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SYFTE  Studien syftar till att undersöka hur unga kvinnor (15-19 år) upplever 
och resonerar kring mediernas bilder och gestaltning av 
kvinnokroppar och kvinnors välbefinnande. Vår studie ämnar även 
undersöka olika jämförelser mellan en gymnasieklass och en 
högstadieklass som utgör en central del i vår analys. 

 

METOD & MATERIAL En kvalitativ studie om två fokusgrupper med hjälp av tematisk analys.

     

HUVUDRESULTAT Resultatet av vår analys påvisar att unga kvinnor dagligen reflekterar 

över publiceringar i medierna. Det kan dock medföra olika 

konsekvenser för unga kvinnor beroende på vem man är, samt vad 

unga kvinnor själva väljer att ta del av.  På vilket sätt unga kvinnor 

reflekterar kring mediernas skildring av kroppsideal har således att 

göra med personlig mognad samt hur dess omgivning i form av 

vänner och familj betraktar sig själva och andra människor. 

NYCKELORD Medier, unga kvinnor, upplevelser, kvalitativ studie, kroppsideal, 

självidentitet, välbefinnande eller brist på välbefinnande.  
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1. Introduktion 
Medier är en central del av vår vardag och är oundvikliga. I dagens samhälle existerar 

en ständig fixering kring vårt utseende som ofta speglas i media, dessa ideal blir svåra 

att leva upp till. Frågan är hur unga kvinnor hanterar det i sitt vardagsliv? Studien 

handlar i huvudsak om hur unga kvinnor reflekterar kring kroppsideal i vårt 

senmoderna mediesamhälle och om det har något samband med deras 

kroppsuppfattningar, självidentiteter, välbefinnande eller brist på välbefinnande. I detta 

anseende blir även begreppen kroppsideal, självidentitet och psykiskt välbefinnande av stor 

betydelse för studien som vi kommer att redogöra för mer djupgående.  

 

Under 1600- och 1700-talet i Europa var det kvinnliga idealet att ha en fyllig kropp 

(Giddens 2007:227). Kvinnans ideal har sedan 20-talet genomgått en radikal förändring, 

redan på 60-talet var en smal kropp ett viktigt ideal för kvinnor (Lundin & Strandbu 

2013:328 ). Om det “perfekta” kroppsidealet i västvärlden påverkar individen på ett 

personligt plan, jämfört med att bara vara medveten om det, kan det öka den negativa 

effekten på individens kroppsuppfattning (ibid).  Strävan efter idealkroppen tenderar 

till att ha en förbindelse till identiteten, det skapas då ett behov av en ständig strävan 

efter det “perfekta” kroppsidealet (Johannson, Ringfjord & Bergqvist 1998:5). Kroppen 

har en stor betydelse för unga människors välbefinnande eller brist på välbefinnande 

idag (Bengs 2000:3). Författaren Bengs förklarar i sin studie att både individens egen 

och omgivningens uppfattning utgör en central del i individens välbefinnande (ibid). 

Författaren påpekar även att massmedier betraktas som en stark faktor till unga 

människors kroppsuppfattningar (ibid).  

 

Vårt intresse för studien väcktes för att medierna är en så stor del av vårt samhälle och 

på grund av att vi i vår vardag kan se tendenser till en ökad fixering kring kost och 

träning. Det smala idealet blir då tvångsmässigt och kan som tidigare nämnt leda till en 

negativ kroppsuppfattning (Giddens 2007:228). Giddens refererar till en tidigare studie 

som har visat att 80 % av alla flickor som är 18 år gamla har provat på att banta en eller 

flera gånger (ibid). Något som vid en första anblick ter sig som ett personligt problem. 

Kroppen är inte enbart ett fysiskt objekt utan påverkas i grunden av såväl våra sociala 
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erfarenheter, samt de normer och värderingar som finns i de grupper som vi människor 

är medlemmar i (ibid).  

 

Individens känslor kring utseende, vikt och kroppsuppfattning är något som är 

sammanfogat till personens hälsa vilket således är ett av studiens centrala begrepp. 

Svenska ungdomsmottagningen på internet (UMO:S) definierar hälsa som ett begrepp som 

präglas av ett helhetsperspektiv där människan ses i sitt sammanhang och omfattar 

både fysiska, psykiska, kulturella, sociala, och historiska perspektiv (UMO.se hämtad 

2013-12-09). Svenska såväl som internationella forskarrapporter vittnar om att den 

psykiska ohälsan bland unga (16-25) har ökat (Stadsmissionen.se hämtad, 2013-12-27). 

Anledningarna till den ökade ohälsan är bland annat rädsla över att misslyckas eller 

prestationskrav (ibid). En del av den fysiska och psykiska ohälsan består av överdrivna 

träningsvanor och strikta dieter som har vuxit fram och i sin tur orsakat olika former av 

ätstörningar (Giddens 2007:227). Det har i första hand drabbat kvinnor som lever i ett 

överflödssamhälle (ibid). Vi har valt att förtydliga begreppet hälsa så att läsaren inte 

tolkar innehållet av begreppet på fel sätt. Hälsa i denna studie syftar till att undersöka 

det ”psykiska” välbefinnandet. Ungdomars psykiska ohälsa har ökat sedan 1900-talet 

(Socialstyrelsen.se, hämtad 2013-11-21). När man talar om psykisk ohälsa behöver man 

inte alltid prata om psykiska sjukdomar, vilket inte kommer att undersökas. Studien 

kommer att undersöka psykiskt välbefinnande utifrån ett perspektiv som kan innebära 

påfrestningar eller en oro som stör individens välbefinnande eller självbild (ibid). Vad 

som ligger till grund för dessa problem kan röra sig om individuella faktorer som kan 

relateras till individens uppväxtår samt den psykiska utvecklingen (ibid). 

 

Mediernas skildring av modeller, idealkroppar och träningsartiklar som speglas i 

medierna har visats sig vara en bidragande faktor till kvinnors sviktande 

självuppfattning eller kroppsuppfattning (Bengs 2000:91). Vi har tittat på tidigare 

studier som bevisar att den bristande självuppfattningen hos kvinnor är ett växande 

folkhälsoproblem (jmf Lundin & Strandbu 2013:327). I studien kommer vi att jämföra 

unga kvinnor i en gymnasieklass med en högstadieklass för att undersöka skillnader 

mellan dessa olika åldrar. En tidigare studie som vi har inspirerats av har även också 
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jämfört hur unga kvinnor och män upplever kropps- och utseendeideal. (Bengs 

2000:93). Bengs undersöker unga flickor och pojkar i åldrarna 13, 15 och 17 år och 

hävdar att de yngre har lättare att påverkas då de ständigt influeras av kroppsideal när 

de tar del av massmedier (Bengs 2000:3).  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 

Den här studien syftar till att undersöka hur unga kvinnor (15-19 år) upplever och 

resonerar kring mediernas bilder och gestaltning av kvinnokroppar och kvinnors 

välbefinnande. Vår studie ämnar även undersöka olika jämförelser mellan en 

gymnasieklass och en högstadieklass som utgör en central del i vår analys. Vi har valt 

att undersöka följande frågeställningar:  

 

 Hur upplever och resonerar unga kvinnor kring mediernas bilder av kroppsideal? 

 Upplever och resonerar unga kvinnor (15-19 år) på olika sätt när det gäller mediernas 

gestaltning av kroppsideal och kvinnors välbefinnande?  

 

1.2 Avgränsning  

Vår avgränsade målgrupp kommer att bestå av unga kvinnor i ålder (15-19) år. Stainton 

Rodgers & Stainton Rodgers (2002:290) menar att kvinnor är den grupp som är mest 

lättpåverkade i vårt samhälle, därmed har vi valt att studera den målgruppen. Vi valde 

en gymnasieskola i Halland till vår första fokusgrupp i den utbildning som heter 

“Restaurang och Livsmedel”. Här finns en jämn fördelning av flickor och pojkar vilket 

vi eftersträvade att studera då kulturen är mer neutral än om det hade varit en klass där 

antalet flickor dominerade. Av etiska skäl och principer har vi valt att inte benämna 

gymnasielinjens stad för att inte på något sätt kunna koppla elever som går på 

gymnasieskolan.  

 

Valet av gymnasieklass som blev “Restaurang & Livsmedel” grundar sig i att få ett 

utlåtande av unga flickor där en sund relation till kost är en stor del i deras vardag. 

