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Abstract

The purpose of this essay was to examine how young girls experience the media as a norm

and which attitudes and values it creates within the group.

Questions that have been discussed are:

- In what way are the girls’ attitudes influenced by what media introduce?

- What opinion do the girls have of the medias range and messages?

- Do the girls have a view of media as a model, and how do they value this?

- Can a young girl today choose for herself what she wants to look like, on the basis of her

own values?

Our work was focused on these specific questions and we examined the issue by talking to

nine girls in the age range of 16 to 19 years of age. We carried out two group interviews,

where four girls attended the first occasion, and five girls attended the second occasion. The

girls discussed four themes in a two-hour period. We used there opinions to se patterns in girls

way of viewing the media and there messages. The purpose was to examine if young girls

today are independent in their way of constructing their identity, or if they are influenced by

the images that the media present, and if they are representing the ideal that girls models

themselves on. We noticed that girls today do model themselves after the images in the media,

but we discovered that this is not necessarily a way of being manipulated by the media to a

greater extent, but a tool for the girls that they can rely on in there interaction among

themselves.
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Förord
Vi vill först och främst tacka de unga kvinnor som deltog i våra fokusgrupper. Det har varit

kul och intressant att få ta del av deras tankar och åsikter. Tack vare dem har det varit möjligt

för oss att fullfölja denna uppsats. Vi vill också tacka vår handledare Torbjörn Hjort för all

vägledning och stöd han har gett oss under resans gång.
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1. INLEDNING

1.1 Problemformulering

”Att försöka finna ett meningsfullt sätt att leva, en identitet, är en

central uppgift för dagens unga människor. Det handlar om en

mångfacetterad process, och det första och mest grundläggande

inslaget är att finna en manlighet och en kvinnlighet som upplevs

som positiv både av en själv och andra. De förutsättningar som en

gång gav identiteten ett drag av självklarhet finns inte längre. Nu

gäller det istället att kunna skapa sig själv utifrån en vid

uppsättning av förslag. ”

(Löfgren & Norell 1994 s.8)

Musikvideos visar upp vackra kvinnor, som blickar trånande in i kameran, med mer eller

mindre aggressiv sexualitet. Veckotidningarna uppfostrar kvinnan till att vara medveten om

sina problemområden, och hur hon egentligen bör se ut. Om hon följer alla regler, är hon

perfekt. I filmens värld ler Jennifer Aniston, Julia Roberts, Halle Barry och Angelina Jolie

mot oss. TV visar blonda bombnedslag som frivilligt låser in sig i ett hus med flertalet

attraktiva unga män och kvinnor. Vissa av de unga kvinnorna gråter öppet när det visar sig att

de har gått upp i vikt under programmets gång.

Bachelorette är ett populärt tv-program, där en kvinna får välja mellan tjugofem ungkarlar.

Frågan varför dessa välanpassade kvinnor och män behöver hjälp av medier för att klara ut sitt

kärleksliv uppkommer inte. Ungkarlskvinnan är slank, snygg och gärna sportig. Hon har

långt, cendréfärgat hår, och väger ungefär 50 kilo. Ungkarlarna är vältränade och har goda

karriärmöjligheter. Alla i serien har vita tänder.

Medier har idag stort inflytande på unga kvinnors attityder. Vilka normer är accepterade,

önskvärda? I grupper verkar ett samspel av tankar känslor och handlingar som både kan värna

om individen och fordra lydnad av gruppmedlemmarna (Angelöw, Jonsson 2000 s.125). Vårt

intresse är att se hur normer avspeglas i unga kvinnors attityder och värderingar kring
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objektifiering. Intresset väcktes genom vår egen uppfattning om att kvinnor alltför ofta blir till

objekt i medier. Utseendet spelar stor roll för hur unga kvinnor uppfattas.

”Idag ställs stora krav på unga kvinnor att vara (eller åtminstone

vilja bli) smala, medvetna, självständiga och sexiga, helst på

samma gång.”

(Anna Richer och Pia Åkerlund  1997 Ungdomstid nr.2 s.3)

Den amerikanska sångerskan Pink, som inte ser ut som någon av de mer traditionella unga

kvinnor som sjunger sexig men söt pop/rock, utan utmanar det sättet att vara, om även på ett

ytligt plan, sjunger; ”Everyday I fight a war against the mirror, I can’t take the person

starring back at me, I’m a hazard to myself. Don’t let me get me; I’m my own worst enemy.

