Stig Kankkonen.5  

 

Är kvinnor bäst på att vara sämst? 

Eva X Moberg6 menar att arbetarklassen håller på att ersättas av en stor 

medelklass och en växande underklass som marginaliseras medvetet av eliten i 

landet. Hon menar att skillnaden mellan begreppen underklass och arbetarklass 

ligger i en viktig punkt: i underklassbegreppet ryms varken självkänsla eller 

stolthet. 

Enligt Anna Hedlund7 är prestationsbaserad självkänsla vanligare bland yngre, 

välutbildade och bland kvinnor. Fenomenet utslitning (wornout) drabbar oftast 

något äldre personer med kortare utbildning. 

I sin artikel om allas rätt till en dålig självkänsla skriver del Sante8 att kvinnors 

rättigheter finns nedskrivna i flertalet lagar och får inte förhandlas bort eller 

nonchaleras i rättsprocesser, oavsett vilken bakgrund och självkänsla kvinnorna 

har. En korrekt tolkning av lagarna innebär att alla är lika inför lagen och innebär 

alltså att även svaga grupper måste få bli hörda under rättsprocessen som inte ska 

lämna utrymme för fördomar och andra subjektiva skäl. Allas intressen måste 

tillvaratas, även rättigheter för de som inte själva kan föra sin talan och tillvarata 

sina rättigheter. ”Därmed är dålig självkänsla en obestridlig rättighet”. Fram tills 

dess att rättsväsendet blir en arena för kvinnors rättigheter och upprättelse får jag 

förlita mig på det civila samhället och kvinnorörelsen som aldrig slutar kämpa för 

rättvisa för offret, oavsett hennes självkänsla. Del Sante menar också att 

kvinnorna som brottsoffer måste kämpa för att få sin verklighet beskriven och sin 

rättvisa tillgodosedd. Detta blir särskilt tydligt i rättsprocesser som behandlar våld 

                                                           

5 Kankkonen, S. Hufvudstadsbladet 1998-12-24 

6 Moberg, E. Aftonbladet 1996-01-21 

7 Hedlund, A. Göteborgs-Posten, 2005-09-02 

8 Del Sante, N. Bang 2005, nr 1 
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mot kvinnor eftersom maktförhållandena pga attityder och rättstradition redan är 

ojämlika till nackdel för kvinnorna. 

Danielsson9 skriver i sin artikel om invandrares identitet att för många 

invandrarkvinnor är arbetslöshet inget direkt problem, då det i deras kulturer 

snarare förväntas att kvinnor ska ta hand om hemmet. Det är snarare det svenska 

kravet på att även kvinnor ska förvärvsarbete som blir problemet eftersom det 

tvingar bort dem till olika kurser som tar tid från hem och barn. Danielsson menar 

också att i de allra flesta närgranskningar faller faktorn invandrare bort som orsak 

i problemdefinitionen och kan istället ersättas med faktorn klass. En flykting med 

god ekonomi betraktas inte längre som ”invandrare” utan ges en annan mer 

beskrivande och positiv identitet som ex. ”doktor”, ”krögare”. Många invandrare 

kommer från en klass vars motsvarighet inte finns här i Sverige. De är 

lågutbildade och traditionsbundna och många av dem blandar ihop religion och 

tradition. Religionen och frågor om barnuppfostran skapar svårigheter vid mötet 

med svenska normer, exempelvis i skolan. För många av invånarna i invandrartäta 

områden känns livet instängt och levs efter myndigheternas krav och villkor. Den 

som är arbetslös flykting och lever på socialbidrag har ingen möjlighet att flytta 

till ett annat område då fastighetsägarna vägrar att hyra ut till folk som inte klarar 

kreditupplysningens granskning. Den som är arbetslös flykting har alltså ingen 

chans att komma in i det svenska samhället enligt Danielsson. 

Ofta är kvinnor i romaner alldeles för präktiga, förträffliga utan sprickor, det blir 

en förvirring i kollisionen mellan de kvinnliga och de manliga idealen. Idag finns 

många otydliga budskap där man använder sig av ytlig feminism för att verka 

politiskt korrekt tycker författaren Joanna Rubin Dranger10.  

 

                                                           

9 Danielsson, S. Impuls 1999, nr 9 

10 Rydin, L. Femina 2001 häfte 4 
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Prestationer - är min vilja min ovän? 

Agneta Lagercrantz11 skriver att människor ofta inte är vänner med sig själva, du 

riktar stora krav inåt, är mycket självkritisk, du är helt enkelt din egen fördömande 

domare. Om man tar självrespekten som utgångspunkten i god självkänsla enligt 

Björn Ogéus12, utmanas den både av samtidens krav på att du ska duga och av hur 

du har format den inre bilden av dig själv. 

Carlquist13 skriver att barn, när de börjar i skolan förlorar de sin självkänsla. Det 

gör de i jakten på berömmelse. De jämför sig hela tiden med andra barn, som på 

helt andra tidigare erfarenheter med dina föräldrar inte ger dig berömmelse för 

den du är. Du jämför dig bara med de bästa, man koncentrerade sig bara på sina 

egna brister. När man bara ser vad man är dålig på, avtar självkänslan, man blir 

hämmad som barn. Lite tillspetsat skriver han att det enda vi människor kanske är 

riktigt bra på, det är att vara dårliga. 