Under genomförandet av vår första fokusgrupp med gymnasieungdomar visade det sig 
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att våra respondenter upprepande gånger hänvisade till när de gick på högstadiet, 

eftersom de själva ansåg att kroppsmedvetenheten kryper allt längre ner i åldrarna. Vi 

bestämde oss därför att i nästa fokusgrupp rikta in oss på en högstadieklass i 

Kungsbacka i årskurs nio för att få ett så brett perspektiv som möjligt. Vi har också 

funnit en undersökning i tidningen Metro som styrker att en ökad psykisk ohälsa 

existerar bland unga i Kungsbacka. Bidragande orsaker grundades enligt författaren till 

artikeln bland annat på stress och press från skola och samhälle (Warnhammar 2013).  

     

2. Tidigare forskning 

I denna del presenteras den tidigare forskningen som identifieras med vårt 

ämnesområde. Vi kommer att använda oss utav empirisk material i form av två studier 

samt litteratur som har väglett oss inom vår teorival och metod.   

 

Vi har funnit en rad omfattande teoretiska diskussioner om hur unga kvinnor influeras 

av mediernas bilder av kroppsideal. Tidigare forskning har visat flera olika 

undersökningar som handlar om att studera unga kvinnors upplevelser, tankar och 

reflektioner samt hur de förhåller sig till bilder som publiceras i media. Vidare har 

gjorts ett urval från litteraturen som har passat in för vår studie som har givit oss 

inspiration och förståelse till vår egen forskning. 

 

2.1 Vetenskapliga artiklar 

Tidigare studier har visat jämförelser mellan unga kvinnor och dess syn på kroppsideal. 

Lundin & Strandbu (2013:328) beskriver i sin studie Body Talk- Group Specific Talk? A 

Focus Group Study att utseende har ett högt socialt värde samt hur kroppsuppfattningen 

på individnivå påverkas på grund av sociala faktorer. Den här studien har påvisat hur 

påtagligt påtryckningar och stress är bland unga när det kommer till hur man ska se ut. 

Författarna beskriver att ungdomsåren är den tid som oftast är känslig och vanligtvis 

identifierar man sig med förebilder såsom familj eller hur media representerar bilder i 

media (a.a:329). Lundin & Strandbu beskriver att de flesta befintliga studierna som 

behandlar ämnet kroppsideal tillhör oftast den psykologiska kvantitativa traditionen, 
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något som skiljer sig ifrån vår egen studie då vi utgår efter den kvalitativa som vi 

redogör under rubriken metod.  

 

En av utgångspunkterna från den där studien har varit olika variationer, i hur unga 

kvinnor i olika grupper pratar om begreppet kroppsideal. Författarna har använt sig av 

metoden fokusgruppintervjuer som lämpar sig bäst för den som använder sig av en 

dialogisk karaktär.  

 

Författarna har använt sig av heterogena fokusgrupper till sin studie för att utforska 

hur konversationerna om kroppsuppfattning varierar mellan grupperna. Analysen 

lyfter även upp det faktum att genom att man ständigt diskuterar kring ämnet 

kroppsideal har det påvisats att det kan dämpa innebörden av ens eget utseende för att 

må bättre och vara mer nöjd med sig själv. Författarna menar att ungdomar upplever 

att det är viktigt att tillhöra en grupp. Rörande det kvinnliga idealet var deltagarna 

eniga om att det är viktigt se smal ut och det var minst lika viktigt att se hälsosam ut 

(a.a:334). Studien har givit oss inspiration och visar på ett snarlikt tillvägagångsätt när 

det gäller författarnas metodval som vi själva kan applicera och använda oss utav och 

är därför av relevans för vår studie.  

 

Clive Seales studie från 2003 Health and media: an overview har påvisat att forskare måste 

sätta sig in i den nya formen av “nya medier” för att förstå sig på hur en person 

upplever hälsa och välbefinnande i ett senmodernt samhälle. Rent allmänt har tidigare 

studier visat olika begreppsbildningar inom hur hälsa framställs i olika medier (Seale 

2003:515).  Den här studien visar hur hälsa representeras på internet samt vilka 

påtryckningar som framställs i olika medier. Seale menar att det man ser i media kan 

leda till att man själv blir påverkad, det handlar således om vad man själv väljer att ta 

del av.  

 

Författaren skriver även att individer ofta söker sig till “Reality-Tv” eller exempelvis 

ångestladdade program. Dessa program väljs främst för att stimulera individens 

känslor samt för att uppnå en känsla av trygghet i sig själv och sitt eget självförtroende 
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(Seale 2003:527). Dock publiceras inte alltid hela sanningen i media för att ge 

allmänheten en korrekt bild av verkligheten, utan det handlar dessutom om att ha en 

underhållande agenda (ibid). Vi kan med andra ord säga att medierna vill påverka oss 

människor med hjälp av påtagliga bilder, det är dock upp till individen att själv ta 

ställning och arbeta för sin eget välbefinnande och sin egen livsstil. Seale menar att det 

mestadels är yngre människor som generellt är mest påverkbara (a.a:522). Vi finner den 

här studien relevant för oss då den belyser själva undersökningsområdet, det vill säga 

att unga kvinnor upplever någon form av stimulans och samband mellan mediernas 

bilder när det kommer till hälsa och välbefinnande. 

 

En annan studie vid namn A losing battle: Effects of Prolonged Exposure to Thin-Ideal Images 

on Dieting and Body Satisfaction skriven av Knobloch-Westerwick, silvia & Crane, 

Josselyn från 2012 påvisar att idealbilder och kroppsuppfattning i media har kopplats 

till en orealistisk strävan efter en bättre kroppsfigur. Detta har visat sig leda till 

desperation, bantning och ätstörningar. Studien undersöker, genom kvalitativ metod, 

bilder om kroppsideal i media. Syftet är att upplysa om denna process samt hur 

mediaanvändarnas kroppsbild påverkas. Sju äldre collagekvinnor deltog i studien, 

varav två experimentella grupper tittade i tidningar där det existerade “smala ideal-

bilder”. En annan grupp fick engagera sig socialt med smala ideal-modeller. Det visade 

sig att de bilder som existerar i media leder till en kroppstillfredställelse. Studien är 

relevant på samma sätt som författarna till artikeln beskriver att anledningen till 

kvinnors snedvridna kroppsuppfattning är deras egna jämförelser med andra kvinnors 

kroppar (Knobloch-Westerwick & Crane 2012:166). Denna studie syftar till att angripa 

problemet på ett liknande sätt. Vår avsikt är att utveckla forskningen genom en 

kvalitativ ansats inriktad mot unga kvinnors upplevelser. Vi finner ett antal 

positivistiska, både kvalitativa och kvantitativa artiklar inom den forskning som hittils 

har gjorts. Vi kan dock sakna studier som kritiskt granskar om det finns andra som 

också har stor inverkan på unga kvinnor i vårt samhälle. 

 

Det finns även mycket litteratur inom ämnet kroppsideal och många författare belyser 

hur ideal påverkar de unga människorna i vårt samhälle. Carita Bengs (2000) är en av 
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dem och har skrivit en doktorsavhandling som släppts i bokform där hon genom en 

kvantitativ studie undersöker hur de sociala och kulturella normerna kring kropp och 

utseende uppfattas av ungdomar (Bengs 2000:3). Boken heter Looking good och är en 

svensk studie som syftar till att undersöka samt studera hur kroppen kontrolleras och 

förändras genom metoder såsom diet, motion och välbefinnande. Studien baseras på ett 

frågeformulär distribuerat till 167 unga flickor och pojkar i åldrarna 13, 15 och 17 år. Det 

teoretiska ramverket omfattar både generella teorier om kroppen samt 

genusperspektiv.  

 

Den viktigaste slutsatsen i studien, enligt Bengs själv, är att kroppen har stor betydelse 

för hur unga människor mår idag, både vad de själva har för uppfattning om deras 

egen kropp och vad andra tycker om den (ibid). Författaren menar att ungdomar 

ständigt påverkas av kroppsideal, men att det inte är så konstigt eftersom att de tar del 

av medierna så pass mycket i sin vardag (a.a:206). Bengs kom även fram till att vänner, 

tillsammans med massmedier, betraktas som en av de starkaste faktorerna för hur 

respondenterna uppfattar sina kroppar (a.a:188). Författaren presenterar visuella 

medier och tidskrifter som de mediekällor som har störst påverkan på de svarande. 

Hon menar att massmedier inte bara påverkar respondenternas kroppsuppfattningar, 

utan människor i allmänhet. Looking good har en intressant studie som vi valde att se 

närmare på med anledning av att vi själva ser flera likheter med vår egen studie. Det 

finns även skillnader med vår studie då Bengs undersöker genusperspektiv med hjälp 

av en kvantitiv metod i form av ett frågeformulär där båda könen undersöks och 

jämförs. Studien påvisar att bilder på kroppsideal i medierna influerar unga människor 

på så vis att kroppen och hälsan har en stor betydelse för unga kvinnor. Looking good är 

en studie som vi har inspirerats av, då den har ungefär samma undersökningsområde 

som vår studie och med hjälp av det kan vi styrka ovanstående argument vidare i vår 

analysdel.  