/…/ I want to be somebody else /../ tired of being compared to damned Britney Spears, she’s

so pretty, that just ain’t me”. I tidskriften  “Barbie på barrikaderna” skriver Anette Göthlund

i en studie av tonårsflickor, om de komplexa och ibland paradoxala uppfattningar som unga

kvinnor bär med sig i vardagen, där den unga kvinnan i artikeln dels kan tala om hur obscena

bilderna från olika reklam och mediekampanjer kan vara, dels styrketränar hon (trots ovilja

till sport och motion) för att få snyggare ben, och har en enda förebild, Julia Roberts, för att

hon har så fint hår (Göthlund 1997 s.23).

Vilka attribut är premierande? När är en ung kvinna en ”riktig” kvinna? Vi vill undersöka hur

mediers bilder av kvinnan kan påverka. Är objektifieringen ett led i att kvinnors sexualitet

idag mer negativt laddad, ”porrifierad”? Är gränserna för hur en tjej får se ut snäva, obekväma

och ensidiga? Lena Gemzöe (2002) skriver i sin bok Feminism (s. 96,97) att sexualitet har lite

att göra med den privata sfären. Sexualitet är istället ett uttryck för samhällets maktstrukturer.

Pornografin, i en mjukare variant, sänder ut bilden av kvinnan som sexuellt passiv men

ständigt tillgänglig för män, och denna bild uppfattas som norm (ibid.). Gemsöe fortsätter att

säga, att mönster av underkastelse kontra dominans är inbyggt i könsidentiteten och

sexualiteten ( s.98). Tycker unga kvinnor idag att de har ett fritt val? Har de en öppnare och

friare inställning? Vi tror att synen på unga kvinnor objektifieras och även sexualiseras mer

och en snedvriden bild av verkligheten träder fram, där det finns starka normer för hur man

ska vara som kvinna. Hur komplicerat är det för en tjej idag att skapa sin kvinnlighet i ett

mediedominerat samhälle? Och hur litet är utrymmet?
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1.2 Syfte och frågeställning

1.2.1 Syfte

Vårt syfte är att undersöka hur unga kvinnor upplever medier som normgivare och vilka

attityder och värderingar det skapar hos dem.

1.2.2 Frågeställning

- Hur påverkas de unga kvinnornas attityder av det som medierna presenterar?

- Vad tycker de unga kvinnorna om mediernas utbud och budskap?

- Ser de medierna som förebild och hur värderar de den i så fall?

- Får de själv välja hur man som ung kvinna idag vill se ut, utifrån egna värderingar?

1.3 Disposition

Vi har valt en disposition som inte till fullo följer de rekommenderade riktlinjer vi har fått i

PM för uppsatsskrivare (rev. Hilte 2001). I rekommendationerna står det att det är viktigt att

se den pedagogiska vinsten i sitt material och att ett skapande av en röd tråd i uppsatsen först

och främst skall styra (s.17). Vi tror oss genom att framställa vår uppsats på det sätt vi valt, på

bästa sätt bibehålla en pedagogisk linje, samt bäst tillvarata den röda tråd vi funnit.

Vi kommer till att börja med att presentera avgränsningar, sedan vilka perspektiv och begrepp

vi har ansett vara relevanta. Därefter presenteras vilken metod och vilket urval vi har använt

oss av. En kort historik, från medeltid till nutid avhandlas därefter, för att vi vill ge läsaren en

chans att sätta ämnet i sin temporala kontext.

I kapitel två presenteras tidigare forskning på området, och sedan de teorier vi valt att

använda. Dessa kommer senare att kopplas ihop med intervjuerna i analysen. Teoridelen

inleds med feminism som en grundteori, sedan social psykologiska teorier, för att avlutas med

maktteori. Vi anser att alla dessa teorier är relevanta i analysen, även om feministisk

teoribildning mer ska ses som en grund att stå på, och därför inte kommer att vara

framträdande i analysen. Vi anser dock att det inte gått att avhandla problemet över huvud
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taget utan feministisk teori, då det är i denna diskurs begrepp som  exempelvis objektifiering,

kulturell nedvärdering och sexualisering, har uppkommit.