Hallsten14 menar att problematiska familjeförhållanden, arbetslivets många 

organisationsförändringar, krav på lönsamhet och utvärderingar av dem anställdes 

prestationer leder till att människors krav på sig själva ökar. Har man 

prestationsbaserad självkänsla, är man i stor risk för att bli utbränd och psykisk 

sjuk, för att man inte säger nej när allt fler uppgifter läggs på dig. 

Enligt Mia Törnblom15 är det ett tecken på att du har en låg självkänsla om du 

presterar för att bevisa för andra att du kan istället för att göra det du själv vill 

göra. Ett annat tecken på låg självkänsla är om du ständigt jämför dig med andra 

och bara tycker du är bra om ingen annan är bättre, eller om du tycker du är ful 

och tror att du vore lyckligare om du vore snyggare. Mia menar att ätstörningar, 

utbrändhet och depression kan vara tecken på att vi inte orkar delta i jakten på att 

duga.  

                                                           

11 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23 

12 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23 

13 Carlquist, J. Pro-Pensionären 2006-06-05 

14 Hedlund, A. Göteborgs-Posten, 2005-09-02 

15
 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23 
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Det är lätt att lyssna för mycket på folk som har en massa ogenomtänkta idéer om 

saker och ting när man är i en svacka i livet. En del människor är välvilliga och 

vill hjälpa, men det finns inga lösningar och klara svar och då blir det bara en 

massa ord utan mening säger författaren Joanna Rubin Dranger16.  

Om man har en god självkänsla kan man sätta gränser, då tillåter man inte att 

någon behandlar en illa menar Marta Cullberg Weston.17 

Naiti del Sante18 skriver om hur olika utfall i två liknande rättsfall om 

våldtäktsanklagelser förklaras av en professor med att, ”Det är inte 

diskriminering, det är bara dålig självkänsla!”. Artikelförfattaren vill därför lyfta 

fram rätten till en dålig självkänsla, att må dåligt, vara tyst, låta sig förnedras men 

ändå kunna lita på att rättsystemet kommer att behandla en rättvist. 

Undersökningen artikelförfattaren genomfört visar på att de mest utsatta 

brottsoffren som kände sig väldig maktlösa hade haft svårast att göra sig hörda 

under rättsprocessen. 

”-Självförtroende är idag som en egenskap. Jag tror att för de flesta människor går 

självförtroendet i vågor hela livet, och att alla kan ha det när man befinner sig i en 

bra situation. Men det är svårt att behålla självförtroendet när man mist jobbet 

eller känner sig oälskad. Det pratas mycket i böcker, tv och mellan människor om 

relationer. Den viktiga frågan om människovärde, om att man är värd något utan 

att vara något, pratar man aldrig på djupet om.” (Alla har självkänsla i en bra 

livssituation Rydin, L. Femina 2001 häfte 4) 

 

                                                           

16 Rydin, L. Femina 2001 häfte 4 

17 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2005-11-15 

18
 Del Sante, N. Bang 2005, nr 1 
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Identitet, ett skapande av självet! 

”Jag skulle inte ha gjort den här romanen om jag inte ofta hade funderat över hur 

mycket av självkänslan som hänger ihop med yrket. I min generation var det 

viktigare att få et bra jobb än att träffa någon och få ett familjeliv” (Alla har 

självkänsla i en bra livssituation Rydin, L. Femina 2001 häfte 4) 

Astrid Lewison19 säger att om du inte får duga som du är, är det risk för att du inte 

får en sund och balanserad självbild. Du blir rädd för att inte duga som du är, du 

försöker överkompensera detta genom olika uppgifter för att få beröm och 

ständigt försöker du att vara andra till lags. Du behöver tid, som man knappast har 

i dagens samhälle, till att kunna titta inåt i dig själv och älska det du upptäcker 

enligt Lewison.  

Hedlund20 skriver att det måste bli en större medvetenhet bland chefer, då så 

många människor identifierar sig starkt med vad cheferna gör och presterar. Men 

Hedlund skriver också att det kan vara en känslig fråga med tanke på att 

prestationskraven som arbetarna har på sig själva är en god drivkraft hos 

medarbetare och därför kan anses som positivt av chefer. Hallsten21  säger att vi 

har skapat ett samhälle där det är viktigt för oss att synas hela tiden, men att det är 

viktigt att alla tänker igenom varför man driver sig själv så hårt. 

Psykoterapeuten Marta Cullberg Weston22 menar att man kan styra sina negativa 

inre tankar och inse att man inte är ett offer. Vi kan alla få ett bra liv genom att 

lära känna våra inre självbilder och därigenom bygga upp självkänslan. Detta går 

bara att göra om vi lägger vikt vid vårt inre istället för att jaga självkänslan genom 

att lägga vikt vid vårt yttre, vilket istället leder till så kallad självkänslostress. Det 

som ligger bakom självkänslan är alltid självbilder och det är dessa som påverkar 

hur vi lever och hur vi mår. Positiva och negativa självbilder är avgörande för om 

vi tycker att vi är värdefulla och värda att bli älskade av oss själv och andra. 