 

4. Teoretiska begrepp & utgångspunkter     

I den här delen kommer vår studie att ramas in med utgångspunkt av Anthony 

Giddens centrala teoretiska begrepp om identidesskapande. Detta för att försöka skapa 
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en ökad förståelse av olika begrepp och teorier som ska hjälpa oss under analysen och 

resultatdelen. Vi anser att begrepp som: självidentitet, reflexivitet, publikforskning, 

Cultural Studies och kollektiv identitet är väsentliga för studien ur ett teoretiskt 

perspektiv, då vi ramar in delar av studien som vi redogör för nedan.  

 

4.1 Senmodernitet & Självidentitet  

I den här uppsatsen ser vi på begreppet identitetsskapande utifrån Giddens teorier om 

hur unga kvinnor skapar sig en identitet. Definitionerna av begreppet skiljer sig en 

aning beroende på vilka forskare som använder sig av det.  

 

Senmoderniteten sträcker sig till den nya identitetskänslan som har att göra med de 

personliga känslorna och individens självidentitet (Giddens 1991:21). Den går ut på att 

hitta sig själv, som modernitetens sociala villkor påtvingar oss alla att göra (jmf a.a:94). 

Det vill säga att individen står för fler valmöjligheter än tidigare. Det ständiga sökandet 

efter en självidentitet sägs vara ett modernt problem (ibid). Med självidentitet menar vi 

den bild en person bygger upp av sig själv med hjälp av kläder, miljö, matvanor, 

intressen samt hur de bedömer sig själva med välbefinnande i fokus. Som Giddens själv 

beskriver ”självets identitet” kan självidentiteten inte endast referera till att den är stabil 

över tid, utan självets identitet förutsätter en reflexiv medvetenhet. Självidentiteten är 

det som individen är medveten om alltså när vi talar om individens självmedvetande 

(a.a:67). 

 

”Självidentiteten är med andra ord inte något som bara är givet som ett resultat av 

kontinuiteteten i individens handlingssystem, utan något som rutinmässigt måste skapas och 

bevaras genom individens reflexiva handlingar” (Giddens 1991:67) 

 

Den ständiga frågan om självidentiteten är kopplad till den karaktär hos den biografi 

som individen skapar om sig själv (a.a:69).  

 

“Självidentiteten är självets så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån hans eller hennes 

biografi” (Giddens 1991:68). 
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Självet betraktas som ett reflexivt projekt som individen är ansvarig för (a.a:95). 

Författaren menar inte att självet ska betraktas som helt tomt, utan snarare att det finns 

psykologiska processer som utformar självet samt psykologiska behov som skapar 

parametrarna för omorganiseringen av självet (ibid). Självets reflexivitet är kontinuerlig 

och allomfattande, det handlar också om att känna sig säker på sig själv för att stödja 

självutvecklingen och hantera ovissheter som uppstår i undermedvetna tankar hos 

individen (ibid). Självet skapar sin egen utvecklingsbana från det förflutna till 

framtiden (a.a:97). Människan blir påverkad på grund av den sociala förändringen vi 

människor lever i, det handlar till stor del om vilken kultur människan tillhör. 

 

Det reflexiva projektet handlar delvis om att lära känna sig själv och att det är viktigt att 

bygga upp en positiv identitetskänsla. Giddens menar att hur vi ser på oss själva är ett 

aktivt val. Under barndomen formas man på ett specifikt sätt, barndomen som en 

separat sfär blir personlighetens ”infrastruktur”(a.a:183). Författaren benämner att 

under senmoderniteten påverkas självet av att leva i denna värld, som innebär 

spänningar och svårigheter för självet och hur vi väljer vår identitet genom vår 

reflexivitet (a.a:223). Kroppen tillhör också självets reflexivitet där den är en del av ett 

handlingssystem. Individen väljer exempelvis vad hon äter och vad hon inte äter, det i 

sin tur har en påverkan på kroppens hälsa och fysik (a.a:97). Självmedvetandet växer 

fram i en tidig ålder, man lär känna sin kropp genom den praktiska kontakten samt hur 

vi förstår verkligheten genom praktiken. Hur vi hanterar objektvärlden som ung är 

därmed en kroppslig kontroll och en central del. Eftersom den kroppsliga 

självkontrollen är så ständigt närvarande, blir de flesta individer oftast sårbara för 

stressiga situationer (a.a:73). Det handlar i slutändan om att självet bör vara trygg i sin 

egen kropp och således må bra med sig själv.  

 

”Sann personlig trygghet kommer inte utifrån. Den kommer inifrån”(Giddens 1991:98). 
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KOLLEKTV IDENTITET 

John B Thompson (2001) delar upp begreppen självidentitet och kollektiv identitet 

utifrån två olika aspekter: Självidentitet innefattar den bild individen har om sig själv 

med vissa möjligheter och egenskaper (Thompson 2001:233). Kollektiv identitet är den 

bild som individen har av sig själv i en social grupp eller ett kollektiv. Det vill säga en 

känsla av tillhörighet, att vara en del av en grupp. Författaren behandlar jagets natur, 

erfarenheter och vardagslivet i en medierad värld (a.a:257). Vi menar således att när 

individen känner tillhörighet i en grupp påverkas och formas individen av kulturen i 

gruppen. 

 

Författaren menar att jagbildningen får mer näring av ett medierat symboliskt material, 

detta löser upp förbindelsen mellan jagbildningen och den gemensamma platsen (ibid). 

Upplösningen sker i samband med att individen får tillgång till information och 

kommunikation som är “icke-lokal kunskap”, individens nätverk är alltså växande 

(a.a:258). Utifrån detta perspektiv så berikar medieutvecklingen jagbildningens process.  

 

“Hur handskas individerna med flödet av medierade erfarenheter i sitt vardagliga liv?” 

(Thompson 2001:259). 

 

Individerna relaterar medierade erfarenheter till sammanhang och förhållanden i sina 

egna liv. Thompson hävdar också att individerna inte är förlamade av överflödet av 

medierade bilder, utan endast att det upplevs som ett problem då det kommer till att 

relatera till medierade erfarenheter och upplevelser (ibid). 

 

“Jagets reflexiva organisering blir allt viktigare som ett inslag i det sociala livet därför att den 

oerhörda tillväxten av medierat symboliskt material har skapat nya förutsättningar för 

jagbildning och ställt nya, aldrig tidigare skådade krav på jaget” (Thompson 2001:263) 

 

Det kan generera i omskakande konsekvenser för både individerna och de 

gemenskaper som de är en del av (Thompson 2001:263). Samtidigt som det kan ge 

individen en skymt av andra alternativ så banar det också väg för att individerna 
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kritiskt reflekterar över sig själva och sina egna liv i jämförelsesyfte (ibid). För att förstå 

mediebudskapens ideologiska karaktär behöver man se hur budskapen hanteras i 

mottagarnas liv, det vill säga hur de blir en del av deras jagbildningsprojekt och hur de 

används av dem i deras vardagsliv (a.a:265). 

 

4.2 Dagens medielandskap  

Vad menas egentligen med att leva i en medierad värld? Ordet media har blivit allt mer 

sammanflätat i vårt moderna informationssamhälle, det handlar om vårt sätt att vara, 

agera och att bli sedd. Den mediemiljön vi lever i handlar numera inte enbart om hur 

mycket tid vi spenderar framför datorn eller Tv:n.  Vi lever i en värld där vi ständigt 

kommunicerar med varandra i ett ofrånkomligt nätverk. I vissa sammanhang leder 

detta till en omöjlighet att särskilja huruvida vi använder medierna eller om medierna 

använder sig utav oss (Deuze 2012:2-5).  

 

Medierna skapar också en ny karaktäristisk blandning av erfarenheter, i den 

mediemiljön har medierna gjort det möjligt för individerna att uppleva fenomen som de 

sannolikt inte möter vanligtvis i sin vardag. Vi lever i en värld där förmågan att 

uppleva är skild ifrån själva mötandets handling (Thompson 2001:259). Det vill säga 

erfarenheterna i vårt vardagsliv sammanflätas med överflödet av medierade 

erfarenheter som de flesta människor sällan möter ansikte mot ansikte (ibid). Hur vi 

förstår, hur vi upplever saker och ting eller hur vi agerar har att göra med att vi ständigt 

är bundna till den mediala verklighet vi lever i och agerar därefter. Alltså blir vi 

individer anpassade till denna mediemiljö vi vistas i (Deuze 2012:5). Hur vi människor 

påverkas av media har att göra med att medierna innehar en maktutövande roll över 

publiken på grund av sin position i samhället.  

