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ABSTRAKT 

 

Vi lever idag i ett bildsamhälle där bilder ständigt flödar i våra liv, oavsett om vi är hemma 

eller i offentligheten. Den här undersökningen avgränsar sig till bilder i tjejers vardag som är 

mellan 16-19 år. Denna grupp är stora användare av mobiler, vilket ofta är en bro till ständig 

uppkoppling av sociala medier där det finns mycket bilder. Unga tjejer har även enligt statistik 

större risk att drabbas av stressymptom. Bilder från t.ex. media kan påverka den statistiken.  

Syftet med denna undersökning är att synliggöra hur det visuella vardagliga flödet relaterar 

till unga tjejers självbild. Jag vill undersöka deras syn på bilder i vardagen och hur de 

förankrar bilderna till sina egna liv. Undersökningen ska uppmärksamma hur självbilden hos 

dem påverkas av bilder i omgivningen och hur det kopplas till ”idealkvinnan”. 

Huvudfrågeställningen lyder; 

 Hur talar unga tjejer om och ser på de bilder de möter i sin vardag? 

 

Metoden består av flera metodverktyg, med inspiration från visuell etnografi. Metoder som 

används är bland annat semistrukturerade intervjuer, bildsamtal och participatory 

photography. För att få fram hur tonårstjejer själva ser och talar om bilder i deras vardag har 

denna grupp fått utgöra en fokusgrupp. De är medforskare i arbetet.  

Resultatet visar att det finns flera argument till hur bilder i unga tjejers vardag bidrar negativt 

på deras självbild. Medforskarna menar att bilderna de får se i sociala medier har en ”perfekt” 

yta som de vill eftersträva, fastän de är trötta på dessa bilder. I media anser de att kvinnor 

översexualiseras och endast visar en enda typ av skönhet. De känner även en press av att vara 

redo för en kameralins dygnet runt, varje stund i sitt liv ska gå att föreviga i en ”perfekt” bild. 

 

Undersökning utgör även en gestaltning som innehåller en illustrerad målarbok samt en 

rumslig upplevelse. Båda verken visar en annan version av bilder i sociala medier, med unga 

tjejer som bakgrund. Boken är utformad i en målarboksform för vuxna. På varje uppslag visas 

två versioner av samma händelse, en romantiserad version och en mer relaterad till det riktiga 

livet. På Konstfacks vårutställning 2016 hade besökarna chansen att närma sig boken genom 

ett rum visuellt uppdelat i två halvor. På ena sidan av rummet visades en finpolerad version av 

livet som är vanligt att se i sociala medier. Den andra visar ett mer troligt rum för en ung tjej. 

 

Nyckelord: Visuella kulturer. Självbild. Ideal. Tjejer. Sociala medier 
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1. INLEDNING 

1.1 Intro 

Jag var 11 år när jag fick min första mobiltelefon. Den var kompakt och klumpig. På den lilla 

gröna skärmen spelade jag Snake och skickade något enstaka sms. Det tog flera år innan jag 

ägde en mobil med inbyggd kamera och ytterligare några år innan jag delade bilder på sociala 

medier. Idag ser samhället annorlunda ut. Ungdomar växer upp i en annan värld, där intryck 

från internet och sociala medier startar i tidig ålder. En undersökning från Internetstiftelsen i 

Sverige visar att hälften av Sveriges tvååringar använder internet.1 Samma undersökning visar 

att 45 % av tjejer mellan 12–15 år är online på sociala medier flera gånger om dagen. För 

åldern 15-25 år stiger siffran till 60 %. Förutom sociala medier finns det en mängd andra 

intryck att ta del av i vardagen. Det är ett ständigt flöde av visuell information.  

1.2 Bakgrund  

I reklam och mediebilder exponeras vi för exempel på hur idealkroppen skall se ut samt hur 

en hälsosam och lycklig livsstil uttrycks.2 Ungdomar är inget undantag för att exponeras för 

denna reklam, media, sociala medier och andra visuella kulturer som visar ”rätt” sätt att leva 

och se ut på. Tvärtom är de vana användare av sociala medier och att vara uppkopplade 

digitalt, där de möter en stor mängd bilder och intryck.3 Det är just därför jag intresserat mig 

för ungdomars syn på bilder. 

Bilder har historiskt sett alltid haft en stor påverkan på människan. Ofta kopplat till ordet 

makt. Att dyrka en bild av Gud eller en idol är ett exempel. Det intressanta med bilder är att vi 

ser bortom papprets yta och den digitala skärmen. Materialet kan ofta vara oviktigt. Det är vad 

bilden säger som är intressant. Denna uppsats kan inledas med uttrycket ”en bild säger mer än 

tusen ord”. Tusen ord i en enda bild. Frågan är vilka tusen ord för vem? Jag har intresserat mig 

för ungdomars ord om deras visuella vardag. Det är deras ord bakom bilderna som ska 

synliggöras. I ett samhälle där cirkulationen av bilder är betydande är det viktigt att granska 

vilket budskap dessa bilder ger och hur budskapen förhandlas. Jag vill undersöka unga tjejers 

syn på bilder i deras vardag och hur det kan kopplas till deras självbild. Ambitionen är även 

                                                           
1http://www.soi2014.se/barn-och-ungdomar/halften-av-tvaaringarna-anvander-internet/ 
2Johansson, T. (2006), Makeovermani: om Dr Phil, plastkirurgi och illusionen om det perfekta jaget. Stockholm: 
Natur och kultur. 
3Forsberg, E. (2010), 80 procent av unga internetanvändare i EU är aktiva i sociala medier.  
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att undersöka om dessa bilder kan kopplas till den stigande psykiska ohälsan i Sverige. 

Psykisk ohälsa är något som ökar i samhället och sträcker sig allt längre ned i åldrarna.4 Enligt 

Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökningar om levnadsförhållanden har besvär av oro, 

ängsla och ångest ökat trefaldigt bland kvinnor i åldern 16–24 år.5 

1.3 Syfte 

Mot bakgrund av denna statistik från Statistiska Centralbyrån ställer jag mig frågan; vad är 

orsaken till dessa stigande siffror? Hur är det att som tjej leva i ett bildsamhälle och i en värld 

av sociala medier? Jag undersöker unga tjejers syn på dessa bilder och hur de förankrar 

bilderna till sitt eget liv. Undersökningen ska uppmärksamma hur självbilden hos unga tjejer 

påverkas av bilder i sin omgivning. Som blivande bildpedagog vill jag som utför denna 

undersökning veta vilka bilder som bidrar till att forma deras självbild. Det är viktigt att lyfta 

fram dessa frågor och även att ungdomarna själva diskuterar bilderna i deras liv.  

En grundläggande del av syftet är att lyfta fram ungdomarnas egna röster.  

1.4 Frågeställning 

Huvudfrågeställningen lyder; 

 Hur talar unga tjejer om och ser på de bilder de möter i sin vardag? 

Undersökningen behandlar alltså;  

Vilka diskurser framträder när unga tjejer talar om de bilder de ser och möter i sin visuella/ 

digitala vardag? 

Hur inverkar diskurser om idealbilden av ”kvinnan” på tjejers självbild?  

 

2. EMPIRI 

2.1 Empiri 

Undersökningen genomfördes i samarbete med två fokusgrupper. Samtalen spelades in samt 

transkriberades. Medforskarna fick använda sig av participatory photography, vilket innebär 

att empirin även innehåller fotografier som tjejerna har tagit i syfte för vårt samtal. Jag fick 

                                                           

 

 
5Lägesrapport 2011 – Hälso- och sjukvård socialtjänst, Socialstyrelsen. 
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även tillgång till tjejernas Instagramkonton och låter även dessa utgöra en del av empirin.6 

 

3. URVAL OCH AVGRÄNSNING 

3.1 Val av informanter 

Undersökningens medforskare består av sju tjejer mellan 16-19 år. Samtliga är elever från två 

av Stockholms gymnasieskolor. Dessa skolor och elever utgör avgränsningen av två skäl. Den 

första anledningen är att kontakt till lärare redan fanns sedan tidigare praktik och samarbete, 

på så sätt blev det enkelt och praktiskt att skapa ett möte. Den andra orsaken har mer 

strategiska utgångspunkter till gruppen av elever då urvalet är baserat på att tjejer runt 17 år är 

en stor grupp som drabbas av stressymptom, enligt statistik från Stressforskningsinstitutet.7 

Unga tjejer (och kvinnor i allmänhet) är en mer utsatt grupp jämfört med killar och män på 

flera sätt. Bland annat har de högre krav på sig själva i skolan.8 Även utseendemässigt har de 

högre krav att se ut på ett visst sätt och betraktas annorlunda än mannen.9 

3.2 Bildurval  

Visuell kultur är ett komplext fält som beskrivs mer ingående i Teorikapitlet. Avgränsningen i 

denna undersökning innefattar analoga och digitala stillbilder där de medforskande 

betraktarna är tonårstjejer från Stockholm. Perspektivet som används i denna studie av den 

visuella kulturen kan därför beskrivas som begränsat till ett västerländskt perspektiv. 