                                                           

19 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23 

20A. Göteborgs-Posten, 2005-09-02 

21 Hedlund, A. Göteborgs-Posten, 2005-09-02 

22 Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2005-11-15 
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Negativa självbilder kan vara en bidragande orsak till att människor känner stark 

oro och förtvivlan enligt Marta Cullberg Weston. 

 

Egoism, eller? 

Lagercrantz23 beskriver utifrån sin egen uppfostran hur det mest handlade om 

hänsyn, att kunna avstå och dela med sig. Hon skriver att utanför familjen gällde 

jantelagen, så hon trodde knappast att hon var någon. ”Och det där med att `älska 

din nästa såsom dig själv` kunde jag tolka på bara ett sätt: Sluta vara egoist. 

Bekämpa din själviskhet. Bli god.” (Utan självkärlek blir man självupptagen 

Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23) ”Ja, alltför egoistisk självkärlek 

blir helt fel, … men man kan ju ha haft dåliga rådgivare som lärt ut 

försvarssystem istället för djup självrespekt. I så fall har man ju bara lyssnat på 

ytterligare någon som utifrån talar om vad som gäller”. (Utan självkärlek blir man 

självupptagen Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23) säger Björn Ogéus 

när frågan om det finns en gräns på hur mycket man ska älska sig själv kommer 

på tal. Livet är inte bara ”jag” och ”mitt” längre, utan är också en fråga om hur 

andra har det skriver Lagercrantz. 

”Att ständigt bara tänka på sig själv kan vara ganska så förödande. Men visst 

måste man ha rätt att ibland få slappna av och känna att man duger. Nog finns det 

en sund egoism, som bottnar i en bra självkänsla, utan att man för den skull bara 

bryr sig om sig själv”. Carlquist, J. Pro-Pensionären 2006-06-05) 

Carlquist,24 tycker man borde ha rätt att få tycka om sig själv, utan att det ska 

förknippas med högmod, bristande ödmjukhet och utan att det genast klassas som 

egoism. Han refererar till Jantelagen som handlar om att ” du ska inte tro att du är 

något”, att många människor kämpar under den, att det kan tas som livsfarligt att 

tro sig något vara. Han menar också att jantelagen många gånger förknippas med 

ödmjukhet, vilket leder till att man tror sig vara ödmjuk om man inte tycker 
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24 Carlquist, J. Pro-Pensionären 2006-06-05 
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sigvara ”något”. Enligt Carlquist smyger sig jantelagen in i kristendomen, 

konsekvensen blir att man blandar ihop kristen tro med detta att inta tycka sig 

något vara. Det anser ofta fult att känna glädje och stolthet över sig själv, då man 

ofta får höra i predikningar hur god Gud är, hur dålig människan är etc. 

Låg självkänsla kan enligt Mia Törnblom25 yttra sig på olika sätt, antingen att man 

får svårt att ta plats eller att man vill stå i centrum och synas hela tiden. Om man 

lyckas förbättra sin självkänsla får man energi över istället för att bli 

självupptagen, vilket är ofrånkomligt om man har en ständig kritisk dialog med 

sig vilket människor med riktigt låg självkänsla har. 

 

Kärlek och relationer 

Utan självkärlek blir man självupptagen, Agneta Lagercrantz26 skriver att kärlek 

är att ge, osjälviskt, uppoffrande. Älskar man inte sig själv, så att man kan hävda 

sig själv som person och sina behov, blir man ingen nyfiken älskare som kan 

glädjas med den andra, menar experterna. Om kärlek också får handla om att 

kunna ta emot, låter man den andra få ge av sin kärlek. Man känner sig helt enkelt 

värd att älskas skriver Lagercrantz. Hon funderar också kring om människor kan 

älska någon annan utan att älska sig själv. ”Nej”, är svaret hon får av Björn 

Ogeus, läkare och smärtspecialist. I alla fall når människor som inte älskar sig 

själva den där harmoniska balansen, nyfikenheten och glädjen enligt Björn. 

När du tror att du måste bete dig på ett visst sätt för att bli älskad, får du endast 

kärlek på den andras villkor anser Astrid Lewison.27 Astrid påpekar också att vi 

lever i en narcissistisk kultur i dagens samhälle som uppmuntrar till beundran och 

självbespegling, det utgör en risk för att du hamnar i en bekräftelse-relation. Det 

vill säga att man utnyttjar varandra till att bli bekräftad och beundrad, ofta orsakad 

av att man som vuxen kompenserar det man inte fick som barn. Detta fungerar 

inte i längden, förhållandet blir till en kamp om uppmärksamhet. Om man ska 
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kunna ta del i kärleken, måsta man respektera sig själv och istället prata om sitt 

inre och åstadkomma ett ömsesidigt förhållande. Astrid säger att ”När vi ökar vår 

förförståelse för andra runt omkring oss, kommer också kärleken. På så sätt är det 

ju faktiskt viktigt, det här att kunna älska sig själv”. (Utan självkärlek blir man 

självupptagen Lagercrantz, A. Svenska Dagbladet 2003-07-23) 