I kapitel tre gör vi en presentation av empiri och analys. Denna inleds med en presentation av

intervjudeltagarna och de teman vi använde i fokusgrupperna. Under varje tema inleder vi

med att förklara hur vi har tänkt, och varför vi valde just dessa teman. Efter varje

temapresentation kommer tillhörande empiri och analys, i fyra olika stycken.

En resultatsammanfattning presenteras, och avslutningsvis har vi en slutdiskussion.

1.3.1 Avgränsningar

Vi har valt att se på unga kvinnors attityder och värderingar utan att göra en jämförelse med

unga män, inte heller deras syn på unga kvinnor, även om detta hade varit intressant. Att

inrikta sig på en homogen grupps skillnader tar även Fanny Ambjörnsson upp i sin avhandling

”En klass för sig” där hon säger att skillnad som analytiskt begrepp inte bara behöver

användas som särskiljning mellan olika genuspositioner utan även mellan ”föreställningen om

Kvinnan och levande kvinnor” (2003 s.28). Vi är istället intresserade av att se dynamiken

mellan unga kvinnor och medier och vad detta skapar inom gruppen. Medier är delvis

beroende av unga kvinnor som målgrupp, samtidigt som unga kvinnor är beroende av medier

för att konstruera sin kvinnlighet.

Vi har även valt bort etnicitet och klassperspektiven. Vi är dock medvetna om det är viktiga

perspektiv som spelar en stor roll för vilken livsstil man har och mediernas påverkan, men vi

har ändå valt att inte lägga fokus på dessa två perspektiven. Det sista perspektivet som vi valt

bort är det historiska, även om vi har med en kort historik om kvinnan.

1.3.2 Perspektiv

Vi har valt ett socialpsykologiskt perspektiv, ett maktperspektiv och ett feministiskt

perspektiv i uppsatsen. Utifrån dessa har vi sedan tagit relevanta teorier. Vi har även valt

infallsvinkeln: de unga kvinnornas perspektiv, genom att se på hur de upplever medier.
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1.4. Begrepp

Mediebegreppet

Vi använder oss av mediebegreppet genomgående i hela uppsatsen. Med medier så menar vi

framförallt Tv-program, musikvideos, reklam och veckotidningar som riktar sig till vår

målgrupp: unga kvinnor mellan 16 och 19 år.

1.5 Metod och urval

Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vårt syfte var att försöka förstå de fenomen som

studeras inifrån. Vårt mål var att få en djupare förståelse och en helhetsbild av de unga

kvinnornas situation. Vi utgick från vår egen förförståelse som vi har om medier och hur vi

tror de påverkar unga kvinnor. Vi tyckte att det var ett intressant fenomen att studera och

också för att se om det är så som vi förväntat oss eller om analysen tillför oss nya kunskaper i

ämnet.

Datakällor och källkritik

Vi har använt oss av såväl primär som sekundärdata genom dokument och människor. Dessa

framställs i form av tidigare forskning, teorier och gruppintervjuer. Den litteratur och de

tidskrifter som vi har använt oss av i tidigare forskning har varit relevant för uppsatsen då de

har behandlat förhållandet mellan unga kvinnor och medierna. Det har dock inte varit alldeles

lätt att hitta litteratur och forskning som sammankopplar unga kvinnors attityder och

värderingar till medier. I teoridelen har vi använt oss av teorier som vi tycker att vi kan koppla

samman på ett bra sätt med tidigare forskning i analysen.

1.5.1. Fokuserade gruppintervjuer som metod

Fokuserade gruppintervjuer innebär att en mindre grupp människor samlas och under en

begränsad tid får diskutera ett ämne eller tema som berör alla personer i gruppen (Wibeck,

2000, s.9). De får då diskutera ämnet mer eller mindre fritt beroende på vilken riktning man
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vill ha i intervjun. Fokusgrupper används både för att studera innehållet det vill säga: studera

gruppens föreställningar, attityder, tankar och värderingar inför ett visst ämne eller studera

själva interaktionen i gruppen (ibid. s.10, 20). Det är dock viktigt att tänka på att alla

gruppintervjuer inte är fokusgrupper, det finns tre kriterier för att uppfylla definitionen

fokusgrupp: det första är att fokusgrupperna är en forskningsteknik, en metod som syftar till

datainsamling inför ett forskningsändamål. Det andra handlar om att samla in data genom

gruppinteraktionen där gruppens diskussioner står i fokus. För det tredje ska ämnet ha

bestämts av forskaren/forskarna. Det ska också finnas en moderator som tar upp ämnet och

mer eller mindre styr gruppens diskussioner. I vanliga gruppintervjuer bör intervjuaren känna

och ha träffat deltagarna tidigare. Så är inte fallet i fokusgrupper, där kan moderatorn vara helt

främmande för deltagarna när de möts (ibid. s. 23-25).