 

4. METOD 

Här redogörs för vilka metoder som använts i denna kvalitativa studie. Den är genomförd med 

flera metodverktyg där inspiration från visuell etnografi varit av stor vikt.  

4.1 Medforskare 

”Informanter” står för undersökningspersoner, vilket utgör några personer från en större grupp 

                                                           
6
 Instagram är en bildbaserad form av sociala medier som lanserades 2010. 

7Fredriksson, A. (2013), Samverkan mellan skola och BUP- möjligheter eller begränsningar. Socionomen. 1, s. 
18 ff.  
8http://www.scb.se/Grupp/Valfard/BE0801_2005K03_TI_05_A05ST0503.pdf 
9Lindgren, S (2009), Populärkultur: teorier, metoder och analyser. Malmö, Liber s. 91. 
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av det ämne forskaren studerar.10 ”Undersökningspersoner” är emellertid ett ord jag inte 

föredrar. Jag gör inte en forskning av tjejerna utan med. Målet är att de får ta en stor plats i 

både den skriftliga och gestaltande delen av undersökningen. ”Gatekeepers” är ett annat ord 

som kan beskriva tjejernas möjlighet att tillåta mig ta del av deras värld och tillsammans se på 

den. De ger mig nycklarna till t.ex. olika internetsidor. Atkinson förklarar gatekeepers på 

följande sätt; 

By gatekeepers I mean actors with control over key resources and avenues of opportunity. Such 

gatekeepers exercise control at and during keyphases. 11 

Informanterna ses som deltagande medarbetare snarare än undersökningsobjekt, därför är 

medforskare det ord jag föredrar. Förutom att benämna informanterna som medforskare 

används ordet tjej för att beskriva dem. Även fast tjej kan vara negativt besläktat med en ”tös” 

och ”jänta” väljer jag det ordet i uppsatsen framför flicka och kvinna. Flicka kan föra tankarna 

till infantilisering och kvinna konnoterar till vuxen och damig.12 Eftersom medforskarna 

befinner sig i gränslandet väljer jag därför att benämna dem unga tjejer. Dessutom är tjej det 

ord som medforskarna själva använder sig av. Tjejerna är under 20 år och är därmed 

tonåringar, därför blir de även benämnda som tonårstjejer och tonåringar. 

 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 

Jag använder mig av kvalitativa intervjuer för att få höra tjejernas åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Detta kan vara svårt att undersöka genom exempelvis kvantitativa 

studier.13 Det finns olika typer av intervjuer, jag använder mig av semistrukturerade 

gruppintervjuer. I denna intervjuform används ett förberett frågeformulär, dock avstår denna 

studie från en strikt följdordning med korta svar som i ordinarie strukturerade intervjuer. I 

semistrukturerade intervjuer har medforskaren större möjlighet att föra ett öppet samtal. Inom 

dessa intervjuer backar moderatorn bak ett steg i samtalet för att låta medforskarna själva 

utveckla sina synpunkter och exempelvis prata längre på ämnen de har mer att säga om.14 Ett 

tydligt upplägg, tema och frågeformulär följs även under dessa förutsättningar. 
                                                           
10Kullberg, Birgitta, (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur AB. s. 13. 
11Hammersley, M & Atkinson, P (2007). Ethnography: principles in practice. 3. ed. Milton Park, Abingdon, 
Oxon: Routledge, s. 38. 
12Ambjörnsson, F (2004) , I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Diss. 
Stockholm: Univ., 2004,Stockholm. 29. 
13Denscombe, Martyn (1998/2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 233. 
14Ibid., s. 234. 



5 

 

 

4.3 Fokusgrupper 

Gruppintervjuer är en bra metod för att samla in flera åsikter vid ett enda tillfälle eftersom 

flera individer samtidigt kan svara på forskarens frågor och därmed spara tid. Metoden 

intervju i grupp används inte i denna undersökning för att spara tid utan för att uppnå en god 

gruppdynamik, genom fokusgrupper. Fokusgrupper består av en liten grupp människor som 

sammanförts av en moderator för att reflektera åsikter och synpunkter kring ett ämne. 

Sammankomsten har ett fokus som gruppen redan har en erfarenhet om.15 Ämnet diskuteras 

med hjälp av frågor, i detta fall även bilder, från moderatorn, läs vidare under fotoelicitering.16 

Maxgräns sattes vid fem personer i fokusgrupperna. Stora grupper kan leda till problem vid 

dokumentation, sammankomst, ordning och sammanhållning.17 Den största anledningen till 

att mindre fokusgrupper valdes är för att det ger större chans att gå på djupet med samtliga 

medforskare. Förhoppningen är att de ska känna sig trygga med gruppen och skapa en god 

gruppdynamik. Alla ska få komma till tals och vid stora grupper kan en lågmäld person 

försvinna i samtalet.  

4.4 Min roll som moderator 

Moderatorn har ansvaret att organisera fokusgruppens sammankomst och se till att tid och 

plats fungerar för samtliga inblandade. Det är viktigt att moderatorn skapar en trivsam miljö 

som alla känner sig bekväma i och att alla får komma till tals. Moderatorn öppnar upp 

samtalet med en stimulus. Stimulus kan vara en bild eller en händelse som fokuserar på 

diskussionens huvudämne.18 I denna undersöknings fokusgrupper består stimulet av en 

uppgift som deltagarna förberett till intervjudagen, se Bilagor. Efter att samtalet är igång ska 

moderatorn se till att samtalet går framåt, att ämnet är i fokus samt ställa nya frågor. 

Moderatorn dokumenterar diskussionen, i detta fall via ljudinspelning och bildinsamling.  

4.5 Fotoelicitering/ Bildsamtal 

Undersökningens semistrukturerade intervjuer startar med bildsamtal i form av fotoelicitering. 

Douglas Harper sammanfattar fotoelicitation på följande sätt:  

                                                           
15Ibid., s. 237. 
16Ibid., s. 237. 
17Ibid., s. 241. 
18Ibid., s. 239. 
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Photo-elicitation is based on the simple idea of inserting a photograph into a research interview.19 
Fotoelicitering går ut på att deltagarna eller moderatorn själv använder sig av bilder eller 

fotografier för att starta diskussion kring bilden. Denna undersökning inkluderar båda 

alternativen. Medforskarna fick möjligheten att själva fotografera innan de semistrukturerade 

intervjuerna, se Participatory photography. Det finns många fördelar till att använda sig av 

fotoelicitering, här redogörs för de mest aktuella till denna undersökning, ursprungligen 

formulerade av kulturgeografen Gillian Rose.20 För det första ryms det mycket information i 

en bild. När deltagare reflekterar information från bilden finns det inte bara mer att utgå ifrån 

utan flera olika sätt att tolka det på, mer än vad exempelvis en text eller fråga kan göra i ett 

intervjusammanhang. En annan fördel uppstår när deltagarna själva erbjuds att fotografera sin 

vardag och rutinmässiga handlingar. Deltagarna får då en chans att distansera sig från 

vardagen och sitt liv. De får möjligheten att se på en situation på ett utomstående sätt och har 

chansen att formulera sina tankar och känslor som vanligtvis förblir osagda. Ett annat 

argument varför jag vill lyfta fram fotoelicitering är för att deltagarna får en tydlig, stor roll 

vid intervjusamtalet. De blir experterna och det ger dem därmed förtroendet att utveckla sina 

tankar. Ett mer demokratiskt och jämlikt samarbete blir nyckeln, vilket inte alltid är fallet vid 

t.ex. en textbaserad formell intervju. 

4.6 Participatory photography 

Ibland kan det vara svårt att formulera vad en känner med ord. Det är viktigt att samtliga 

medforskare synliggörs och blir hörda i fokusgrupperna, även om någon har svårt att kvickt 

formulera vad hon tänker i ord. Då kan en bild vara till användning. Undersökningar gjorda av 

Ewald och Lightfoot visar att elever som har svårt för att skriva och uttrycka sig i text gör det 

lättare med hjälp av en bild eller ett fotografi som de producerat själva. Med bilden blir det 

lättare för dem att därefter använda text och få fram sina ord.21 Flera andra studier framhäver 

att participatory photography är en bra metod för barn och ungdomar.22 Att använda ett 

fotografi eller en teckning är både lättillgängligt och effektivt. Idag har dessutom nästintill 

varje tonåring en mobil utrustad med kamera, vilket gör denna metod väldigt tacksam i 

undersökningar. 