 

4.3 Publikforskning 

Med utgångspunkt i Halls teorier beskrivs publikforskning som en forskningstradition 

där han menar att ett budskap alltid konstrueras och tolkas av sändaren lika väl som 

det konstrueras och tolkas av den som tar emot det, de två tolkningarna 

överensstämmer inte alltid med varandra (Johansson & Miegel 1996:180). Därför kan 
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inte publiken ses som en homogen massa som tolkar alla koder på samma vis, utan den 

består av olika sociala grupper som är benägna att tolka på individuella sätt utifrån 

upplevelser och erfarenheter (ibid). Det är denna definition som vi kommer att använda 

oss av i vår studie där våra två olika fokusgrupper med olika erfarenheter kan tänka sig 

in i hur de själva intar olika budskap som sänds ut i medierna, eller hur de upplever 

innebörden av budskapen. Vi är själva medvetna om att de budskap som sänds ut inte 

alltid är det som kommer fram i slutändan till mottagaren och det riskerar i sin tur 

feltolkningar (ibid).  

 

CULTURAL STUDIES 

Den brittiske sociologen Stuart Hall är en av grundarna till Cultural Studies. 

Traditionen har blivit en mer global rörelse och är i ständig utveckling i takt med att 

kulturen utvecklas och förändras (Miegel & Johansson 1996:173). Cultural Studies har 

även ett ökat intresse för ungdomskultur och begreppet identitet ligger väl 

sammankopplat. Traditionen är något som vi upplever ligger i linje med vår egen 

studie och är därför av intresse eftersom begreppet identitet är något vi själva använder 

oss utav. 

 

Framväxten av Cultural Studies måste ses dels mot bakgrund av de samhälleliga och 

kulturella förändringarna, dels mot bakgrund av ett ökat intresse för kulturforskning 

(a.a:191). Dock har det visat sig att medieinnehållet har ökat drastiskt de senaste 

decennierna och mediernas effekter samt användningsområden har även varit ett hett 

samtalsämne bland forskare. Därför har det lett till ett ökat forskningsintresse om 

mediernas betydelse i vårt senmoderna samhälle (ibid). Vilket vi anser är av intresse för 

vår egen studie eftersom Cultural Studies dessutom tar upp om att studera den 

mänskliga kulturen och hur ungdomar tillhandahåller de ramverk i relation till vilka vi 

tolkar, upplever, förstår sig på våra materiella villkor. (Lindgren 2009:160). Det handlar 

även om hur ungdomar genom social position skapas genom språket. När vi kvinnor, 

män eller barn känner att bilden tilltalar oss eller texten accepterar vi textens definition 

av “oss” själva (ibid). Med andra ord kan vi här tolka det som att när unga kvinnor 

själva skapar sig en upplevelse av reklambildernas innebörd accepterar de alltså 
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bildens, textens betydelse. Hall nämner dels begreppet representation som även ligger i 

linje med vår studie på så vis att representation står för den meningsproduktion som 

sker via språk och bilder (a.a:57). Hall hävdar att representation är det som 

sammankopplar mening och språk med kultur (ibid). Alltså kan representation av en 

bild för den som är bekant med bilden fungera som en representation av den 

förändring som den åsyftar. Bilden kan i sin tur symbolisera något, det är genom våra 

egna föreställningar i vårt huvud som vi vet vad bilderna föreställer (a.a:58). 

 

5. Metod 

5.1 Hermeneutik 

Vår studie kommer att utgå från tolkningar av andra människors utsagor, Pia 

Langemar menar att en metod som har “tolkning” som huvudprocess är hermeneutiken 

(Langemar 2008:91). I hermeneutiken gör man tolkningar av relativt få fall (ibid). 

Eftersom den hermeneutiska ansatsen ligger till grund för tolkningslära och eftersom 

vår metod består av kvalitativa intervjuer bör således vår primärdata tolkas i 

utgångspunkt ifrån den hermeneutiska cirkeln som består av samband mellan delar och 

helhet, som bygger på andras tolkningar. (Alvesson & Sköldberg:2008:193). Tolkningen 

eller förståelsen kan förknippas med empati och individens egna känslor, därför är det 

viktigt som forskare att vara objektiv för att på bästa sätt tolka förståelsen och kunna 

förstå innebörden av helheten (a.a:195). 

 

5.2 Kvalitativ metod  

Vår metodologiska ansats kommer att bestå av kvalitativa intervjuer i form av 

fokusgrupper där vi i vår analys kommer att utgå från den tematiska ansatsen som vi 

kommer att redogöra för nedan under rubriken Tematisk analysmetod. Avsnittet av den 

kvalitativa fokusgruppen kommer att innehålla en rekonstruktion av flera historier som 

berättas av intervjupersoner som sedan kommer sammanfattas till en rikare och mer 

sammanhängande historia (Kvale & Brinkmann 2009:243). Vi har använt oss av olika 

tekniker såsom diskussionsövningar och presentationer av bilder (se bilaga 2, 9.2) när vi 
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genomfört vår intervjustudie. Nedan kommer olika tekniker samt tillvägagångsätt 

presenteras mer utförligt. 

 

Genom kvalitativa metoder kommer vi att genomföra två gruppintervjuer med sju 

stycken respondenter i respektive fokusgrupp.  Risken med för stora grupper är att det 

kan bildas subgrupper med varandra eller att tystlåtna deltagare inte kommer till tals 

(Wibeck 2010:62). Är gruppen däremot för liten (d.v.s. mindre än fyra) finns det risk för 

att den tredje gruppmedlemmen fungerar som en medlare mellan de två andra 

deltagarna (ibid). Syftet med att använda sig av kvalitativ metod istället för kvantitativ 

metod är för att vi ska kunna gå in mer på djupet i ämnet, då vår frågeställning belyser 

unga kvinnors upplevelser och åsikter (Kvale & Brinkman 2009:46). Med hjälp av 

kvalitativ metod ska vi kunna tolka och förstå respondenternas utsagor för att nå ett 

relevant resultat till vår studie. För att få en omfattad beskrivning av respondenterna 

samt för att skapa ett samspel mellan forskare och respondenter valdes kvalitativ metod 

som metodologisk ansats.  

 

5.3 Fokusgrupper 

Eftersom att vi inte vill styra individernas svar, utan har en eftersträvan att få en öppen 

diskussion om ämnet så tycks metoden fokusgrupp lämpa sig bäst för vår studie. 

Fokusgrupper är en metod som används för att studera människors föreställningar, 

kunskaper, attityder och värderingar genom fokuserade gruppintervjuer. Det är också 

en användbar metod för att forska kring känsliga ämnen (Wibeck 2010:22-25). Vårt mål 

med diskussionen är att få våra intervjufrågor (se bilaga 3, 9.3) besvarade. Dessutom är 

det positivt om våra respondenter kan spinna vidare på ämnet och komma in på nya 

spår, som kan leda till nya infallsvinklar och relevanta svar. Vår uppgift är även att 

uppfylla rollen som moderatorer, fokus kommer att ligga på deltagarna, där meningen 

är att de ska diskutera fritt och inte styras allt för mycket av oss, i egenskap av 

moderatorer (a.a:11). 

 

En grundläggande faktor var således planera för att det skulle bli en sådan livlig 

diskussion som möjligt, vi valde att utforma olika övningar med studiens ämne som 
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fokus. Vårt mål var att komma fram till slutsatser som ska vara högst relevant för vår 

forskning. Kvale & Brinkman menar (2009:35) att praktik tillsammans med teori ska 

frambringa intervjukunskap.  För att väcka intresse och skapa en tydlig presentation 

och inledning av ämnet valde vi att visa bilder på träning, olika former av 

måltidsalternativ samt olika kroppsformer för respondenterna. Vår avsikt var att 

deltagarna skulle känna igen bilderna (se bilaga 2, 9.2) från vad de själva stöter på i sin 

vardag. Bilderna fick de själva reflektera och diskutera över. För att få så betydelsefulla 

svar som möjligt av våra intervjuer valde vi att använda oss av Kvale & Brinkmans 

intervjuguide, som är inspirerad av författaren Tilleys (2003), som påpekar att: 

 

“medan kunskap om hur man ska formulera frågor kan förmedlas verbalt bygger andra aspekter 

av färdigheten att intervjua, till exempel tonfall och skapandet av god relation till 

intervjupersonerna” (Kvale & Brinkman 2009:105). 