Vi har valt fokusgruppsintervjuer för att vi var intresserade av att samla ett större antal unga

kvinnor och låta dem diskutera fritt utifrån vårt fokus, som var att ta reda på hur unga kvinnor

upplever medierna som normgivare och vilka attityder det skapar i konstruktionen av

kvinnligheten. Ämnet presenterades med hjälp av ett stimulusmaterial, en artikel som vi

delade ut till de unga kvinnor som deltog i intervjun. De fick läsa artikeln en stund innan

intervjun satte igång, som en introduktion och förberedelse inför gruppdiskussionen. Artikeln

handlade om hur den amerikanska nöjesindustrins besatthet av smala stjärnor bara blir större

för varje år (Cosmopolitan, s. 134-35, nr: maj, 2004). Vi valde just denna artikel för att vi

tyckte den var bra som en ingång till intervjuerna. Vi tyckte också att det var en artikel utan

direkta värderingar som skulle kunna påverka gruppdeltagarnas attityder senare under

intervjun. En av oss var diskussionsledare som agerar moderator och en av oss var observatör,

som förde anteckningar under gruppdiskussionen.

Vi har beaktat de intrapersonella faktorerna, det vill säga de individuella faktorer som

påverkar gruppen. En individs personlighetsdrag och beteende i gruppen kan påverka de andra

deltagarna och de kan reagera på detta, genom att t ex att vara tysta eller dra sig undan. Det är

då moderatorns roll att gripa in om någon deltagare inte öppet vågar tala om sina åsikter och

värderingar. Men det kan också upplevas som positivt om en individ är mer framåt och vågar

tala och som då kanske får de andra deltagarna att öppna upp sig mer. Grupper har en tendens

att vilja utveckla gruppkohesion, en hög grad av samhörighet i gruppen. Samhörigheten är

viktig att känna, i synnerhet när det gäller likhet av bakgrund och attityder (Wibeck 2000 s.

28-29). Även om Wibeck (2000) nämner att för hög grad av kohesion kan bli problematisk, i
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det avseende att ett så kallat group-think inträder, det vill säga ”endast ett sätt att tänka” där

alla deltagarna delar samma åsikter, så är detta intressant för oss, då vi vill undersöka detta

som ett resultat i sig, det vill säga, vilka normer som finns inom gruppen vad gäller

konstruktionen av kvinnlighet, och vilken påverkan objektifieringen av kvinnan i medier har

på dessa normer. Interaktionen underlättas genom relativt lika bakgrund i fråga om kunskap,

utbildning och ålder. Det var en positiv aspekt att de unga kvinnorna känner varandra sedan

tidigare (ibid. s.28). Det finns en fördel med att ha en homogen grupp, då målet delvis syftar

till att komma åt den intimitet som kan uppkomma i homogena grupper. Även om det här

finns en risk för segmenteringsproblem; att gruppen kan vara för snävt indelad, och

generaliserbarheten inte når hur långt som helst, så går det med hjälp av en homogen

intervjugrupp att se s.k. control characteristics, det vill säga sådant som är gemensamt för

gruppen som till exempel att de har samma utbildning eller är i samma ålder (ibid. s.52). Detta

i sig behöver inte betyda att gruppen består av personer som håller med varandra, men det kan

bli för problematiskt med grupper som har vitt skilda åsikter (ibid. s.29). En

fokusgruppsdiskussion ska syfta till att få en större grupp människor att diskutera utifrån

gemensamt fokus. I fokusgrupper bör mer än en person få talarrollen, för att förhindra

ojämlikheter eller att någon ska bli förbisedd, har moderatorn fått gå in under diskussionen

och fråga om deras åsikter vid enstaka tillfällen. Dock finns det alltid de personer som delar

med sig mer än andra deltagare och så var det även i vårt fall.