                                                           
19Harper, D. (2002) Talking about pictures; a case for photo-elicitation. Visual Studies. s. 13-26. 
20Rose, Gillian (2012) Visual Methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. 3. ed. 
London, s. 304- 317. 
21Thomson, Pat (2008), Doing visual research with children and young people. London: Routledge. s. 176. 
22Collier & Collier, 1986; Harper, 2002.Wagner, 1999; Proser & Burke, 2007. 
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4.7 Etik 

Det är viktigt att samtliga medforskare vet om sina rättigheter i denna studie. Förutom att de 

enskilda grupperna vid samtalen ska känna tillit och förtroende för varandra i gruppen, och för 

mig som moderator, måste de själva godkänna att delta. Jag tar de etiska punkterna på stort 

allvar och undviker all sorts tvång av deltagande. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

används, vilket tjejerna har fått bifogade på mejl samt upplästa innan samtal. De fyra 

huvudkraven lyder följande. 

 

– Informationskravet – ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.”  

– Samtyckeskravet – ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”.  

–Konfidentialitetskravet – ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.” 

– Nyttjandekravet – ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.23 

 

Detta innebär att medforskarna är medvetna om forskningens avseende och att samtalet spelas 

in. De är medvetna om att deras ord endast används i forskningssyfte. De är fria att avbryta 

intervjun och samarbetet om så önskas. För att deltagarna ska förbli anonyma används ej 

deras riktiga namn i denna text. Eftersom det är grundläggande för mig att tjejerna får delta i 

arbetet i den grad det går fick de välja sina egna anonyma namn. Detta var mycket uppskattat 

och startade en avslappnad stämning som bröt isen innan de semistrukturerade intervjuerna 

startade. 

 

5. TEORI OCH TOLKNINGSRAM 

5.1 Socialkonstruktionism  

Det grundläggande teoretiska perspektiv som denna undersökning utgår ifrån är 

socialkonstruktionism. Det är sambandet mellan människor som skapar vår verklighet. Den 

                                                           
23Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. ISBN 
91-7307-008-4. 
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socialkonstruktionistiska tanken är att vi är inte utan vi blir genom att göra.24 Visuell kultur 

med ett socialkonstruktionistiskt synsätt är något som uppstår mellan interaktion, som citatet 

av Sparrman beskriver; 

 

”/…/ visuell kultur syftar på att seendet skapas och konstrueras kulturellt. Kultur betyder då att det sociala livet 

är konstruerat av idéer och värderingar som människor skapar gemensamt och sedan ordnar sina liv efter”.25 

Begreppet visuell kultur kan kopplas till identitet. Att skapa sig själv genom visuella 

representationer är en del av ett ständigt pågående identitetsarbete, oavsett om det handlar om 

vilken bild en väljer att publicera på sociala medier, vilka kläder en har på sig eller vilka 

bilder som dekorerar ens väggar.26 Identitet är inte något som en har eller föds med, utan är 

något som en skapar i interaktion och samvaro med andra människor.27 

Socialkonstruktionismens tankesätt är inte uppbyggd på att människor endast har en inre 

kärna som definierar vårat ”jag”. För att koppla detta till diskursteori kan en säga att ett 

subjekt är i grunden splittrat och uppdelat, genom att det representeras diskursivt får det 

identitet.28 Människor har sällan en identitet att experimentera med utan har olika delar, 

subjektiviteter, som lyfts fram i olika sammanhang och situationer.29 Anette Göthlund 

beskriver i sin avhandling Bilder av tonårstjejer identitet som en uppbyggnad av lager, bland 

annat genom subjektiv identitet, objektiv identitet och delade identiteter.30 Beroende på vilken 

samhällelig och kulturell kontext vi befinner oss i kan vi inta olika jag. Med hjälp av visuella 

verktyg går det att undersöka ens identitet och personlighet. Tonårstjejen kan t.ex. testa olika 

identiteter i hemmet, på sociala medier och i skolan. Denna syn är antiessentialistisk, vilket 

betyder att den sociala världen konstrueras socialt och diskursivt och att dess karaktär inte är 

bestämd av yttre förhållanden och inte heller är given på förhand. 31 

5.2 Kritisk diskursanalys 

Jag utgår från socialkonstruktionistiska grunder i min syn på diskurs. Jag använder mig av 

                                                           
24Burr, V (2003), Social Constructionism 2nd Edition- An introduction to social constructionism, New York: 
Routledge. s. 5. 

25Sparrman, Anna (2006),  Barns visuella kulturer- Skolplanscher och idolbilder,  s. 10. 
26Ibid., s. 31. 
27Walkerdine, Valerie (1990), Schoolgirl fictions. London, New York: Verso. 
28Vivien Burr, Marianne Winther Jørgensen, Louise Philips (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 51. 
29Sparrman, Anna (2006), Barns visuella kulturer- Skolplanscher och idolbilder, s. 32. 
30Göthlund, A (1997). Bilder av tonårsflickor: om estetik och identitetsarbete. Diss. Linköping : Univ.s. 57 f. 
31Burr, Vivien, (2003), Social Constructionism 2nd Edition, New York: Routhledge. 
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Vivien Burrs beskrivningar och klargör här för de viktigaste punkterna kopplat till min studie 

samt diskursanalys.32 Den första punkten är att vår kunskap om omvärlden inte kan betraktas 

som objektiv sanning. Det gäller att ha en kritisk inställning till självklar kunskap. Den andra 

punkten är att sambandet mellan kunskap, sociala processer samt social handling avgör vår 

uppfattning om omvärlden. Genom analysarbetet synliggörs vilka diskurser som framträder i 

denna undersökning.  Jag lånar verktyg av kritisk diskursanalys för att klargöra och undersöka 

hur och varför olika diskurser är självklar fakta för mina medforskare. Detta gör jag genom att 

ställa upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka 

relationerna mellan diskursiv praktik och social samt kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang.33 

5.3 Feministiskt perspektiv 

Ett feministiskt perspektiv är viktigt att integrera vid undersökning av visuella kulturer. Det är 

välkänt att kvinnor har andra krav på sig i vardagen, inte minst genom fotografier. Det finns 

fyra matriarker av feminism, som förklaras av Lena Gemzöe som liberalfeminism, 

radikalfeminism, marxism/socialistisk feminism och socialistisk radikalfeminism.34  

Ordet genus används för att betona att kvinna respektive man inte är något en föds till, utan 

något en blir.35 Genus skapas genom andra människor i olika slags handlingar och konstrueras 

i det sociala rummet.36 Med socialkonstruktionistisk syn utgår jag ifrån att genus är något som 

skapas genom att göra. I avhandlingen I en klass för sig fördjupar sig Fanny Ambjörnsson i 

hur feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en heteronormativ ordning med hjälp 

av unga tjejer.37 Där beskriver hon att vara tjej ”på rätt sätt” innebär att presentera en viss 

sorts normativ heterosexualitet, uppfylla idealet och samtidigt vara normal. Ambjörnsson tar 

upp problematiken med begreppet ”normal”, att det är svårt att vara vanlig och samtidigt vara 

det eftersträvansvärda.38 

5.4 Visuell Kultur 

Visuell kultur är det begrepp som används för att beskriva vår bildrika värld och vad det 
                                                           
32Ibid., 
33Winther Jorgensen, Marianne. Philips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metods, s. 66. 
34Gemzøe, L (2002). Feminism. Stockholm: Bilda. s. 30-75. 
35Beauvoir, S de (2002). Ur "Det andra könet /Le deuxieme sexe. ". Divan (Stockholm).  
36Butler, Judith (1990/1999), Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. New York, London: 
Routledge. 
37Ambjörnsson, F (2004) , I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Diss. 
Stockholm: Univ., 2004,Stockholm 
38Ibid., s. 21. 
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innebär för oss människor. Det finns många olika begrepp och synsätt inom visuell kultur 

vilket gör det dumdristigt att kortfattat säga vad fältet innefattar. Visuell kultur är därmed ett 

stort område som i många fall kan vara komplicerat att definiera. Gillian Rose beskriver 

visuella kulturer som en del av det sociala livet i dagens samhälle.39 Nicholas Mirzoeff är en 

av flera människor som har skrivit böcker om detta ämne, en av hans böcker har titeln An 

introduction to visual culture.40 Mirzoeff redogör för flera olika förklaringar och synsätt, ett 

av dem beskrivs på följande sätt:  

 

The constituent parts of visual culture are not defined by medium so much as by the interaction between viewer 

and viewed, which may be termed  the visual event. When I engage with visual apparatuses, media and 

technology, I experience a visual event. By visual event, I mean an  interaction of the visual sign, the technology 

that enables and sustains that seeking of advance interpretive strategies beyond the now familiar use of semiotic 

terminology.41 

I det socialkonstruktionistiska paradigmet innebär detta att det är interaktionen mellan media 

och betraktare som är intressant. Denna media kan i visuell kultur bestå av i princip allt 

möjligt som betraktaren kan visualisera. 

5.5 Blick 

Inom visuell kultur är människan viktig både som avbildad och som betraktare av det visuella. 