 

Författaren Olsson (2008) menar att genom att använda sig av öppna frågor, 

uppmuntras respondenterna till att berätta, beskriva samt förklara för att sedan ta sig 

vidare och få respondenterna att utveckla sina utsagor (Olsson 2008:56). Därmed 

försökte vi ställa så öppna frågor som lägger fokus på hur intervjupersonerna tänker 

och känner, vilket gör att de måste utveckla och reflektera över sina egna svar. Att i sin 

tur ställa bra följdfrågor kräver att vi som moderatorer är lyhörda och tränade i att veta 

när och om det är intressant att gå in djupare på ämnet (a.a:58). 

 

5.4 Bearbetning av material 

Vår primärdata består av intervjuer, vi har spelat in och transkriberat vårt inspelade 

material där vi kunde undersöka de minsta detaljerna i en interaktion. I denna process 

är det enkelt genom vårt transkriberade material att komma på fler idéer som kan vara 

användbart för oss i vår studie (Aspers 2007:152). Till vårt insamlade material kommer 

vi att utgå ifrån vår sekundärdata som består av teorier, för att analysera i relation till 

materialet samt för att stärka vår analys ytterligare som bygger på intervjudata (Olsson 

2008: 69). För att göra vår intervju mer lätthanterlig har vi således använt oss av 

verktyget kodning. Genom kodning knyter man ett eller flera nyckelord till ett 
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textstycke för att underlätta senare identifiering av ett uttalande (Kvale & Brinkman 

2009:217). För att kodning skall genomföras på ett korrekt sätt behöver man som 

forskare föra kodningsanteckningar där man antecknar beteckningarna på de olika 

koderna (a.a:218). 

 

5.5 Tematisk analysmetod 

För att samla in vårt datamaterial har vi använt oss av tematisk analys som innebär att 

det insamlade materialet bryts ner i flera delar och sorteras under teman. Det är en 

process som sker genom ingående läsning och tolkning av vår primärdata (Aspers 2007: 

157-159). När det gäller analyser av kvalitativ data är tematisk analys en av de allra 

vanligaste och centralaste teknikerna (Olsson 2008:103). Med hjälp av tematisk analys 

sammanfattar man det empiriska materialet och lyfter det till högre analytiska nivåer, 

en tematisk analys ger texten ett teoretiskt driv (a.a:103).  

 

“Om studien arbetar med ett problem som är kopplat till en teoretisk diskussion om mediernas 

betydelse för unga kvinnors identitetsskapande, måste de teman som skapas korrelera med den” 

(Olsson 2008:107).  

 

Utifrån detta bryter man ner begreppet identitet i mindre delar, så kallade teman, som 

grundas på respondenternas uppfattning och förhållningssätt till media (ibid). 

 Arbetssättet går ut på att analysera olika teman för att sedan bearbeta materialet i 

elektronisk form på dator eller skriva ut materialet. För att finna olika teman utgick vi 

efter Ryan & Bernards (2003) tips om att leta efter skillnader, metaforer, språkliga 

kopplingar samt förändringar av teman (Ryan & Bernards 2003:85).  

 

När de olika huvudtemana var satta arbetade vi med överstrykningspennor i olika 

kulörer där de olika temana har olika färger. De temana vi kom fram till baseras delvis 

på våra intervjufrågor (se bilaga 3, 9.3). Tematisk analys har varit ett gynnsamt och 

strukturerat tillvägagångsätt för att komma fram till ett resultat i studien.  
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5.6 Etiska reflektioner & utgångspunkter 

Det etiska ansvaret är en mycket betydelsefull del av studiens arbete, men även en 

problematisk faktor. Samtidigt som det handlar om att ta reda på så mycket som 

möjligt, så är det viktigt att respektera intervjupersonernas integritet (Kvale & 

Brinkman 2009:190). Vi var tydliga med att informera om under varje intervjutillfället 

att respondenterna har rätt att när som helst avböja och inte medverka i intervjun 

(Olsson 2008:78). Eftersom att vi som moderatorer bär på det etiska ansvaret gav vi ut 

våra kontaktuppgifter till deltagarna. Det är viktigt att respondenterna vet vem som 

genomför studien, hur de kan nås samt vilken institution som står bakom studien se 

(bilaga 1, 9.1). Då samtliga respondenter är över 15 år räcker det med ett godkännande 

från respektive person för att de ska kunna vara med och delta i vår fokusgruppintervju 

(a.a:79).   

 

Under utförandet av studien är det viktigt att vara etiskt korrekt för att respondenterna 

ska få förtroende för oss som moderatorer. Författarna Kvale och Brinkman (2009) 

beskriver hur viktigt det är att gå på in djupet i en diskussion, det vill säga, att få 

människor att öppna sig så mycket som möjligt för att uppnå så värdefulla svar som 

möjligt utan att vara för påstridig (Kvale & Brinkman 2009:79). Under skapandet av 

intervjufrågor är det en självklarhet att ha dessa ord i åtanke, då vi vill uppnå så 

betydelsefulla svar som möjligt samtidigt som respondenterna ska känna sig 

respekterade. Kvale & Brinkman menar att i känsliga fall kan det vara bra att dölja 

identiteten hos intervjupersonerna redan på utskriftstadiet (a.a:204). Då vår studie rör 

sig om ett ämne som kan upplevas som känsligt och privat valde vi att dölja alla 

respondenters identiteter från början och därmed har vi valt att använda oss utav 

fiktiva namn för att inte kunna peka ut någon eller några som skulle kunna kopplas till 

en av våra respondenter.  

 

Olsson (2008) beskriver kravet på skydd mot otillbörlig insyn i exempelvis individens 

livsförhållanden. “Individer får inte utsättas för psykisk eller fysisk skada, 

förödmjukelse eller kränkning”(Olsson 2008:82). Kravet kallas individskyddskravet och är 

en självklar utgångspunkt för forskningsetiken (ibid).  
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6. Analys 

För att genomföra analysen av studien kommer tematisk analys att användas som 

analysmetod. Målet är att med hjälp av vår teoretiska referensram, tidigare forskning 

samt fokusgrupper besvara studiens syfte och frågeställningar. Tematiseringen gjordes 

utifrån följande teman: Kroppsideal, självbild samt välbefinnande, brist på 

välbefinnande. 

 

6.1 Respondenternas upplevelser av kroppsideal som framställs i 

medierna  

Tidningar publicerar ständigt artiklar kring kost- och träning samt om hur man snabbt 

och enkelt kan gå ner i vikt. Även “Reality Tv” och Tv-reklamer producerar program 

och reklamfilmer om skönhetsideal. På senare tid har sociala medier utvecklats till en 

plats där människor söker bekräftelse och jämför sig med varandra.  

 

GYMNASIEKLASSEN 

Seale (2003) hävdar att mediernas budskap i själva verket syftar till att influera sin 

publik vilket medierna i sin tur drar fördel av (Seale 2003: 514). Det är individens 

uppgift att själv bestämma vad som ska tas på allvar och inte (ibid).  

 

Vi som moderatorer presenterade två bilder på smala och vältränade kvinnor som är 

hämtade från kost-och träningstidningar (se bilaga 2, 9.2). Diskussionen kring ämnet 

startade omgående och det råder inga tvivel om att respondenterna i gymnasieklassen 

anser att det existerar en kroppsuppfattning i media som de inte känner sig nöjda med.  
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“Det är för mycket fokus på modeller i media som är för smala, vältränade och som helt enkelt 

inte stämmer överens med vår verklighet” (Sophie, gymnasieklass).  

  

“Jag tycker att det är jobbigt att gå och prova kläder i affärer. När jag provar kläder i butiken 

tycker jag att kläderna inte sitter så bra på mig som de ser ut att sitta på modellerna i 

tidnigarna.” (Lisa, gymnasieklass). 

 

Respondenterna uttrycker att bilder på styrka (muskler, hantlar och personer som utför 

styrketräning) i tidningar, TV eller på sociala medier kan motivera dem till att ta hand 

om sin hälsa. Vi kan även koppla diskussionen till Stuart Halls teorier om 

pubilkforskning där han menar att ett budskap alltid konstrueras och tolkas av 

sändaren lika väl som det konstrueras och tolkas av den som tar emot det, de två 

tolkningarna överensstämmer inte alltid med varandra (Johansson & Miegel 1996:180). 

Vi kan alltså utifrån detta synsätt tyda att det är upp till individen själv hur mycket och 

i vilken grad hon tar åt sig av medierna, detta beroende på individens självuppfattning 

från början. Här kan vi se hur betydelsefull individens egen självbild är när det gäller 

hur mediernas bilder av kroppsideal tolkas av unga kvinnor.  

 

HÖGSTADIEKLASSEN 

Thompsson (2001) presenterar sina teorier om kollektiv identitet som innebär att 

människan vill vara en del av en social grupp och på så vis känna en trygghet 

(Thompsson 2001:233).  