Om man har en låg självkänsla orsakad av stora otillfredsställda behov från 

barndomen kan det bli jättejobbigt för partnern, menar psykoterapeuten Marta 

Cullberg Weston28, hur mycket bekräftelse man än får så behöver man ständigt 

mera eftersom man inte vågar lita på den. Hon jämför det med att ha hål i skeden, 

hur mycket man än matar sig så rinner näringen ut på vägen. Faktum är att man 

måste kunna tycka om sig själv för att klara av att älska andra skriver Carlquist.29
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6. Analys 
Individualitet  

Som en följd av individualiseringen har människor i dagens samhälle blivit 

ansvariga för sig själva och sina motgångar på ett helt annat sätt än tidigare. Enligt 

Bauman (2001) består individualiseringen i att förvandla den mänskliga 

identiteten från något givet till en uppgift. Ansvaret för utförandet och 

konsekvenserna för denna uppgift läggs automatisk på individen själv. Det 

innebär att man som individ har friheten att påverka och uppfylla sina önskemål 

och drömmar som man vill, men man bär också själv ansvaret för sina 

misslyckanden och dess konsekvenser. Individualiseringen leder till ett ökat 

ansvar för individen. ”Skyll dig själv mentaliteten” tar plats. Det blir otryggt och 

ångestframkallande att inte känna någon uppbackning från samhället och att inte 

kunna skylla på samhället vid problem, utan bara på sig själv. Tillsammans med 

friheten att kunna välja sin framtid och identitet själv, följer det alltså båda 

nackdelar och fördelar. 

Att själv ansvara för sin egen lycka och dess motgångar, anser vi leder till 

ensamhet och personlig olycka för många. Genom t.ex. medias ständiga påtryck 

för hur vi ska vara och bli, för att uppnå lycka och framgång skapas en stress. 

Media speglar ju inte alltid verkligheten, ofta skriver de efter vad de tror att 

människor vill läsa. Huvudrubrikerna briljerar med de teman som de tror att folk 

vill läsa och som därigenom säljer deras tidningar. Vi anser att genom 

individualiseringen, har media fått större makt över människorna. När människor 

förlitar sig på sig själva att skapa sig en identitet och lycklig tillvaro, är det lättare 

att ta till sig alla expertråd som media framhåller. Man erkänner inte alltid gärna 

sig behöva råd och stöd i sin strävan efter något bättre, men media finns lätt 

tillgängligt och ger konkreta råd på vägen. 

Vi anser att media ofta målar upp bilder och texter kring en situation som de vet 

människor önskar och strävar efter. Genom att måla upp diskursen runt 

självkänsla, skapar de innehåll i texterna som människor tar till sig. Människor 

vill ofta ha det bättre, och när någonting i livet målas upp som ett måste av media, 

börjar människor ta till sig de råd och tips som media skriver. Detta leder till att 
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människor strävar efter det goda livet, som de kanske har sen innan, men som 

media skapar en annan bild av. 

”Just därför att det verbala utrymmet är så stort och mottagligt för så olikartade innehåll 
kan det fungera som en samlingspunkt för människans bilder av det goda livet – det vill 
säga av ett liv som är bättre än den sortens liv de lever, ett liv de skulle föredra framför 
det de hittills har upplevt. ”(Bauman 2002, s.157) 

 

Vi tycker att media ofta kritiserar den livsstil som människor lever i dagens 

samhälle, de skriver ofta artiklarna från en utgångspunkt där de förutsätter att 

människor inte är nöjda/bör vara nöjda med sina liv. Genom att måla upp en 

annan, bättre livsstil, ändras människors bild på hur ett bra liv kan vara. 

Människor ändrar då till viss del sina önskningar på hur de vill ha det efter den 

norm som media belyser att de ska ha enligt vår uppfattning. Bauman (2002) 

skriver om dessa olika valmöjligheter som människor står inför, och där det reellt 

existerande livet dagligen kritiseras, genom att det ständigt jämförs med något 

som anses bättre och mer önskvärt. 