Ett begrepp som är intressant att belysa är blicken, som är viktig för bland annat 

betraktarrollen. I denna undersökning utgör tonårstjejer betraktarrollen genom fotoelicitering. 

Det finns flera sätt att förstå meningen med ordet blicken i visuell kultur, här redogörs tre av 

dem med bakgrundsforskning av Sparrman.42 Det första är hur avbildade människor tittar ut 

från bilden. Här är det vanligt att barn och kvinnor ser rakt på betraktaren medan mannens 

blick försvinner bort i tomma intet eller har synen på något annat i bilden.43 Blicken kan också 

förstås från ett betraktarperspektiv, alltså vem som ser. Under lång tid har denna teoretiske 

betraktare blivit kopplad till den manliga betraktarens blick. Ofta relaterat till ett sexuellt 

begär och hur mannen ser på kvinnor som (skönhets-)objekt. Det här sättet av syn tyder då på 

att mannens blick är aktiv och kvinnans är passiv, hon blir endast till ett objekt i denna 

                                                           
39Rose, Gillian (2012) Visual Methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. 3. ed. 
London, s. 4. 
40Mirzoeff, N (2009). An introduction to visual culture. 2. ed. London: Routledge 
41Ibid, s. 13 
42Sparrman, Anna (2006), Barns visuella kulturer- Skolplanscher och idolbilder, s. 18. 
43Goffman, Erving (1979), Gender advertisements. Cambridge. MASS.: Harvard University Press. 
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formulering. Det är psykoanalytiska idéer som grundar sig på att kvinnors och mäns 

biologiska förutsättningar och begärstrukturer skiljer sig åt och står i en dikotomi.44 Dessa 

teorier har blivit kritiserade och idag kan vi, som tur är, se på blick på ytterligare ett sätt. 

Nämligen att betraktaren är en levande människa och ser på flera olika sätt. Den kan 

identifiera sig med både mannen och kvinnan och betraktaren har inte ett förbestämt kön. Idag 

finns det även teorier som beskriver att vi kan se med flera olika blickar samtidigt, t.ex. 

granskande, ifrågasättande, objektifierande och uppmuntrande på samma gång. Denna 

undersökning behandlar vilka blickar tonårstjejer använder för att se på bilder i sin vardag och 

även vilka blickar de upplever mot sig.  

5.6 Röst – Om begreppet Voice 

Att vara barn eller ung vuxen kan kopplas samman med att inte besitta viktig kunskap. Här 

redovisas det motsatta tankesättet, deras röster är viktiga. Eftersom undersökningen endast 

behandlar ungdomar nämns inte gruppen barn härefter. Ungdomar är mycket väl kapabla till 

att dela med sig av expertutlåtanden av deras erfarenheter, kunskap och livsförhållanden. Att 

utesluta ungdomars röster från en undersökning om ungdomar är både dumt och oetiskt. The 

United Nation Convention on the Human Rights of the Child (United Nations (UN), 1990) 

samt Every Child Matters står för rätten att varje barn och ungdom har rätten att bli hörda.45 

Att bli hörd kan betyda flera saker, professor Britzman förklarar det på följande sätt; 

The concept of voice spans literal, metaphorical and political terrains: in its literal sense, voice represents 

the speech and perspective of the speaker; metaphorically, voice spans inflection, tone, accent, style and 

the qualities and feelings conveyed by the speaker’s words: and politically, a construct of voice attests to 

the right of speaking and being represented.46 

Förutom att ungdomarnas röster ska synliggöras i denna uppsats ska även individen 

synliggöras, inte bara gruppen i sig. Det vore fel att klumpa ihop alla ”ungdomar” till en 

homogen massa och utgå ifrån att alla har samma åsikter. Precis som vuxna har de olika 

röster, erfarenheter och sätt att uttrycka sig på.47 

 

 

                                                           
44Mulvey, Laura. (1975/1992),Visual pleasue and narrative cinema. In the sexual subject: A screen reader in 

sexuality, London, New York: Routledge, s. 22-34. 
45Thomson, Pat (2008), Doing visual research with children and young people, London: Routledg,. s. 176. 
46Deborah, Britzman. (1989) Who has the floor? Curriculum teaching and the English student teacher’s struggle 

for voice, s. 143-162. 
47Thomson, Pat (2008), Doing visual research with children and young people, London: Routledg,. s. 4 
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6. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns mycket spridd forskning i de kategorier som jag anser är aktuella för denna studie. 

Bland annat om självbild hos unga tjejer, sociala mediers påverkan på ungdomar, identitet, 

kroppsideal och kvinnoförtryck kopplat till utseende. Här förevisas ett fåtal av dem.  

 

6.1 Sociala medier och kroppsideal 

Forskning anger skillnaden mellan traditionell media och sociala medier. Den största 

skillnaden är att användarna har möjlighet att interagera med innehållet på sociala medier. 

Genom att skapa, gilla, dela och kommentera på bilder. Kommunikationsprofessorn Perloff 

visar på viktiga konsekvenser hos sociala mediers effekt på unga tjejers kroppsuppfattning. 

Han beskriver följande; ”Sociala medier är fyllda med foton av en individ, hennes 

onlinevänner och en mängd foton innehållande ett onaturligt smalt ideal som vilken ung tjej 

som helst kan hitta och välja att spara i sitt flöde.”48 Innehållet på sociala medier finns 

tillgängligt dygnet runt och det ger unga tjejer fler möjligheter att jämföra och granska bilder 

som visar ett smalt, onaturligt kvinnoideal. 

6.2 Vacker och lycklig 

Konsumentverket publicerade en forskning 2012 under titeln Vacker och lycklig som går in på 

identitet och upplevd skönhet.49 Den undersöker bland annat utsidans betydelse för 

välbefinnande och kvinnans position i utseendefixeringen. De menar att skönhetsideal 

sammanfogas med strävan efter perfektion, vilket i sin tur skapar en allt större stress kring 

utseende. Vissa unga upplever sig otillräckliga i den skönhetskultur som återskapas i bland 

annat reklam. Konsumentverket menar också att det finns en utbredd föreställning om att 

skönhet och fysisk attraktion leder till fördelar i livet, t.ex. att vackra och vältränade 

människor är mer omtyckta och populära eller att de har bättre självkänsla.50 

Konsumentverket har ett feministiskt inslag och beskriver i ett historiskt perspektiv hur 

kvinnor alltid har haft en press på sig att se bra ut. Ett exempel är korsetten som gjorde att 

                                                           
48Perloff, Richard M (2014) Social Media Effects on Young Women’s Body Image Concerns: Theoretical 
Perspectives and an Agenda for Research, s. 366. 
49Konsumentverket. (2012). Vacker och lycklig? Om identitet, konsumtion och risk. Karlstad: Konsumentverket. 
50Ibid., s. 54. 
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kvinnor inte kunde arbeta. På så sätt kunde samhället visa upp passiva kvinnor som la all sin 

tid på utseende medan borgarklassens män fokuserade på karriärmässig framgång. 

6.3 Examensarbeten 

Det finns många tidigare uppsatser som är av intresse för denna uppsats. Karin Domeij har 

undersökt tonårstjejers identitetsskapande i en visuell kultur.51 Hon gör en 

ungdomskulturforskning där hon bland annat ser hur tjejer framställer sig själva i bilder. Det 

finns många intressanta ingångar, t.ex. hur tjejer ser på sina kroppar genom bilder och hur en 

tjej blir till i ett socialkonstruktionistisk perspektiv.  

Anja Liljefors har gjort en fallstudie om ungdomars relation till fotografi och vad som är ett 

”Instagram moment”. Kortfattat handlar det om hur ett scenario ur ens vardag är snyggt eller 

värdigt nog att fotograferas och förevigas på Instagram. Liljefors undersöker hur ungdomar 

upplever och värderar bilder på Instagram och i skolan.52 Trots att det var svårt att se ett 

tydligt mönster i svaren finns det många intressanta inslag som behandlar områdena i denna 

forskning.  

En annan givande uppsats är av Ester Fardell som undersöker identitetsskapande hos unga 

tjejer genom sociala medier och fokuserar på välbefinnande.53 Hon undersöker vad som 

definierar välbefinnande och vad kopplingen mellan skönhetsideal och sociala medier är. Det 

är invecklat att benämna vad välbefinnande är eftersom det finns olika typer och uppfattningar 

av detta ord, ett exempel är subjektivt välbefinnande. Kategorierna som behandlar media och 

skönhetsideal är tänkvärda. Kroppsideal skapas bland annat av hur media framställer kvinnor. 