 

Det uppstår en tystnad i gruppen och det märks tydligt att det råder en viss 

eftertänksamhet kring jämförelserna med mediernas bilder. I högstadieklassen till 

skillnad från gymnasieklassen, känner samtliga respondenter att de blir motiverade till 

träning när de ser mediernas, både dolda och synliga, budskap om kroppsideal. 

Respondenterna känner lust till att träna när de ser på bilderna. Flickorna hävdar dock 

att de motivationsbilder som förekommer på sociala medier inte alltid uppfattas som 

motivationsbilder av respondenterna, utan känns snarare som en anvisning om hur 

man bör vara eller se ut. Bildernas budskap till respondenterna uppfattas som en 
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uppmaning om att inte äta onyttigt och blir i sin tur något som respondenterna ser upp 

till.  Respondenterna visar en god förståelse i att det i många magasin endast visas en 

“värld” i perfektion. Trots det, är det sådana artiklar som får dem att vilja träna. Anna 

och Kristin är eniga om att träningen inte bara ger dem möjlighet att se ut som på 

bilderna, utan även att känna en tillhörighet till en grupp: 

 

“Det är viktigt att känna att man är normal, jag får bekräftelse på att jag är normal när jag 

tränar mycket som alla mina vänner gör!” (Anna, högstadieklass). 

 

“Ja, precis! då känner man gemenskap och tillhörighet” (Kristin, högstadieklass). 

 

Respondenterna uppger därmed att de har en vilja att träna för att uppnå en känsla av 

att tillhöra en viss grupp i samhället. Vi tolkar det som att mediernas bilder av träning 

och dieter får respondenterna att acceptera bildernas betydelse. Detta för att själva 

uppnå synliga samt dolda budskap som existerar i vårt mediesamhälle och därmed 

känna en tillhörighet till den sociala gruppen. 

 

6.2 Välbefinnande och brist på välbefinnande 

Begreppet hälsa som tidigare nämnts definieras i denna studie som det ”psykiska 

välbefinnandet” och är en betydelsefull del som påverkar människor i allmänhet. 

 

GYMNASIEKLASSEN 

Lundin och Strandbus studie (2013) påvisar att det har blivit alltmer fokus på kvinnors 

fysiska hälsa, utseende och på viljan att ha en mer muskulös kropp (Lundin & Strandbu 

2013:328). 

 

“Det blir ofta mycket diskussioner, när det publiceras idealbilder i media, kring hur man ser ut 

istället för hur man egentligen mår” (Karin, gymnasieklass). 

“Det psykiska välbefinnandet borde dömas på insidan istället för på utsidan” (Matilda, 

gymnasieklass). 
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De flesta respondenterna var eniga om att en god hälsa handlar om att må bra, det vill 

säga att man sover gott, tränar lagom mycket och äter en lagom mängd mat. Vidare 

visade vi en bild på en smal kvinnokropp i en reklamkampanj (se bilaga 2, 9.2) där 

overkligt tunna armar syntes tydligt och samtliga respondenter nickade igenkännande. 

Lisa blev upprörd och uttryckte att:  

 

“Man bör träna för att må bra och inte för att få bekräftelse och beröm från andra människor, det 

innebär också att man ska äta mer om man tränar mycket, vilket inte kvinnan på bilden verkar 

ha gjort. Hon ser inte hälsosam ut alls, det verkar som att hon bara vill nå upp till den så kallade 

idealkroppen!” (Lisa, gymnasieklass). 

 

Vi tolkar det som att gymnasieklassens reaktion på mediernas bilder på de smala 

idealkropparna beror på deras åsikter om att bilderna inte avspeglar unga kvinnors 

verklighet. De anser alltså att fokus bör ligga på den psysiska hälsan, istället för den 

fysiska, när det gäller träning och kost. Fokus på den fysiska hälsan är, enligt 

respondenterna, viktig i den mån att man tränar för välmåendets skull. 

 

HÖGSTADIEKLASSEN 

Socialstyrelsen beskriver att det psykiska välbefinnandet kan röra sig om individuella 

faktorer som kan relateras till individens uppväxt samt den psykiska utvecklingen 

(Socialstyrelsen hämtad, 2013-11-21).  

 

“Är du uppvuxen med att äta sunt och motionera så leder det till en vana som du tar med dig i 

vuxenlivet” (Emelie, högstadieklass). 

 

 Respondenterna i högstadieklassen tycker att välbefinnandet är viktigt, för att kunna 

utföra de aktiviteter som man vill. Att ta hand om sig själv leder till ett gott humör, 

vilket i sin tur är en bidragande faktor till ett sunt välbefinnande. Vi tolkar det som att 

uppväxten (föräldrars vanor, rutiner och riktlinjer) är en bidragande faktor som 

påverkar hur man äter samt motionerar som vuxen samt om man ständigt strävar efter 

ett ”bättre” ideal. 
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Giddens tolkning av självets reflexivitet handlar om att känna sig säker på sig själv 

(Giddens 1991:95). Respondenterna i högstadieklassen avslutade diskussionen kring 

frågan med att enigt berätta för oss att det viktigaste är att känna sig säker och vara 

nöjd med sig själv. 

 

”Om jag själv känner att jag täcker till som jag är så mår jag som bäst i alla situationer, även om 

jag hade kunnat vara smalare, starkare eller smartare på något vis!” (Anna, högstadieklassen).  

 

Vi vill härmed hävda att det är viktigt för individens psykiska välbefinnande att vara 

nöjd med sina prestationer, hur prestationerna än ser ut. Det psykiska välbefinnandet 

handlar om att unga är stressade och rädda för att misslyckas med sig själva 

(Stadsmissionen.se hämtad, 2013-12-27).  

 

”Det finns osynliga riktlinjer och mål som jag känner att jag bör uppnå för att inte känna mig 

sämre än någon annan” (Frida, högstadieklass). 

 

Eftersom att respondenterna menar att det är viktigt att känna att man räcker till själv 

kan vi tolka det som att det finns en tydlig tendens till att stressen över att misslyckas 

med sina prestationer kan leda till individens brist på välbefinnande.  

 

6.3 Respondenternas reflektioner om förebilder samt sin egen självbild 

GYMNASIEKLASSEN 

Seale (2003) skriver att det man ser i media kan leda till en påverkan, beroende på vad 

man själv väljer att ta del av (Seale 2003:16). Författaren hävdar också att en publik som 

söker stimulans och bekräftelse i det dem studerar, ofta väljer att titta på “Reality-TV”, 

vilket leder till att de kan känna sig trygga och tillfredsställda med sig själva när de 

jämför sig med andra (Seale 2003:517). Respondenterna i gymnasieklassen är eniga om 

att en känd person som har en kurvig kropp bidrar till en bättre självbild på sätt och vis. 

Emma och Hanna diskuterar att när de ser på Tv-programmet Topmodel så är deras 

favoritmodeller de som har lite “kurvor”. Kort sagt kan vi även tolka ovanstående som 

att respondenternas förebilder mestadels är kurviga modeller på grund av att de kan 
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relatera till sig sjävla. Gruppen är dock enig om att det råder ett bekräftelsebehov på 

sociala medier vilket gör att det läggs upp bilder på hur man äter och tränar. 

 

”Man försöker liksom vara en förebild för andra, genom att visa hur goda vanor man 

har”(Karin, gymnasieklassen). 

 

Detta kan i sin tur leda till att respondenterna känner en viss osäkerhet kring hur dem 

ser ut. Bengs (2000) påstår att kroppen har stor betydelse för hur unga människor mår 

idag, både på grund av vad de själva har för uppfattning om deras egen kropp och vad 

andra tycker om den (Bengs 2000:188). Författaren menar att ungdomar ständigt 

påverkas av ideal, men att det inte är så konstigt eftersom att de tar del av medierna så 

pass mycket i sin vardag (a.a:206). 

 

“Trots att det inte är sunt kan jag faktiskt få en känsla av avund när jag ser bilder på tjejer som 

har en slank figur, även om jag känner att jag duger som jag är “ (Matilda, gymnasieklass). 

 

“Jag hade svårt att se på bilder på smala tjejer utan att jämföra mig med dem när jag var yngre, 

men jag kan nu se på bilderna med andra ögon” (Hanna, gymnasieklass). 

 

“Precis! Man känner sig starkare till mods jämförelsevis med när man gick på högstadiet och på 

så vis är det lättare att sålla bort budskap som inte är sunda, men ibland är det svårt att stå 

emot” (Emma, gymnasieklass). 

 

Lisa håller med om Emmas resonemang och förklarar att det är de tjejer på bilderna 

som man vill efterlikna och på grund av det jämför de bilderna med hur de själva ser ut. 