1.5.2 Urval

Vad gäller rekrytering till fokusgruppsintervjuerna har kontaktpersoner använts (Wibeck,

2000 s.67). Vi kände en ung kvinna som vi trodde kunde tänka sig vara med i fokusgruppen.

Hon har sedan lämnat uppgifter om andra lämpliga tänkbara gruppmedlemmar i sitt umgänge.

De rekryterade är unga kvinnor i åldrarna 16 till 19 år. Vi valde just denna åldergrupp dels för

att de var tillgängliga för oss och dels för att vi tyckte att det var en bra ålder. De har en

erfarenhet som yngre deltagare kanske inte hade hunnit skaffat sig än, samtidigt så är de

fortfarande unga och mycket påverkbara, det är en grupp som snart är på väg ut i arbetslivet

eller till vidare studier. De är på väg till något nytt och står inför en förändring. Där kan det

finnas många frågor och funderingar kring att man är ung kvinna och ska skapa eget

utrymme. En del av den utvalda gruppen går på samma gymnasieutbildning, andra är vänner

som går på andra utbildningar men som umgås på fritiden. På så vis har vi använt oss av redan

existerande grupper och ett så kallat styrt urval. Vi har valt att använda oss av två grupper

med unga kvinnor där varje grupp skulle bestå av ca fem deltagare. Vi valde att låta 12 unga
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kvinnor anmäla sig till fokusgruppen på grund av eventuellt bortfall. Vid första tillfället

deltog fyra personer och två uteblev. Vid andra intervjutillfället deltog fem personer och en

uteblev. Så sammanlagt deltog nio personer i undersökningen. Vi gjorde båda intervjuerna

under en två veckors period.

1.5.3 Intervjumaterialets validitet och reliabilitet

En risk med fokusgruppsintervjun kan vara att alla gruppmedlemmar inte vågar uttrycka sina

åsikter på grund av grupptryck eller att de helt enkelt inte får komma till tals då de överröstas

av andra mer högljudda och öppna deltagare. Risken finns att deltagarna bara talar om det

som är socialt accepterat och utelämnar den information som inte upplevs som socialt

önskvärd (Wibeck, 2000 s.121). Detta var inget som vi märkte eller reagerade över under

intervjutillfällena. Det fanns deltagare som var mer högljudda och de fanns de som var mer

tysta, men de alla hade egna och olika åsikter om ämnet som de vågade framföra. Det var

också därför som vi medvetet valde en homogen grupp som sedan tidigare kände varandra

väl, just för att de skulle våga uttrycka sina åsikter. Dock kan vi inte veta om det var åsikter

och värderingar som inte uttalades i gruppen då det fanns en rädsla av att göra bort sig eller

oroas över vad resten av gruppen skulle tycka.

Miljöfaktorer

Ett annat problem avseende validitet är den fysiska omgivningen. Intervjun bör inte ske på en

helt främmande plats för då kan gruppdiskussionen påverkas negativt. Deltagarna kan känna

obehag och främmande inför intervjun som då kan komma att hämmas.

En annan risk är också om man befinner sig på hemmaplan hos moderatorn, då diskussionen

kan komma att föras mer på moderatorns villkor än på deltagarnas (ibid. s.31). Vi valde ändå

att ha gruppintervjuerna på hemmaplan. Dels för att det var svårt att hitta tillräckligt stora

lokaler som gruppen skulle kunna vistas i på ett bekvämt och avslappnat sätt, men även dels

för att grupperna endast kunde delta under kvällstid och det var då svårt att hitta lokaler att

låna. Vi tänkte noga över de konsekvenser som kunde uppstå genom att ha det hemma och

även om det var hemma hos moderatorn så höll hon en neutral roll under diskussionerna. Vi

pratade även med deltagarna om detta och de verkade inte uppleva det som något problem.