 

Prestationer 

Alla artiklar nuddar i sina utlägg kring vad självkänsla är och många refererar till 

prestationsbaserad självkänsla. Prestationsbaserad självkänsla innebär att en 

persons självkänsla höjs när denne får beröm för sina prestationer och den sänks 

när denne inte får positiv feedback enligt artiklarna. Alla författarna refererar till 

barndomen, att det är där människors dåliga självkänsla får sin början, då du lär 

dig att du endast duger när du har gjort något bra! Ibland känns det som att 

artiklarna ger dubbla budskap på vad man borde göra och samtidigt ger de inget 

svar på hur man kan göra, det blir ett negativt fokus i artiklarna. Att presentera 

självkänsla som ett måste för ett lyckligt liv, anser vi blir ett nytt stressmoment för 

människor att uppnå, då det i dagens samhälle är viktigt att uppnå det man kan 

enligt normen och individualiseringen, för att bli så framgångsrik och lycklig så 

möjlig.  
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”Vi uppfattar jakten på lyckan som en naturlig böjelse och ett ständigt intresse hos 
människan. Den framstår både som en nödvändig och tillräcklig anledning till 
människans vägran att stå stilla, och som den främsta drivfjädern för att göra 
ansträngningarna och ta riskerna som är förbundna med allt sökande, prövande, 
upptäckande och uppfinnande av nya sätt att vara. För oss och kanske för alla våra 
samtida är det en självklarhet att alla individer gör vad de än gör därför att de vill bli 
lyckliga, eller lyckligare än de hittills har varit. Vore det inte för den önskan, skulle de 
inte göra det de gör – i alla händelser inte av egen vilja och på eget initiativ.” (Bauman 
2002, s.170) 

 

Vi undrar om det finns en risk att människor som egentligen hade kunnat vara 

lyckliga, börjar sökandet efter en bättre självkänsla just för att diskursen kring 

självkänsla beskrivs som något som man måste arbeta sig till genom att ständigt 

underhålla? Det riskerar att bli en jakt efter att ständigt få mer bekräftelse och mer 

lycka. Vi tycker att media bidrar stort till människors jakt på lycka, genom sina 

ständiga skildringar på hur människor ska vara och ska vilja vara för att bli 

lyckligare. Exempelvis som Lagercrantz skriver i Svenska dagbladet30: Vi kan alla 

få ett bra liv genom att lära känna våra inre självbilder och därigenom bygga upp 

självkänslan berättar Marta Cullberg Weston. Enligt Bauman (2002) ses ibland 

ting som anses vara lyckoskapande som det endast för att de har gorts till 

åtråvärda föremål genom mental träning, ideologisk indoktrinering, propaganda 

eller reklam. Idag tycker vi att man anses nästan som konstig om man nöjer sig 

med det man har och är, normen är att ständigt sträva efter mer, större lycka och 

välbefinnande, ett större hus, fler saker och att märkas mer.  

Media tycker vi har tagit på sig en roll som experter på hur vi ska bli lyckliga som 

individer. Vi kan inte längre skylla på någon annan för att vi inte har kunskapen 

att göra något åt bristerna och problemen i våra liv. Detta är givetvis medias 

mening då de tjänar pengar på alla sina artiklar med tips om hur vi blir ”bättre” 

människor. En till viss del ouppnåelig bild målas upp i media av hur vi bör vara 

och känna som människor och när vi känner oss otillräckliga för att vi inte når upp 

till idealbilden så klandrar vi oss själva, vilket leder till en dålig spiral där vi får 

ännu sämre självkänsla och känner oss i ännu större behov av experternas tips på 
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hur vi blir lyckliga. Samtidigt menar Astrid Lewison31 att om du inte får duga som 

du är, är det risk för att du inte får en sund och balanserad självbild. Det borde 

vara svårt tycker vi att känna att man duger som man är, samtidigt som man 

uppmanas att arbeta med sin självkänsla och sträva efter mer. 

 

Genus  

Nästan genomgående i artiklarna tycker vi att det i diskursen kring självkänsla 

antyds att kvinnor är drabbade i högre grad än män av den prestationsbaserade 

självkänslan, de motsättningar som beskrivs för individernas roller i livet, 

exempelvis att ta hand om sjuka, ta hand om barnen och samtidigt ha hand om 

hemmet är traditionellt sett sådana områden som fallit på kvinnornas lott. Vi tror 

det kan bero på att de senaste decennierna har kvinnorollen förändrats drastiskt 

och nu förväntas det även av kvinnorna att de ska förverkliga sig själva, utbilda 

sig och göra karriär. Den förändringen har integrerats bra i de flesta kvinnors 

tankar, däremot tror inte vi att de istället har släppt motsvarande del av ansvaret på 

andra områden i livet utan istället ofta försöker göra allt på en gång. Många 

kvinnor försöker nog leva upp till det deras mamma och mormor gjorde i hemmet 

samtidigt som de också vill ha en strålande karriär och vara lycklig och tillfreds. 

 

”Det är viktigt att komma ihåg att det inte går att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och 
män i institutionella strukturer som förutsätter att de inte är jämställda. Vi kan inte 
tvinga in de nya ”runda” människorna i de gamla ”fyrkantiga” facken som 
arbetsmarknaden, sysselsättningssystemet, stadsplaneringen, socialförsäkringssystemet 
och liknande kräver” (Beck 2000, s. 183) 

 

Kvinnor vill vara superhjältar anser vi, de vill hålla fast i många traditioner, 

samtidigt som de vill ta till sig allt nytt som människor ska ha i dagens samhälle. 

De kan inte nöja sig med lite, för det är knappast acceptabelt i dag, att kvinnor inte 
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önskar sig allt som alla andra har. Man får inte vara nöjd, då rättvisa inte skapas 

genom nöjdhet tror vi. 