Vi tolkar ovanstående som att respondenterna blir mer mottagliga för mediernas 

budskap om kroppsideal, när de jämför sig med varandra på sociala medier. Det de 

väljer att ta del av har att göra med vad de söker för form av bekräftelse. Medierna 

presenterar ständigt idealbilder, vilket leder till att den grupp som studerar bilderna 

(det vill säga den grupp som söker bekräftelse inom området) också påverkas av 

budskapen. 
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HÖGSTADIEKLASSEN 

Giddens presenterar begreppet självets reflexivitet, där självet betraktas som ett reflexivt 

projekt som individen ansvarar för (Giddens 1991:95). Den föreställning som individen 

har om sig själv, som en del av en social grupp kallas för däremot kollektiv identitet 

(Thompson 2001:233). Thompson menar att vår kollektiva identiet är viktig för att vi ska 

kunna känna att vi tillhör en viss grupp och identifiera oss med den (ibid).  

 

När samtalsämnet kring självbilder presenterades i högstadieklassen blev diskussionen 

livlig och alla respondenter var enade om att de helst skulle vilja äta vad som helst, men 

fortfarande se smala ut. 

 

”Jag tycker att det är en styrka att kunna äta vad man vill utan att ta åt sig av några ideal” 

(Ariana, högstadieklass).  

 

Respondenterna i denna grupp är eniga om att föräldrarna har en stor betydelse för om 

man tränar eller inte, om de tränar så vill barnen inte vara sämre själva, det handlar 

således om den kulturella bakgrunden. Det är även umgänget i skolan och utanför 

skolan som påverkar hur de tränar och vad de äter. Respondenterna jämför sig ofta 

med de i sin närhet och på sociala medier blir det enkelt att jämföra sig genom 

varandras bilder. Vi tolkar det som att individens reflexiva projekt har att göra med 

vilka vanor individen har under sin uppväxt. Individen verkar påverkas av hur dess 

omgivning tränar, äter samt hur de reflekterar över kroppsideal i vårt samhälle. 

Individen anpassar således sin kollektiva identitet för att passa in i den sociala gruppen. 

 

Samtliga respondenter i högstadieklassen är enade om att det är viktigt med 

inspirationsbilder. Eleverna i högstadieklassen tycker att man ska titta på 

inspirationsbilder på kurviga modeller och känna sig nöjd med den man är. Sandra höll 

med om ovanstående, dock erkände Sandra att hon brukar titta på vältränade modeller 

och tänka:   
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“Vad gör jag för fel när jag ser ut som jag gör?” (Sandra, högstadieklass). 

 

“Det känner jag igen! Jag kan tänka så om jag har en dålig dag och känner mig missnöjd med 

mig själv på något sätt” (Frida, högstadieklass). 

 

Här kan vi dra en slutsats att bilderna på smala och vältränade kroppar kan framkalla 

negativa uppfattningar om individens välbefinnande. Detta beroende på hur individens 

välbefinnande ser ut när hon studerar bilden, känner hon sig svag verkar det bli lättare 

att känna frestelse till att efterlikna modellerna. Respondenterna i gymnasieklassen 

avslutar fokusgruppen med en diskussion om vad de tycker att alla unga kvinnor bör få 

höra och Ariana utbrister:  

 

”Du duger som du är!” (Ariana, högstadieklass). 

 

7. Sammanfattning av resultat & slutdiskussion  

Vi kommer att inleda med att presentera våra frågeställningar samt resultat från 

tidigare avsnitt, vidare kommer uppsatsens tänkbara slutsatser redogöras.  

 

 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

1. Hur upplever och resonerar unga kvinnor kring mediernas bilder av kroppsideal? 

2. Upplever och resonerar unga kvinnor (15-19 år) på olika sätt när det gäller mediernas 

gestaltning av kroppsideal och välbefinnande?  

 

FRÅGA 1 

Vår förförståelse för studien grundades först på egna tankar och erfarenheter kring 

mediernas syn på kroppsideal, då vi själva dagligen tar del av media som unga 

kvinnor. Med hjälp av vår kvalitativa studie kom vi fram till att unga kvinnor dagligen 

reflekterar känslomässigt över publiceringar i sociala medier, bilder och 

tidningsartiklar. Beroende på individens välbefinnande eller brist på välbefinnande kan 

det medföra olika konsekvenser. Det har således att göra med vem individen är, alltså 
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vilken självbild individen har, vad individen väljer att ta del av samt dess omgivning 

som inkluderar familj, vänner och förebilder. Vi har genom studien fått bekräftat att hos 

en del unga kvinnor förefaller så att i den verklighet vi lever i utvecklar eller leder till 

ett idealliknande samhälle som unga kvinnor tar del av i en tidig ålder.  

 

FRÅGA 2 

I studiens första fokusgrupp kunde vi se en tendens till att respondenterna i 

gymnasieklassen hänvisade till när de gick på högstadiet. De var enade om att de i den 

åldern sökte bekräftelse på att få känna tillhörighet till en grupp och på så vis var de 

mer lättpåverkade när det handlade om hur de skulle se ut, vad de skulle ha på sig eller 

helt enkelt hur de skulle leva. Det resulterade i att vi fann det intressant för vår studie 

att jämföra en fokusgrupp i en gymnasieklass samt en lite yngre fokusgrupp i en 

högstadieklass. Detta för att undersöka om högstadieelever faktiskt har lättare för att 

påverkas av idealen. 

Vi observerade under studiens gång att det existerade olikheter mellan de två 

grupperna. Vi hade svårt att urskilja likheter mellan de olika grupperna, det som 

framkom är det faktum att båda grupperna påverkas av mediernas bilder på olika sätt. 

Gymnasieklassen, där respondenterna var äldre, uppgav att de var nöjda med sig 

själva. Mediernas bild på skönhetsideal kunde dock irritera dem när de såg på bilder i 

TV-program eller tidningsartiklar med smala kvinnor. Trots att de påstod att de var 

nöjda med hur de såg ut så erkände de att det fanns en viss avundsjuka i irritationen 

kring idealbilderna. Det vi kan urskilja är att de yngre respondenterna i 

högstadieklassen ansåg att mediernas bilder är något som de ser upp till och dämed 

känner press med att efterlikna. Vi kan alltså dra en slutsats om att åldern spelar roll 

när det gäller i vilken grad de påverkas och att de äldre respondenterna har lättare att få 

perspektiv på hur medierna kan presentera idealbilder. Vi anser att det således har med 

en personlig mognad att göra. 

 

Det var tydligt att det inte enbart är medierna som är en del av respondenternas 

identitetsskapande, utan som tidigare nämt handlar det om vilken miljö de växer upp i. 

Det visade sig att samtliga kvinnor som deltog ser sina föräldrar som förebilder och vill 
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leva upp till deras mål och visioner. Sådana förebilder har också en inverkan beroende 

på hur de anser att en idealkropp ska se ut, samt vad man ska äta och hur ofta man bör 

träna. Är föräldrarna missnöjda med hur deras kroppar ser ut, verkar det vara en stor 

risk att det speglar av sig på barnet. Något som kunde konstateras efter genomförandet 

av studien, var just att ovanstående faktorer bör sättas på kartan i vårt senmoderna 

samhälle. Detta för att försöka förhindra den stress, oro eller det tvångsbeteende kring 

kost- och träning som är några av de bidragande faktorer som kan uppstå hos unga 

kvinnor idag. 

 

UTMANINGAR OCH FELKÄLLOR 

En utmaning med att genomföra fokusgrupper var att gruppen, eller enstaka individer i 

gruppen, kunde drabbas av talängslan. Det kan i sin tur leda till att vi får en snedvriden 

sanning om en eller flera deltagare som av någon anledning inte vill dela med sig av 

sina upplevelser. Ju fler deltagare som finns i en grupp desto mer frustration, talängslan 

eller till och med antagonism kan framkomma (Wibeck 2010:63). Ett sätt att hindra 

talängslan är alltså att reglera antalet deltagare i fokusgrupperna. Därmed valde vi att 

ha ett maxantal i varje fokusgrupp, som enligt Wibeck är sju respondenter (ibid). Trots 

det observerade vi några enstaka respondenter som inte var lika aktiva i diskussionerna 

som övriga deltagare var, detta tror vi beror på att de inte kände sig bekväma i 

gruppkonstelationen.  

 

Kvalitativ analys användes i studien vilket vi anser är ett bra val då respondenterna kan 

utveckla en del utsagor som de i en kvantitativ analys inte hade haft samma möjlighet 

till. Eftersom en del människor är mindre talförda än andra är det svårt att förutspå att 

alla ska vara lika öppna och diskussionsvilliga. Vi är även medvetna om att vi som 

moderatorer kan ha påverkat respondenternas utsagor bara genom att närvara. Därför 

är det viktigt att åtgärda denna tänkbara felkälla genom att vara helt neutral och 

undvika att ställa frågor som kan uppfattas som ledande.  