Fardell redogör för annan forskning som visar på att budskap från media kan få kvinnor och 

unga tjejer att känna sig otillräckliga.54 

 

7. BEARBETNING OCH ANALYS 

Bearbetning och analys baseras på de samtal och bilder som är gjorda av och med mina 

                                                           
51Domeij, Karin (2011), Att vara tonårstjej i en visuell kultur- en undersökning om tjejers identitetsskapande och 

visuella kommunikation. Konstfack 
52Liljefors, Anja (2013), På tal om fotografi: ”folk tycker att det finns regler”- en undersökning om folks 

fotograferande.  
53Fardell, Ester (2013), Identitetsskapande hos unga kvinnor genom sociala medier – med välbefinnande i fokus.  
54Damico, A.M., Fuller, H. (2007), High school students´ perception on potential links between media and health 

behaviours., s. 1-11. 
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medforskare. De är uppdelade i två grupper. Grupp 1 består av Hedvig, Billie och Siri. Grupp 

2 består av Märta, Rut, Sofia och Louise.  

 

7.1 Internetanvändande och sociala medier  

Enligt encyklopedin är definitionen av sociala medier ett samlingsnamn på 

kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom 

exempelvis text, bild eller ljud.55 I denna undersökning används termen för att beskriva de 

sidor som tonårstjejer främst använder för att kommunicera med varandra samt de sidor de 

använder för att dela bilder från och för att ta del av andras bilder i omvärlden. Medforskarna 

är vana vid denna term och beskriver att de använder någon typ av social mediesida varje dag. 

Statistiken från IIS, Internetstiftelsen i Sverige, som visar att 60 % av unga tjejer mellan 15-25 

år är online på sociala medier flera gånger om dagen stämmer därmed in på dessa tjejer.56 

Bilddelningssidan Instagram diskuteras flitigast i våra samtal och jag skulle därför påstå att 

denna sida är mest populär. Weheartit.com är en annan internetsida som alla medforskare 

känner till. Det är en internetbaserad bildkatalog som används som en anslagstavla där 

användarna kan spara bilder som tilltalar dem i olika kategorier. Facebook nämndes enbart vid 

något enstaka tillfälle, vilket är besynnerligt då statistik från IIS menar att Facebook är den 

mest använda sidan av alla åldrar, med 82 % som besöker Facebook dagligen i ålderspannen 

15-25 år.57 Samma besökssiffror för Instagram är på 50 %. Studier av Erin A Vogel visar att 

människor som spenderar mycket tid på Facebook jämför sig med individer de anser mer 

lyckade än dem själva, så kallad ”upward comparison”, samt att individer tenderar att värdera 

sig själv lägre om individen de jämför sig med har en hälsosam livsstil eller ett stort socialt 

nätverk.58 Vid bemärkelsen sociala medier i denna studie ligger fokus på medforskarnas mest 

använda sidor, de två bildbaserade sidorna Instagram och Weheartit.com. Jag har blivit 

medlem på båda sidorna för att ta del av innehållet och de bilder som florerar i flödet från 

dessa två sidor. 

7.2 Regler- fint och fult  

Mina medforskare berättar att det finns oändligt med stilkoder och regler (dvs. oskrivna 

                                                           
55http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sociala-medier 
56http://www.soi2014.se/barn-och-ungdomar/halften-av-tvaaringarna-anvander-internet/ 
57http://www.soi2015.se/sociala-medier/ 
58Vogel, E. A. Rose, J.P. Roberts, L.R. &Eckles, K. (2014). Social comparison, social media and self-esteem. 

Psychology of popular media culture, s. 202 – 226. 
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överenskommelser) på Instagram som är viktiga att följa av dem och andra tonårstjejer. Den 

mest väsentliga punkten är vad bilderna föreställer. I stort kan en säga att bilderna ska ha en 

positiv energi, vara lättsamma, berätta något om ens ”spännande liv” och samtidigt vara 

estetiskt tilltalande. Även om en bild uppfyller alla dess krav är det fortfarande en lång 

process kvar tills det att bilden publiceras. Enligt dem kan efterarbetet till en bild ta flera 

timmar, d.v.s. från det att fotografiet/bilden är taget/vald till att andra kan se bilden på sitt 

konto. Profilsidan visar alla ens bilder i miniatyrer. Det är mycket viktigt att den har ett 

sammanhängande tema bland alla små bilder. Sofia har en kompis som är besatt av att uppnå 

perfektion över helheten på sin profilsida. 

 

 Jag har en kompis som har ett konto, sen har hon ett till konto med exakt samma bilder där hon lägger upp 

bilder i förväg för att kolla att det matchar och ser bra ut.59 

 

Hela Sofias grupp tycker detta låter jobbigt, trots att flera av dem redan har två konton, dock i 

ett annat syfte. Det är en självklarhet för de flesta av medforskarna att följa reglerna, både vad 

gäller motiv och profilsida. 

Grupp 1 tror inte att killar har samma regler på Instagram och samma press på sig att uppnå 

perfektion på sitt konto.  

 

Samtliga medforskare beskriver att de upplever en tydlig strävan efter perfektion i sociala 

medier. Perfektion betyder att en endast har ”fina” bilder på sitt Instagramkonto samt följer 

reglerna för ett fint konto. De beskriver att de fina bildernas grundstomme är att vara estetiskt 

tilltalande samt att de ska ”marknadsföra” ägaren av kontot. Vissa strävar efter att uppnå 

denna perfektion och marknadsföring, andra går helt mot strömmen och vissa står med en fot i 

båda läger. Louise menar att hon förut kände press då hon ville hålla samma nivå som ”alla 

andra” som la upp fina bilder. Nu har hon bestämt sig för att gå en egen väg.  

 

Jag vill lägga upp bilder för min egen skull, så därför är det mest fula bilder på mitt konto. Men jag upplever 

pressen ändå.60 

 

 Gruppen menar att Louise har ett roligt och avslappnat konto. Bilderna är inte nödvändigtvis 

”fula” som Louise själv beskriver det. De följer bara inte de koder och regler som finns på 

                                                           
59

 Sofia; Grupp 2. Semistrukturerad intervju 2016-03-15 
60

 Louise; Grupp 2. Semistrukturerad intervju 2016-03-15 
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Instagram bland tonårstjejer. Ett av exemplen som lyfts upp till varför Louise har ett ”fult” 

och ”roligt” konto är en bild av Karlsson på taket. Den suddiga bilden på en butter Karlsson är 

inte särskilt visuellt tilltalande och ”marknadsför” henne inte heller på något sätt. 

Billie beskriver att det endast finns två kategorier på Instagram, de som försöker och de som 

inte gör det. ”Fina” bilder och ”fula” bilder som de själva beskriver det. Tjejerna följer 

antingen reglerna för ”perfekta” bilder, eller väljer att medvetet inte göra det. Det blir 

uppdelat i två diskurser. Diskursen om fina bilder och diskursen om fula bilder. Det är upp till 

tjejerna att välja vilken sida de står på. Detta tankesätt kan jämföras med uppdelningen som 

lyfts fram i Ambjörnssons studier om tonårsflickor, där beskrivs kvinnor som antingen 

okvinnliga eller lösaktiga.61 Att tjejer inte har valmöjlighet att hitta sin egen väg utan får rätta 

sig in i två förbestämda led. Att välja ett ”fint” eller ”fult” konto, det finns inget annat 

alternativ. Det blir ett besvärligt val. En vanlig lösning på dilemmat är att ha två konton som 

fungerar på följande sätt. Ett ”fin-konto” som är öppet för alla där de följer reglerna och visar 

fina, perfekta bilder som på bästa sätt ska marknadsföra deras liv. Detta kompletteras med ett 

slutet ”ful-konto” bara för kompisarna där de själva bestämmer reglerna.  

 

En där man marknadsför sitt liv och säger `Nu är jag på brunch, nu är jag här, nu är jag här´ och sen på det andra 

kontot skriver man `brunchen var skitäcklig´.62 

 

Märta säger att det är vanligt och att alla hennes vänner har två konton. När jag som 

utomstående ger dem chansen att reflektera över detta beteende tycker de att det känns rätt 

konstigt att ägna sig åt något så tidskrävande. Här ser jag en diskurs om regler framträda.  

7.3 Jakten på det perfekta  

  Bild 1: Märtas bild                                Bild 2: Weheartit.com.                        Bild 3: Instagram. Bildsamtal 
                                                           
61Ambjörnsson, F (2004) , I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer, Ordfront, Diss. 
Stockholm: Univ., 2004,Stockholm s. 117. 
62

 Märta; Grupp 2. Semistrukturerad intervju 2016-03-15 
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Märta beskriver att hon vill visa Bild 1 för att beskriva sin syn på sociala medier och media i 

allmänhet. De diskuterar vad bilden betyder och kommer fram till att de är trötta på att se 

romantiserade, ihåliga bilder som egentligen inte säger något.  