Del Sante32 skriver i sin artikel att kvinnor per automatik har sämre utgångsläge 

än män i rättssystemet, för att kvinnor framhäver sin historia sämre än män på 

grund av sämre självkänsla. Särskild i misshandelsfall, där kvinnor redan sen 

innan har fått sin självkänsla knäckt och känner sig osäkra. Vi tror att kvinnor 

både i rättssystemet och i samhället i övrigt ofta är fostrade till att ta mindre plats 

än män. Och genom det inte vågar träda tydligt fram och hävda sina åsikter lika 

tvärsäkert. Detta är självklart olika och individuellt från kvinnors sida, men vi tror 

att det kan ligga mycket i detta. Då kvinnor ofta i många fall inte vågar träda fram 

med brott som har begåtts mot dem, och många gånger klandrar sig själva och 

undrar vad de kunde ha gjort annorlunda. 

För att förverkliga sig själv krävs självkänsla. Är det egoistiskt att sätta det målet 

framför att ta hand om familj är det nog många som funderar över? Särskilt om 

man väljer att förverkliga sig själv om man är kvinna. Idag är det inte självklart att 

en kvinnas önskemål är att få ett lyckligt familjeliv och god levnadsstandard enligt 

Beck (2000). Många anser istället att få förverkliga sig själva, finna sitt rätta jag 

och att få utvecklas personligt är deras främsta önskan och mål i livet.  

 

Identitet 

Förr i tiden var det till stor del förbestämt vem du skulle vara, vad du kunde och 

hur din framtid skulle se ut. Var din pappa skomakare, var det oftast också ditt öde 

och din framtid. Många kände kanske att de satt fast i den roll som var utpekad för 

dem av andra, men det var samtidigt en trygghet att veta vad som fanns och vad 

som skulle hända i framtiden. I och med individualiseringen och befrielsen från 

ditt arv av en identitet, blev det upp till var och en att skapa sin framtid och 

identitet. När chansen uppstod att själv fritt få välja vad man ville bland alla 
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möjligheter i världen, blev det också ett krav från omgivningen och dig själv att 

du skulle lyckas med dina framtidsdrömmar. I och med utvecklingen i dagens 

samhälle, att man ständigt kan utveckla och förbättra sig själv, blir det ett enda 

större krav på individen att vara unik och få den stora drömmen uppfylld. När 

drömmarna inte uppnås, då är det individens fel och man har bara sig själv att 

klandra. Identiteten man då trodde sig ha, kan få sig en rejäl knäck och man 

kanske inser att man inte hade den identiteten man trodde. Denna situation kan 

exempelvis uppstå om man förlorar sitt jobb, då en persons yrke ofta är förknippat 

med personens identitet.  

I dagens samhälle finns det mängder av identiteter att välja mellan och du har full 

frihet att välja fritt. Vi anser att alla dessa möjligheter bidrar till en inre stress, då 

man fritt får välja är det inte accepterat att du bara tar något. Du ska utmärka dig 

och vara unik, du ska sträva efter något exceptionellt. 

”Det dilemma som plågar män och kvinnor vid detta sekelskifte är, med andra ord, inte 
så mycket hur de ska uppnå de identiteter de vill ha och hur de ska få andra människor 
att erkänna dem – utan vilken identitet de ska välja och hur de ska hålla sig skärpta och 
vaksamma så att de kan göra annat val ifall den tidigare valda identiteten plockas bort 
från marknaden eller förlorar sin dragningskraft.” (Beck 2000, s.179) 

 

Att söka sig till en speciell identitet som individ, kräver att man måste anpassa sig. 

Dagens samhälle kräver ofta att man ständigt uppdaterar sig på vad som gör oss 

människor speciella. Media har enligt oss tagit på sig en stor roll i att informera 

oss i vad som ska eftersträvas och följas när det gäller personlig utveckling. Vi 

anser att självkänsla och dess diskurs är ett av dessa ämnen där media uppdaterar 

oss kring vad som är aktuellt just nu. Skaffa dig bättre självkänsla nu, då blir du 

lycklig och framgångsrik. Men vi tycker att denna mediacirkus kring självkänsla 

och dess diskurser vad man borde ha och göra, blir ett ständigt påpekande på vad 

man saknar. 

”Kort sagt: tingen är i ordning om man inte behöver oroa sig över tingens ordning; 
tingen är i ordning om man inte tänker, eller känner ett behov av att tänka, på dem som 
ett problem, och ännu mindre som en uppgift. Och så snart man börjar tänka på ordning 
är det ett säkert tecken på att något, någonstans, är i oordning: något håller på att gå en 
ur händerna och man måste alltså göra något för att åter skapa ordning.” (Beck 2000, 
s.43) 
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Ibland vet man inte ens att man saknade något, men media kan ha den 

inverkningen på oss människor att vi ofta ser svaret på våra problem i det media 

belyser. I många av artiklarna skrivs det att självkänsla ger dig insikt i dig själv, 

att du kan hitta ditt rätta jag. Självkänsla kan ge dig insikten i dig själv, att du vet 

vad din identitet är. Måste man veta vem man är för att vara lycklig? Varför ska 

exempelvis ens yrke hänga samman med vem man personligen är, om man har 

god självkänsla borde det ju räcka att man är nöjd med den man är? 