 

Då studiens syfte och frågeställningar generellt rör unga kvinnor i Halland hade det 

varit intressant för oss att undersöka fler fokusgrupper för att få så värdefulla svar som 
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möjligt. På grund av studiens tidsbrist fick vi avgränsa vårt urval till två fokusgrupper i 

olika städer, men vi är medvetna om att vår slutsats inte kan inkludera alla unga flickor.  

 

Vår första fokusgruppintervju blev tidsmässigt begränsad på grund av respondenternas 

tidsbrist då de hade ett intensivt schema. För oss som moderatorer blev det därmed 

extra viktigt att avleda icke relevanta samtalsämnen, samt att hålla ett bra tempo genom 

hela diskussionen så att gruppen inte fastnade på ett särskilt ämne. Detta i sin tur tog vi 

med oss till vår andra intervju där vi utökade tiden med 30 minuter. Vi upplevde att 

tidsökningen hade en positiv inverkan på vår fokusgrupp då det fanns mer tid för 

respondenternas till att utveckla deras utsagor.   

 

FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING 

Det finns mycket forskning inom området som bekräftar att medierna generellt har en 

stor inverkan på människan. Vi anser att forskningsfältet bör utvidgas ytterligare, det 

har därför varit av intresse för oss att bidra till vidare forskning samt även styrka med 

hjälp av tidigare studier som även påvisar det vi själva undersöker. Dessutom är det 

också av vikt att undersöka vad som kan förhindra samt vad det är som bidrar till så 

starka avtryck hos människan. Mer forskning om det faktum att medierna är en del av 

de prestationskrav som människan känner behövs alltså inte, nu är det dags att vi 

frågar oss hur vi kan förhindra detta ständigt pågående förlopp.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

33 

8. Källförteckning 

INTERNETKÄLLOR 
 
Bång, M. UMO:s definition av hälsa (hämtad den 9 December) 
http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/  
 
 
Ny rapport: Var fjärde ung i Sverige mår psykiskt dåligt (hämtad den 27 December) 
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--
arkiv/Pressmeddelanden/Ny-rapport-Var-fjarde-ung-i-Sverige-mar-psykiskt-
daligt-/  
 
 
Socialstyrelsen publicerad maj 2013, (hämtad den 21 November)  
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-
5-43.pdf 
 

LITTERATUR 
 
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008) Tolkning och reflektion - vetenskapsfilosofi 
och kvalitativ metod. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
 
Aspers, Patrik (2007) Etnografiska metoder: Att förstå och förklara samtiden. Liber 
 
 
Bernard, H. Russell & W (2003) Techniques to identify Themes. 15, 85-109. Sage: 
Publications  
 
 
Bengs, Carita (2000) Looking Good: a study of gendered body ideals among young 
people. Umeå University   
 
 
Deuze, Mark (2012). Media Life. Cambridge: Polity Press. 
 
 
Giddens, Anthony (1991) Moderniteten och självidentitet 
Daidalos AB Udevalla.  
 

http://www.umo.se/Om-Umo/Sa-arbetar-vi/UMOs-definition-av-halsa/
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--arkiv/Pressmeddelanden/Ny-rapport-Var-fjarde-ung-i-Sverige-mar-psykiskt-daligt-/
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--arkiv/Pressmeddelanden/Ny-rapport-Var-fjarde-ung-i-Sverige-mar-psykiskt-daligt-/
http://www.stadsmissionen.se/Press--opinion1/Press--arkiv/Pressmeddelanden/Ny-rapport-Var-fjarde-ung-i-Sverige-mar-psykiskt-daligt-/
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19109/2013-5-43.pdf
http://politybooks.com/book.asp?ref=9780745649993


 

 
 

34 

 
Giddens, Anthony (2007) Sociologi. 4 upplagan. Studentlitteratur AB 
Johansson, Thomas & Miegel, Fredrik (1996) Kultursociologi 
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
 
Johansson, Thomas, Ringfjord, Britt-Marie & Bergqvist, Linda. (1998) Den sämre 
kopian? om nya kroppsideal och idrottskvinnors kulturella villkor, Centrum för 
kulturforskning Högskolan i Växjö. 
 
 
Knobloch-Westerwick, silvia & Crane, Josselyn (2012). A losing battle: Effects of 
Prolonged Exposure to Thin-Ideal Images on Dieting and Body Satisfaction. 
Communication Research 39(1) 79-102. 
 
 
Kvale Steinar & Brinkman Svend, (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun,  
Lund: Studentlitteratur AB. 
 
 
Langemar, Pia. Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig, 
(2008)  Liber. 
 
 
Lindgren, Simon. (2009)  Populärkultur, andra upplagan. 
Liber: Stockholm. 

 

Lundin Kvalem, Ingela & Strandbu, Åse (2013) Body Talk—Group Specific Talk? 
A Focus Group Study of Variations in Body Ideals and Body Talk among 
Norwegian Youth. Young 21,4 327-346.  
 
 
Olsson, Tobias. (2008) Medievardagen, en introduktion till kvalitativa studier.  
Gleerups utbildning AB. 
 
 
Seale, Clive (2003) Health and media: an overview. Sociology of Health and illness, 
Vol. 25 No.6 513-531  
  
                                                                                               



 

 
 

35 

Stainton Rodgers, Wendy & Stainton Rodgers Rex. (2002) Genuspsykologi, kön och 
sexualitet. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
 
Thompson, John B, (2001) Medierna och moderniteten Uddevalla: Dialdos AB. 
 
 
Warnhammar, Olle. (2013) 33 förslag ska ge unga bättre hälsa. Metro, 19 November. 
 
 
Wibeck, Viktoria (2010) Fokusgrupper. Om fokuserade gruppintervjuer som 
undersökningsmetod. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

36 

9.1 Bilagor 

Bilaga 1 

Samtyckesblankett 

 

Oktober 2013  

Vi som utför studien heter Ida Rosang & Sofia Blad, vi är två studenter som går 

sista året på Högskolan i Halmstad med inriktning medie-

kommunikationsvetenskap.  

Syftet med vår undersökning är att genom fokusgruppintervjuer undersöka åsikter 

och upplevelser kring kroppsideal och om medierna har någon del i unga kvinnors 

välbefinnande eller brist på välbefinnande. För att utföra vår studie kommer vi att 

behöva ditt deltagande till vår uppsats. 

Intervjuerna kommer att spelas in och materialet kommer att transkriberas för att 

sedan kodas och även citeras i vår c-uppsats. Citaten eller intervjun kommer att 

vara anonyma och kommer därför inte kunna kopplas till någon av er personligen. 

Efter intervjun kommer det inspelade transkriberade materialet att raderas. Du kan 

närsomhelst välja att avbryta din medverkan under intervjuns gång.  

Tack för er medverkan och ditt engagemang! 
 

Jag intygar här med att ovanstående information är korrekt 

 

...................................................   ................................................... 

Studieansvarig    Studieansvarig 

 

Jag tar del av er studie och godkänner frivilligt att delta i en 60 minuter lång intervjustudie  

 

................................................   ................................................ 

Datum, underskrift    Namnförtydligande 
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9.2 Bilaga 2 

Bilder till vår fokusgruppintervju  

Alla bilder stödjer Creative Commons license   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild tagen från: 

http://www.gastronautadventures.com/sv/blog/view/fr

esh_green_cabbage_salad_for_christmas 

Bild tagen från: http://www.danielbjork.com/blogg/tag/kroppsideal 

Bild tagen från: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:HotPizza.jpg 
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Bild hämtad från: 

http://nathalieblogt.wordpress.com/2013/09/13/fitspo-3/ 

Bild hämtad från: http://www.health-host.co.uk/tips-losing-post-baby-

belly 
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9.3 Bilaga 3 
 
 
Öppna frågor som vi ställde till våra intervjudeltagare: 

 

 Vad har ni för tankar om mediernas kroppsideal och hur anser ni 

 att dem påverkar er? 

 Vad tänker ni eller anser ni att samhället kan bör förändra när det kommer till 

bilder på kroppsideal? 

 Vad betyder ordet hälsa för er? 

 Hur känner ni när ni ser smala bilder på modeller? 

 Varför tror ni att man publicerar bilder på kost och träning på exempelvis sociala 

medier? 

 
Påståenden som intervjudeltagarna fick ta ställning till: 

 

 Jag mår dåligt när jag ser bilder på smala och vältränade tjejer 

 Jag bryr mig inte om mediernas bild av kroppsideal 

 Jag blir motiverad av artiklar om viktminskning 

 Det är viktigt att använda kurviga modeller i media 

 Vad betyder ordet kroppsideal för mig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

40 

 