Jag tycker att det var en text som punkterade hela det här konceptet av töntiga och ihåliga bilder som man matas 

med i media. Man ska alltid känna att andra har det bättre liksom, jag behöver göra det här och det här för att må 

lika bra som andra. Man romantiserar. Ifall du ser en bild på weheartit på någon tjej som åker bil i LA, så tänker 

man, oj jäklar det måste vara på det här sättet. Så gör man det själv och tänker... ja det var fett men det var inte 

som på bilden. Man romantiserar grejer och så är det inte som man tror att det är.63 

 

Det blir som en längtan efter perfektion. Du ska bara finna lyckan i nuet. Folk finner lyckan i att vara inne på 

weheartit eller något sånt... Men då sitter man ju bara och scrollar framför en skärm. Det enda man gör är att titta 

på saker man blir glad av. När du sen tittar på ditt liv så blir du inte glad och uppskattar inte det du har.64 

 

Flera av medforskarna berättar om liknande berättelser. Jag ställer mig frågan i efterhand, 

behöver de uppleva det bilden visar för att avgöra om händelsen var så ”perfekt” som de först 

visualiserade? Inte alla tonårstjejer får t.ex. chansen att uppleva bilden som visar en tjej med 

fladdrande hår bak på en bil i LA. När flera av tjejerna beskriver denna typ av bild som ihålig 

och töntig undrar jag om de kan distansera sitt eget liv mot det liv som visas i sociala medier. 

Båda grupperna går in på hur en gör för att romantisera en bild. T.ex. hur en äter snyggt. 

Under bildsamtalet visar jag en bild på en tjej som äter melon i en stram, rakryggad 

kroppshållnig vid en pool (Bild 3). 

 

Hon försöker få det att se ut som att någon bara råka ta en bild när jag äter min lilla melon... men ingen äter 

melon på det där sättet. Man böjer ju ner ryggen och man håller upp den nära ansiktet och slevar i sig. /---/ Jag 

blir ganska lugn av bilden, det är väldigt skön bakgrund. Jag blir typ varm... Samtidigt som jag blir provocerad.65 

 

Tillsammans diskuterar Grupp 1 hur det går till för att få en liknande perfekt bild, de säger att 

det tar lång tid, ibland upp till 30 minuter, och att det är många olika komponenter att tänka 

på, t.ex. bakgrund, utsnitt, hår, kroppshållning, ansiktsuttryck och ändå få det att se lättsamt 

och bekymmerslöst ut. 

 

Man tror ju att hon är perfekt som får en sådan bild. Jag hade inte lyckats med det.66 

                                                           
63Märta; Grupp 2. Semistrukturerad intervju 2016-03-15 
64

 Sofia; Grupp 2. Semistrukturerad intervju 2016-03-15 
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Undersökningar av Kristin Murray från 2011 visar att denna typ av jämförelse leder till 

negativa tankar om sig själv.67 Genom svar insamlade från ungdomar hittar hon vilket 

samband stress och dålig kroppsuppfattning har bland ungdomar och hur detta kan kopplas till 

självkänsla och depressiva symptom. Där framkommer det att unga tjejer i större 

utsträckningar är mer stressade än män samt att det finns ett samband mellan stress, lägre 

självkänsla, depressiva symptom samt dålig kroppsuppfattning. Den största anledningen till 

dålig kroppsuppfattning är grupptryck och jämförelse med andra där utseende likställs med 

godkännande. Interaktion med andra människor och deras bilder blir deras spegel. Det 

framträder diskurser om att romantisera och jämföra sig med andra. 

 

7. 4 Bilden av ”kvinnan”   

     Bild 1: Billies bild                               Bild 2: Billies bild                                     Bild3: Ruts bild 

 

Självbild används i denna studie som detsamma som identitet och handlar om att vara 

medveten om sitt jag och sin personlighet. Identitet och självbild utgör upplevelsen av den 

egna personen, dess personlighet men även den egna kroppen.68 Mina medforskare talar om 

självbild som upplevelsen av sig själv. ”Idealet av kvinnan” kan behandlas på många sätt. Till 

                                                                                                                                                                                     
66

 Siri; Grupp 1. Semistrukturerad intervju 2016-02-24 
67Murray, K.M., Byrne, D.G. & Rieger, E. (2010), Invetsigating adolescent stress and body image. Journal of 
adolscense, s. 269-278. 
68Ottosson, J.O (2015). Nationalencyklopedin. 
www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/lång/identitet 
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största delen ventileras begreppet genom utseende. Alltså det kroppsliga idealet. Både Grupp 

1 och Grupp 2 tog upp saknaden av det intellektuella idealet av kvinnan i bilder och tidningar. 

De menar att de endast matas med information hur de får en snygg kropp och ser bra ut på 

bästa sätt. Att det inte spelar någon roll vad de har för åsikt för det viktiga är hur de ser ut. Jag 

vill lyfta fram att denna punkt är viktig, men då idealet av kvinnokroppen diskuterades mest i 

båda grupperna väljer jag att härefter fokusera på det. Där är det ingen fråga om vad idealen 

är, utan alla pratar om idealet i bestämd form. Psykologiforskaren Frisen beskriver att idealet 

av kvinnokroppen genom alla tider vart ouppnåeligt för de flesta.69 Idag är idealet en tajt, 

vältränad kvinnokropp. Samtliga tjejer är överens om att modeller i mycket reklam och 

modevisningar har för smal standard och att det bara är ett fåtal som ens har förutsättningarna 

att uppnå samma typ av kropp. De ger namn på olika modeller som alla är väldigt smala och 

långa. Billies ena bild föreställer en modell till underklädesmärket Victorias Secret. Billie har 

själv läst på de mycket specifika kraven som krävs för att kunna delta i deras modevisning. En 

av tjejerna tror att alla undermedvetet vill nå det idealet. De grubblar på bildernas inflytande 

och menar att det skulle varit lättare att bortse från det rådande smala kvinnoidealet utan 

media och sociala medier. 

 

Hur mycket man än försöker jobba emot det så tror jag att det är svårt att inte göra det när 99 % av alla omslag 

har sådana tjejer på sig.70 

 

 

Bild 4: Hedvigs bild 

                                                           
69Frisén, A. Holmqvist Gattario, K & Lunde, C. (2014), Projekt perfekt: om utseendekultur och 

kroppsuppfattning. Stockholm: Natur och kultur.  
70

 Billie; Grupp 1. Semistrukturerad intervju 2016-02-24 
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Förutom midjeomfånget menar Grupp 1 att även hudfärgen spelar roll. Siri använder Hedvigs 

bild (Bild 4) för att framhäva idealet på weheartit.com som hon menar är smala, vita tjejer. 

Mycket riktigt visas endast smala, nästintill undernärda, och just vita tjejer när jag granskar 

sidans flöde. Flera av dem är lättklädda. Jag noterar även att Hedvigs bild endast visar smala, 

vita, avklädda kroppar. Huvudet är beskuret och fokus i fotografierna ligger på magen, delvis 

även brösten. Det blir ett tydligt spår vad idealet är hos tjejerna och vilka bilder som dagligen 

visar dem hur en tjej ”ska” se ut och hur ”tjej skapas”.  Det blir uppenbart att detta ideal är 

direkt omöjligt för alla att uppnå. Till exempel har inte alla Sveriges tonårstjejer samma 

hudton. Här visar sig en diskurs om kvinnoideal. Grupp 1 pratar även om plus size modeller i 

olika reklamer.71 De konstaterar att dessa modeller ser ut som vanliga tjejer.  

 

Calvin Klein har en plus model och hon är ju helt normal! Hon är jättesnygg i kroppen, hade bara lite mer kurvor 

än de andra modellerna.72 

 

Vi har hållit på med kroppsideal på idrotten och jag tycker det är något som måste tas upp. Det var väldigt 

intressant för mig och jag hade starka åsikter kring detta. Jag har reagerat på det varje gång man söker upp typ 

`pretty girl´ så ska det bara komma upp samma typ av bilder. För mig blir det väldigt provocerande för jag 

känner att `är inte jag tillräcklig?´ när jag ser såna bilder. Jag tycker det är så tråkigt att en söt tjej ska se ut på det 

sättet för att alla är så fina på sina olika sätt.73 

 

 Sedan 2011 är det inskrivet i Gymnasiets läroplan, GY11, att behandla kroppsideal i ämnet 

Idrott och hälsa. På skolverkets hemsida står det följande.  

Undervisningen ska medvetandegöra och motverka stereotypa föreställningar om vad som anses vara 

manligt och kvinnligt samt belysa konsekvenserna av olika kroppsideal.74 

Grupp 1 tror att kroppsideal är enklare att bortse för killar. De menar att killar kan spela på sin 

karaktär och vara rolig ”istället för” att ha idealkroppen. Med det påståendet är det därmed 

mer accepterat för killar att inta olika subjektspositioner som inte förlitar sig på det yttre. 