I en fokusgrupp där deltagarna interagerar med varandra, där deras idéer och tankar utbyts

mot och med varandra kan tyckas vara mer valid data än data som samlas in genom att

individer ensamma får ge uttryck för åsikter (ibid. s.122). Vi tror att gruppintervjun fick de

unga kvinnorna att öppna sig mer på ett naturligt sätt, än vad de skulle ha gjort under en
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vanlig intervju. Nu befann de sig i en välkänd grupp där de kunde känna trygghet. Vi

upplevde det som om de verkligen uttryckte sina åsikter på ett trovärdigt sätt. Före intervjuns

början hade vi informerat dem om att de inte skulle vända sig direkt till moderatorn under

diskussionen utan till gruppen som helhet. I början vände de sig ändå till moderatorn för

bekräftelse efter att ha gjort ett uttalande. Men sedan så inföll det sig naturligt att de hade en

diskussion mellan varandra. Eftersom diskussionen pågick mellan dem och inte med oss tror

vi inte heller att vi som personer påverkade trovärdigheten. Vi höll oss mer i bakgrunden och

fick känslan av att vi glömdes bort emellanåt, när diskussionerna blev som hetast.

Eftersom reliabiliteten ökar om samma moderator håller i båda fokusgrupperna, valde vi att

en av oss skulle vara moderator vid båda intervjutillfällena. Den andra av oss agerade då som

observatör, men förde även anteckningar under diskussionen. I helheten så uppfattar vi både

validiteten och reliabiliteten som god.

Etiska överväganden

Både vid rekryteringen av deltagare och vid intervjutillfällena var vi medvetna om de etiska

principerna; anonymitet, frivillighet, konfidentialitet och medgivande. Vi informerade de

unga kvinnorna om deras anonymitet i uppsatsen, dock kan det bli problematiskt vid

gruppintervjuer då det finns en risk att någon av deltagarna själva bryter denna. Det

diskuterade vi också med dem. Frivilligheten var självklar eftersom de själva fick anmäla sitt

intresse. Vi har varit noggranna med att bevara konfidentialiteten genom att bevara material

på säkra platser hemma. Medgivande var inget som vi behövde använda oss av då de unga

kvinnorna var i en så pass hög ålder att de kunde bestämma själva om de ville medverka eller

ej.

1.6 Historik

Vi har här presenterat en kort historik, för att ge läsaren ett bakåtperspektiv. Detta för att visa

att ämnet har varit aktuellt för kvinnan i alla tider.

För länge sedan…

Redan under medeltiden ansågs kvinnan som syndig då hon hade en yttre skönhet. Skönhet

blev ett redskap för att utföra ondskefulla planer. Berättelsen om Evas skönhet och myten om
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Pandora sammanfördes. Eva skapades av Adams revben, ett bristfälligt material och syndade

genom att bita i äpplet. Pandora skapades som ett straff åt människorna för att Prometeus hade

stulit elden, hon beskrevs som den vackra ondskan. I kyrkofädernas skrifter prisades

oskuldfullheten och jungfruligheten som ett kriterium för den kvinnliga renheten. Den kyska

och rena jungfru Maria var förebilden (Tseëlon 1998 s.15-19). I den kristna teologin är

oskuldfullhet inte bara frånvaron av sexuellt beteende. Kvinnan ska inneha både kroppslig och

själslig kyskhet, i begäret, tanke, blickar och tal. Hennes ansvar sträcker sig utöver henne

själv och omfattar även de ögon som betraktar henne som ett sexuellt objekt. I detta kan man

se en klar paradox, för det första blir hon aldrig åtrådd vilket innebär att hon inte blir sedd

heller. Det betyder en fullständig seger över och ett förnekande av köttet. Genom att fördöma

varje form av ståt hos kvinnan som en synd, har kyrkan var behjälplig med att hos det

kvinnliga kollektivet skapa en ständig medvetenhet om hur de ska se ut och vilken inverkan

deras utseende har på andra (ibid. s.21). Kvinnan tycktes aldrig få det hela rätt. Vad hon än

hade på sig eller hur hon än såg ut blev det synonym med något negativt. Genom korrekt

klädsel skulle mannen kunna motstå frestelsen. Men bar hon för manliga kläder tolkades

hennes beteende som trotsigt och oberoende. Oavsett om hon bar naturliga, manliga,

kvinnliga eller artificiella kläder så blev hon dömd (ibid. s.25).