 

Den ökande ohälsan 

God självkänsla är lösningen för många folksjukdomar i Sverige idag enligt 

diskursen kring självkänsla. Om man har god självkänsla, undviker man olika 

psykiska besvär och man blir inte lika lätt mottaglig för olika ätstörningar och 

utbrändhet enligt artiklarna. Lennart Hallsten33 uttalar sig i Göteborgs-Posten: Har 

man prestationsbaserad självkänsla, är man i stor risk för att bli utbränd och 

psykisk sjuk. Genom god självkänsla tycker man sig duga som man är, och låter 

sig inte stressas att göra sig annorlunda och sjuk genom besväret att ändra sig efter 

normen. I dagens samhälle anser vi att individen lastas i för hög grad för sin egen 

sjukdom, budskapet är nästan att man får skylla sig själv om man blivit sjuk, då 

har man satt sig i fel situation och inte jobbat ordentligt med sin självkänsla och 

livssituation. Något vi tycker ofta glöms och göms bort är att många människor 

profiterar på att andra mår dåligt. Olika experter, alternativmedicinare, tidskrifter 

och tv-program lever på att människor vill må bättre psykiskt och fysiskt. Om 

människor var nöjda med sin situation så skulle deras marknad helt försvinna. 

Lagercrantz34 menar att ätstörningar, depressioner och utbrändhet är tecken på att 

vi inte orkar delta i jakten på att duga. Den pressen som sätts på människor med 

prestationsbaserad självkänsla, att ständigt utvecklas, få beröm och bli lyckligare, 

blir helt enkelt för mycket för en del människor tror vi. Särskilt som man hela 
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tiden får veta att det är fullt möjligt att uppnå lycka och harmoni bara man köper 

vissa produkter eller övar och beter sig på vissa sätt.  

Skuldbeläggningen och ”skyll dig själv” mentaliteten kanske leder till psykisk 

ohälsa genom den press som individen utsätts för att se till att denne lyckas på alla 

områden i livet. Beck (2000) skriver att de sociala klasserna som tidigare var 

viktigt för identitetsskapandet, nu har förlorat sin verklighetsförankring. Det 

betyder enligt Beck (2000) att skillnaderna mellan människor finns kvar, men de 

är individualiserade. Det innebär att det som förr sågs som samhälleliga kriser, nu 

ses som individuella och personliga kriser. Beck (2000) menar att konsekvenserna 

av detta är att människor drabbas av psykiska problem som ångest, de känner sig 

otillräckliga och lider av skuldkänslor över sin situation som de själva känner sig 

ansvariga för. 

Vi tycker att en del utnyttjar folks olycka och psykiska besvär för att framhäva sig 

själva, tjäna pengar och skapa sig ett namn. Ibland kan man undra om pengar är en 

drivkraft bakom medias fokusering på självkänsla. Enligt Beck är konsekvensen 

av människors behov av att finna sig själv och bli bekräftade, att de tvivlar på sig 

själva och ifrågasätter sig själva. Frågor som exempelvis ”är jag verkligen 

lycklig?” och ”har jag verkligen förverkligat mig själv?” omvandlas till 

marknader för experter, industrier och religiösa rörelser. (Beck 2000, s. 159) 

 

Kärlek och Relationer 

Metoderna för ökad självkänsla ska framstå som en lösning och en hjälp men kan 

som vi uppfattar det lika gärna bli en belastning, ett måste och ett krav och 

ytterliggare stressmoment. Dålig självkänsla målas upp som det värsta som kan 

drabba en individ, och meningar som att man inte kan älska andra om man inte 

älskar sig själv ifrågasätts inte utan internaliseras i vårt vardagliga språk och 

upprepas gång på gång tills det framstår som en oemotsagd sanning. Att du har 

dålig självkänsla innebär alltså inte bara att du själv mår dåligt, utan det drabbar 

din omgivning så hårt att du inte ens kan älska din familj. Om detta stämmer eller 

inte finns det inga belägg för, men för de som lever på att människor vill förbättra 

sin självkänsla är det givetvis ett starkt säljargument. Vem vill vara en så hemsk 
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person att den inte ens kan älska någon annan människa? Och vem vill bli ihop 

med en sådan person? Nej, vill man leva lycklig så gäller det att snabbt förbättra 

sin självkänsla med alla till buds stående medel. 