Killar har enklare att bortse från normen. Folkhälsomyndighetens resultat från 2014 visar att 

                                                           
71Plus Size är modeller och kläder i större storlekar än standard. H&M’s Plus Size storlekar startar på storlek 44. 
72

 Siri; Grupp 1. Semistrukturerad intervju 2016-02-24 
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74http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/idr?tos=gy&subjectCode=idr&lang=sv 
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det är fler killar än tjejer som är nöjda med sin kropp i åldern 11- 15 år. 75 I undersökningen 

där 8000 deltog framgår det också att tjejer börjar äta mer nyttigt från 11 årsålder. Här ser jag 

diskursen om självbild hos unga tjejer synliggöras.  

7. 5 Översexualisering  

Medforskarna ser en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor framställs i såväl media som 

sociala medier. Det ord som dyker upp flera gånger i båda grupper är att kvinnor 

översexualiseras. 

 

Dom flesta reklamer idag som har tjejer ska vara översexualiserade. Jag såg en reklam för jeansjackor som var 

unisex och då var det både en killmodell och en tjejmodell som hade jackan på sig. Killen hade på sig den som 

vanligt men tjejen stod där med ingen tröja under. Det ser mer ut som att hon nyss haft sex med killen och råkade 

sätta på sig jackan och tänker [låg röst] `oj förlåt ska bara ta av mig den´.76 

 

Sexualiserandet av kvinnor i media har en lång historia. Kristina Hultman skriver i 

Kvinnovetenskaplig tidsskrift år 2000 en betraktelse över sexualiseringen på 90-talet.77 Hon 

analyserar hur kvinnor framställts i media genom tiderna med en ingång i utvikningstidningen 

Slitz. Hultman menar att det 1996 bara fanns två sätt agera som journalist. Tiga eller skriva 

om det, vilket i sin tur leder till PR. Det tog några år innan hon insåg att det fanns en tredje 

väg som utgick ifrån att de skulle gå samman och mobilisera en gemensam mediekritik. 78 

Trots att hon skriver om denna tredje väg menar jag att hon har en begränsad syn på 

feminismens utveckling då hon skriver följande.  

Vad skulle alternativet vara? Att likt hårdföra mediekritiker bojkotta breda massmedier och därmed döma 

sig själva till isolering? En sådan strategi vore dödsstöten för en allmänt tillgänglig och öppen feministisk 

rörelse. 79 

Redan år 2000 finns rädslan för att behandling av bilder i media kan ge en skev självbild hos 

unga kvinnor. Kristina Hultman ser det dessutom ur ett feministiskt perspektiv och skriver 

följande.  

Möjligheten att retuschera verkligheten manar i sin tur fram nya (många skulle väl säga sjuka) 
                                                           
75https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/enkater-och-
undersokningar/skolbarns-halsovanor/resultat-201314/ 
76

 Hedvig; Grupp 1. Semistrukturerad intervju 2016-02-24 
77Kvinnovetenskapligtidskrift (2000), nr 3. Kristina Hultman   
78Ibid., s. 76. 
79Ibid., s. 81. 
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kroppsideal. Återigen, och som ett eko från 1800-talets Paris, utnyttjar män tekniken för att få - 

åtminstone virtuell kontroll över kvinnor. 80 

Det behöver knappast tilläggas vilka förutsättningar som finns för bildredigering och 

retuschering 16 år senare. Idag finns det helt enkelt inga gränser för hur mycket en bild 

kan redigeras. Mina medforskare verkar medvetna om att någon typ av retuschering 

sker på de bilder som finns i reklam, media och tidningar. 

7. 6 Motståndsbilder 

 
Bilder ur Målarboken ”Allting ska vara så jävla perfekt”, se fler i Bilagor.  

 

                                                           
80Ibid., s. 79. 
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Undersökningen inkluderar även en gestaltning där jag bearbetar den ”perfekta” sidan som 

visas i sociala medier och reklam. Under samtalen visades ett tydligt motstånd från tjejerna till 

en stor del av bilder som finns i deras vardag, det är just det gestaltningen ska framhäva. Alla 

sju medforskare talade tydligt om sin kritiska blick, om än vissa gjorde det mer ingående än 

andra. Billie känner att det är en negativ utveckling på bilderna hon exponeras för i sin 

vardag. Idag är det inte bara modeller och kvinnor på omslag som ska se ut på ett visst sätt.  

 

Man ska se ut så här hela tiden. Man ska se ut så här när man sitter och äter sin melon. Man ska alltid vara 

snygg. När jag kollar på den tänker jag bara `åh vad fin bild´, men det planteras ju ändå i huvudet att när jag gör 

sådana saker så måste jag se fin ut. När jag har kul så måste jag se fin ut.81 

 

Detta kopplar jag till det feministiska uttrycket the male gaze som står för att representationen 

av kvinnor är anpassade till en utomstående betraktare, den manliga blicken.82 Att kvinnor ska 

uppfylla de fantasier män bär på och ge ett tilltalande visuellt yttre. Den manliga blicken 

behöver nödvändigtvis inte uppfyllas av en man, vilket populärkultur forskaren Simon 

Lindgren pekar ut. Däremot menar han att blicken är sexuell, från t.ex. en homosexuell 

kvinna.83 Den manliga blicken kan även ses från en heterokvinna till en annan kvinna.   

 

Jag tänker jättemycket på det. Jag blir sur varje dag när jag ser sånt där. Jag blir jätteprovocerad. Det är fel vinkel 

i samhället och det är fel att printa in att det här är den perfekta kroppen. Speciellt för unga tjejer i vår ålder.84 

 

Billie kan distansera sig från budskapet i bilderna, fram tills det att hon sätts i en situation som 

tydligt relaterar till någon av bilderna eller reklam med samma typ av ideal. Här ser jag att en 

ny diskurs skapas, diskursen om att känna sig observerad. 

 

När jag ser mig själv prova på kläderna, eller ser mig själv göra något, då blir jag jätteledsen. Jag ser inte ut som 

människan på bilden. Och kommer aldrig att göra det.85 

 

Det finns inte bara en sorts skönhet. Visa lite mer variation och chilla med retuscheringen!86  
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 Billie; Grupp 1. Semistrukturerad intervju 2016-02-24 
82Mulvey, L (1975), Visual pleasure and narrative cinema, s. 6-18. 
83Lindgren, Simon (2009), Populärkultur: teorier, metoder och analyser, Malmö, Liber, s. 174 f. 
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Bilder ur Målarboken ”Allting ska vara så jävla perfekt”, se fler i Bilagor. 

Gestaltningen inkluderar en illustrerad målarbok på 28 sidor samt en rumslig installation. 

Båda är gjorda med utgångspunkt från tjejernas egna röster och idéer. Målarboken har titeln 

”Allting ska vara så jävla perfekt” efter ett citat från Märta. Boken är upplagd att visa två 

versioner av samma händelse. Den ena är illustrerad med inspiration från sidorna Instagram, 

weheartit.com och/ eller medforskarnas patricipatory photography. Den andra illustrationen 

har jag anpassat att visa en avromantiserad version av samma händelse. En mer verklig vardag 

för en 17-årig tjej i Sverige, med större variation av kroppar och sätt att leva. Det var främst 

medforskarnas idéer i Grupp 1 som gav grunden för målarboken. Då gestaltningens 

utformning diskuterades nämndes följande: 
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Jag vill se det vi pratat om här idag, provocerande bilder!87 

 

Alltså att bara ställa upp två kroppar mot varandra… Det blir väldigt provocerande i sig.88 

 

Kanske såhär vardagliga saker, någon som sitter och äter typ tacos men ser jättefin ut, sminkad och det är inte 

kladdigt någon stans. Det ser perfekt ut liksom.89 

Den rumsliga installationen utgör ett rum som är visuellt uppdelat i två halvor. Strävan är att 

även där visa den perfekta, avskalade fasad som visas i sociala medier jämte en lite mer trolig, 

stökig vardagssituation för en tonårstjej. Installationen visades på Konstfacks vårutställning 

under våren 2016. Besökarna hade möjlighet att sätta sig ned i verket och själva uppleva 

målarboken genom utskrivna illustrationer som de fick fylla i och ta med sig hem.  

 

 

Fotografi från Konstfacks vårutställning 2016-05-12, se fler i Bilagor 
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8. TOLKNING OCH RESULTAT 

Den här undersökningens syfte är att ge några perspektiv på hur det är att leva som tjej i ett 

bildsamhälle och i en värld av sociala medier. Fokus ligger på att synliggöra hur unga tjejer 

ser på och talar om dessa bilder och hur det kan relatera till en ökad stress i deras liv. 

Undersökningen behandlar även hur diskurser om idealbilden av ”kvinnan” inverkar på deras 

självbild.  

Jag har sett flera diskurser framträda i analyskapitlet. De diskurser som lyfts fram här är 

motståndsdiskurs, diskursen om kvinnoideal, diskursen om självbild och diskursen om att 

känna sig observerad.  

8.1 Idealdiskursen och motståndsdiskursen  

I analysen framträdde flera diskurser. Bland annat diskursen om kvinnoideal. Att ideal om 

kvinnan ofta är kopplat till utseende reagerade en av mina medforskare starkt på, flera av de 

andra tjejerna höll med och undrade också varför det är på det viset. 

 

Det handlar mer om hur du ser ut än vad du kan tillföra i en diskussion.90 

 

Jag vill lyfta fram detta innan jag talar om idealet om kvinnokroppen. Det är en fråga om 

jämställdhet att kvinnan blir kopplad till att tänka på sitt yttre snarare än det intellektuella. 

Även om tjejerna själva lyfte fram ämnet talade de i de flesta fall om idealet i kroppslig form 

eller ideal som berör levnadsstandard. Det är därför tolkning och resultat härefter baseras på 

det idealet.  

Det är ett tydligt ideal som florerar i mina medforskares vardag. Kvinnokroppen bör vara vit, 

smal och vältränad. Undersökta bilder på sidan weheartit.com samt från participathory 

photography visar att det är kroppen som är det väsentliga i bilden. I många fall är huvudet 

dessutom beskuret och fokus ligger på bröst och mage. På så sätt bortkopplas identitet och 

understryker att utsidan är det viktiga. Min tolkning är att samtliga medforskare vill nå upp till 

detta ideal samtidigt som de visar på ett motstånd och menar att idealet är skevt och att det är 

omöjligt att uppnå. Flera pratar om att det är skadligt för unga tjejer att försöka eftersträva 

detta ideal och säger indirekt att det är ett skadligt beteende för dem själva. Jag synliggör en 

motståndsdiskurs i deras resonemang. Tjejerna talar om ett tydligt motstånd och ger negativ 
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kritik till bilderna i deras vardag. De anser att media använder för mycket retuschering och att 

sociala medier visar en ihålig, romantiserad sida av livet. Flera av dem har arbetat fram sätt att 

komma ifrån de strikta regler som finns på sociala medier, nämligen genom att starta ett slutet 

konto endast för ens vänner. Med detta motstånd skapar de en frizon att vara sig själva där de 

inte behöver uppfylla reglerna för unga tjejer på sociala medier.   

 

8.2 Självbilddiskursen 

Diskursen om självbild visade sig på flera sätt i analysen. Det är ett tydligt mönster att unga 

tjejer berörs av de visuella intryck som omger dem. Mina medforskare berättar flera konkreta 

händelser och tankar om hur de påverkas av skönhetsidealen som finns idag. De anser att 

idealet på kvinnokroppen är för snävt och de har svårt att passa in i den ramen. Ifall de inte 

uppfyller ”kraven” som visas i bilden av kvinnokroppen känner sig flera av dem otillräckliga. 

Tjejerna beskriver en ökad stress i samband med dessa bilder. De går mellan att känna sig 

bekväma i sin kropp och att känna att de inte är tillräckliga. Det finns därmed en distinkt 

koppling till att bilder kan vara en del av den ökade stressen hos unga tjejer och att detta 

rubbar deras självbild. Medforskarna pratar mycket om hur mötet med bilder i vår samtid 

påverkas av den digitala värld som de växt upp i. De spekulerar i att det skulle varit lättare att 

inte uppleva stress från de rådande smala kvinnoidealen utan media och sociala medier. Detta 

ser jag som en samhälls- och kulturfråga. Ens omgivning och sociala interaktion med andra är 

grunden för att skapa dessa tankar om ett smalhetsideal. Besöker tonårstjejer sidor som 

weheartit.com, där urvalet av tjejer som visas är begränsat, är det givet att anta detta synsätt. 

Skönhetsideal har emellertid alltid funnits, som psykologiforskaren Frisén menar ständigt 

varit ouppnåeliga för den stora massan.91 Med eller utan en smartphone som ständigt 

uppdaterar en om vad idealet är. Påståendet av kommunikationsprofessorn Perloff, att 

tonårstjejer som dagligen besöker sociala medier påverkas av ett onaturligt smalhetsideal, vill 

jag påstå är delvis sant.92 Det blir mer påtagligt när tjejerna kan interagera med mediet, spara 

bilder och själva bidra till skapandet av normen genom att skapa olika identiteter genom flera 

konton på Instagram.  

- 
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8.3 Diskursen om att känna sig observerad 

Identitetsarbete och formningen av sin egen självbild hos tjejerna upplevde jag skapades i 

många fall i relation till andra tjejer. De jämför sig mycket med kvinnliga kändisar och olika 

tjejer på Instagram. Jag uppfattade deras strikta regler på Instagram som en lagbok för tjejer, 

av tjejer och att bilderna anpassas efter en kvinnlig, heterosexuell blick. Inte företrädesvis av 

det motsatta könet som jag hade som ingångspunkt i arbetet i uttrycket the male gaze.93 

Medforskarna beskriver att de känner sig ständigt iakttagna och att de måste inta en 

subjektsposition som är redo att när som helst bli avbildat genom en kameralins. De måste se 

snygga ut vilken handling de än utför. Bilderna används i sin tur till sociala medier där de ska 

ingå i normen för hur ett snyggt Instagramkonto är upplagt. ”Instagram- moment” är ett 

uttryck Anja Liljefors skriver om i sin uppsats om fotografi och Instagram.94 Jag skulle själv 

vilja tillföra uttrycket ”Instagram- life”. Det är inte en stund i ens liv som ska passa enligt 

normen i sociala medier utan helst all ens vakna tid, hela ens liv. Detta understryker tjejerna 

flera gånger i våra samtal, det är svårt att bryta sig fri. Även fast flera av dem uttrycker att det 

är hemskt att hela tiden behöva känna sig snygg, och aktivt arbetar med att få bort den 

känslan, skaver ändå tanken konstant i huvudet.  

 

9. SLUTDISKUSSION 

Det finns många olika sätt att se på bilder i sin omgivning. Denna undersökning utgår från ett 

västerländsk, feministisk perspektiv. Här ska dock understrykas att det inte handlar om en 

hegemonisk syn. Jag kan inte svara för vilket perspektiv tjejerna själva anser sig använda men 

jag menar att flera av dem har en feministisk syn. Flera av dem har även en stark kritisk syn 

och det är tydligt att de ventilerat dessa ämnen tidigare. Jag kan endast utgå från de 

medforskare jag har haft förmånen att arbeta med i denna undersökning. Däremot antar jag att 

alla Sveriges tjejer i äldre tonåren inte är lika insatta i frågor som självbild och kroppsideal 

som de sju jag mött.  

 

Mina medforskare möts av tusentals bilder varje dag. Tjejerna visar ett tydligt motstånd till de 

bilder som visas i deras vardag och diskuterar bland annat översexualitet och underläge. 
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Samtliga använder en kritisk blick i deras liv, på olika nivåer. De är medvetna om baksidan till 

ett retuscherat tidningsomslag och känner också till processen bakom att ta en ”perfekt” bild i 

sociala medier. Trots den tankeställningen blir de sårade över att de inte når upp till illusionen 

av hur media visar att deras liv och kroppar bör se ut. De visar på en balansgång mellan att 

känna sig trygga i sig själva som de är och att leva upp till det svåra idealet som visas i deras 

vardag. Tjejerna talar även om en ständig känsla av att någon iakttar dem. Detta formar deras 

agerande i vardagliga situationer, som att t.ex. äta melon, på ett negativt vis.  

 

Syftet med denna undersökning var att ge mig som blivande bildpedagog en fördjupad 

förståelse för de bilder som florerar i unga tjejers vardagliga bildflöde. Jag har lärt mig att det 

är ett stort ämne med en problematik som i många fall kan vara svårt att sätta fingret på. Ideal 

är svåra att undvika då de finns överallt omkring tjejerna, inte minst i deras mobiler som de 

använder dagligen. Det är med glädje jag tagit till mig informationen att ideal diskuteras i 

skolan då GY11 innehåller en punkt om kroppsideal under idrott och hälsa. Mitt mål är att 

behandla frågor om identitet, ideal och skönhetsideal i mitt framtida yrke som bildlärare. Jag 

vill tala om och arbeta med de bilder som kan verka skadligt på ungas självbild. På så sätt går 

det att ge ungdomarna verktygen för att själva bearbeta intrycken på sitt sätt. T.ex. genom att 

tillverka ”motbilder”. 

 

Jag vill avsluta med att återkoppla med mina egna känslor efter att fått ta del av 

medforskarnas liv och känslor. De här tjejerna har berört mig på flera sätt. Det är lätt att 

glömma hur det är att vara tonåring. Hur svårt det kan vara att växa upp. Hur mycket en enda 

bild kan påverka en. De har öppnat upp mina ögon för hur mycket svårare det är att växa upp 

idag med en värld som ständigt iakttar en. Jag avslutar med ett citat från Hedvig då Grupp 1 

diskuterade hur genus är uppdelat på Instagram.   

Tjejer ska vara sexiga. Vi lever för att vara snygga.95 
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