Få vill leva själva utan någon kärleksfull relation, att vara en åtråvärd partner står 

högt på mångas önskelista och är en viktig del av många människors liv. Om du 

inte har lyckats hitta någon att leva ihop med så beror det antagligen på att du har 

för dålig självkänsla, eller för bra… Det är inte lätt att veta hur man ska bete sig 

och vad man ska tycka om sig själv, om man ska följa alla råd för en god relation 

som vi har hittat i artiklarna, då många är motsägelsefulla. Agneta Lagercrantz35 

skriver att kärlek är att ge, osjälviskt och uppoffrande, men samtidigt menar hon 

att man måste känna sig värd att älskas. När man ökar sin förståelse för andra runt 

omkring sig så kommer också kärleken menar Agneta Lagercrantz. Detta ser vi 

som ett kategoriskt påstående och vi tror inte att alla ofrivilliga singlar har dålig 

förståelse för andra människor. Astrid Lewison, intervjuad av Agneta Lagercrantz, 

menar att det är stor risk att man hamnar i en relation där man utnyttjar varandra 

för att bli bekräftad och beundrad, något som kommer ifrån en barndom där man 

inte fått tillräckligt med ovillkorlig kärlek utan kärleken har varit kopplad till 

prestationer. Vi tror också att det är viktigt att man har en sund självkänsla för att  

få en fungerande relation just för att man ska kunna leva ihop och lita på att man 

är värd att älskas. Annars tror vi att förhållandet riskerar att bli en jakt på 

bekräftelse och en grogrund för svartsjuka. Man vågar inte lita på att partnern är 

nöjd med en själv utan inbillar sig att den letar efter någon bättre. Däremot tror vi 

inte att man automatiskt får en bra relation bara för att man har en god självkänsla, 

den lösningen känns lite för enkel då det är mycket som spelar in för att man ska 

få en bra relation. Vi tycker att god självkänsla som lösningen på alla 

relationsproblem som diskurs känns överdriven. Vi tror att det framhålls av dem 

som tjänar pengar på att människor vill ha en bra relation med sin partner. Risken 

blir även här att man i en dålig relation skyller på sig själv och bristande 

självkänsla när problemet kanske ligger någon helt annanstans.  
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7. Diskussion 

Vi håller med Johanna Rubin Dranger (Femina 2001) om att en god självkänsla 

idag framhålls som en konstant egenskap hos en person. Vi menar att man nästan 

luras att tro, att om man övar på självkänslan så kommer allting annat att gå bra 

och man kan leva lycklig. Istället menar vi att självkänslan ökar och minskar i 

olika perioder. En god självkänsla är ingen garanti för att man inte kan må dåligt, 

man kan fortfarande drabbas av motgångar på olika plan. Det är helt naturligt att 

man mår dåligt och funderar på sin livssituation och vad man är värd i kortare 

eller längre perioder.  

Vi håller med de flesta artikelförfattarna som menar att en god självkänsla ofta är 

en förutsättning eller i varje fall en hjälp till att må bra i olika situationer. 

Därigenom blir det något positivt att hitta hos sig själv. Det vi vänder oss emot är 

att självkänslan och dens diskurser målas upp som lösningen på alla problem och i 

en del av artiklarna framhålls den som enda utvägen för att bli lycklig. Det låter 

nästan som om man blir immun mot olycka bara man har en god självkänsla. Vi 

tror absolut att många människor kan må bättre genom att öva upp sin självkänsla, 

men tycker att man ska ha i åtanke att man ibland kan må bra genom att känna sig 

nöjd i den situation man är. Självkänslan kan verkligen bli en hjälp på vägen och 

inte ännu en belastning som får en att känna stress och otillräcklighet. Vi tycker 

att man kritiskt bör ifrågasätta media och alla experter som uttalar sig tvärsäkert i 

ämnet, och hålla i åtanke att de ofta faktiskt tjänar pengar på att människor mår 

dåligt eller rentav börjar må dåligt av att läsa en del av de artiklar som vi har 

granskat. 

Man kan inte älska andra utan att älska sig själv skrivs det i många av artiklarna. 

Motsägelsefullt skriver många om varandra om hur god självkänsla är bra för dig, 

att man måste vara egoistisk, men inte för egoistisk och att man inte får ha för god 

självkänsla. Varför ska självkänsla överhuvudtaget hänga samman med egoism är 

svårt för oss att förstå. Vad vi uppfattar det, är självkänsla värdet man sätter på sig 

själv. Egoism är att bara skryta om sig själv, bara bry sig om sig själv och inte 

värdesätta och prioritera andra. Det skrivs också att med låg självkänsla blir man 

också egoistisk genom att man inte orkar fokusera på andra, man blir för 
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självupptagen. Den tesen framförs som en sanning i artiklarna fast vi snarare 

uppfattar det som personernas egna åsikter. Självkänslan i sig själv är bra, men 

med diskursen kring självkänsla som den skapas i media, blir det positiva ofta 

något negativt genom allt fokus på vad som händer om du inte har god 

självkänsla. 

I dagens individuella samhälle lyfts individen fram som det viktigaste i många 

sammanhang och därigenom blir självkänsla ett aktuellt ämne. Vi tror att 

identiteten självklart påverkas av medias belysning av självkänslan diskurs då 

nästan alla människor känner ett starkt behov av att passa in i det samhälle de 

lever i. Den påverkan som självkänslans underliggande diskurser i media har, blir 

enligt oss inte enbart positiv, utan kan upplevas som ett negativt stressmoment.  
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