1900-1960

Vi hoppar vidare, ett stort hopp till 1900-talet, för att visa att åsikterna om kvinnans skönhet

fortsatte, även långt in i vårt eget århundrade.  I boken Röda läppar och shinglat hår skriver

Johan Söderberg (2001) att Ella Adelia Fletcher i Den sköna kvinnan 1904 skrev, att en

vacker kvinna skulle ha stora ögon, smala bågfomade ögonbryn och långa krusade

ögonfransar. Hon skulle även ha små öron, som låg tätt intill huvudet, vackert, glänsande hår

och välproportionerade händer och fötter. Överarmen skulle mäta 26-28 cm, handlederna 12.5

cm, låren 53.5 cm, vaderna 27 cm och fotlederna 16.5 cm. Idealvikten var 52 kilo, längden

var 165 cm (s.70).  I fortsättningen var det dock mest kvinnans hy som var i fokus. Även

läkaren W Béran Wolfe rekommenderade att kvinnan skulle kosta på sig att vårda sitt

utseende, allt för att ge kvinnan det liv som hon behövde för att kunna möta problem med till

exempel umgänget eller i arbetslivet (Söderberg 2001 s.73). Söderberg citerar signaturen Fru

Lisa, i en Husmodern från 20-talet. Hon säger:
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”I vår tid är man mindre än någonsin isolerad, det är inte längre min ensak, om jag

vill se ung eller bra ut, det är inte heller en fråga, som avgöres om min man eller

familj fäster sig vid detta faktum, utan det är hela samhällets sak.”

Söderberg fortsätter berätta om olika skönhetsvårdande tips som florerade i Norden under

1950-talet. Ett av dem var att en kvinna noga skulle vara medveten om att skönhet inte bara

handlade om att vara fåfäng, det kunde vara en fråga om att vara attraktiv eller inte på

arbetsmarknaden också. En kvinna som vårdade sitt yttre var men benägen att få ett jobb än

den som inte gjorde det (2001 s.77). Under 50-talet skulle skönhetsvården ta fram

personligheten hos kvinnan, men inte bara det, det uttalades också mer explicit att skönhet

och sexuell attraktionskraft var synonyma med varandra. Kvinnan skulle göra sig vacker för

att mannen i hennes närhet skulle kunna berätta för henne att hon var det (ibid. s.77).

Kvinnans skönhetsvård var inte längre politiserad, den började handla om att behaga mannen,

på ett annat sätt än tidigare, då kvinnan mer skulle vara värdig genom sitt sätt, sin

husmoderlighet och sina dygder. Under samma årtionde dök ännu ett nytt fenomen upp,

nämligen att tonåriga kvinnor också uppmanades att använda makeup, av medierna.

Veckopressen drog likhetstecken mellan självkänsla och skönhetsvård (ibid. s.78).

1960 och framåt

Under 1960-talet blev kvinnan ofta porträtterad i medier som ren och oskuldsfull. Hon ler ett

blygt leende, och det är oftast en ansiktsbild (Hirdman 2002 s.26). Man börjar göra reportage

om kända personer, celebriteter. Dessa kvinnor figurerar i reportage med rubriker som ”Fem

underbara barn” ”Kärlek” ”Evig sol” och ”Ett sagohus” i bildtexterna. Bilderna i sig visar en

leende blond kvinna som poserar med sina barn, med sin man, i sin trädgård och framför sitt

hus. Mannen har börjat ta plats i den kvinnoriktade veckopressen. Bilderna i tidningar som

Vecko Revyn (hädanefter betecknat som VR) visar mannen som en central figur i bilden

(ibid.). Kvinnan framställs utseendemässigt som en förförisk oskuld, som gärna ska göra

något för sin man (ibid. s.17) och det är en fortsättning på 50-talets initierande syn att kvinnan

ska göra mer och mer för att behaga mannen, också se bra ut. Under 60-talet var det fokus på

hur kvinnors hår och ansikten skulle vårdas. 1970 har reklamen kommit att få en betydande

roll i veckopressen. Unisexmodet dyker upp. Kvinnan ska också under 1970-talet vara smal

och vacker, men även modern och kravlös (Hirdman 2002 s.52). Under 70-talet började

veckopressen tala om hur en kvinna skulle sköta sin kropp, för att få den figur som var

önskvärd. I en reklam från VR 1970 står det: ”Smalare midja, snyggare byst, slankare ben på
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fyra veckor”.  I VR nr 38 1970 finns en artikel som går under namnet ”Ät och bli smal!” I nr.

37 samma år uppmanar tidningen kvinnorna att bli: ”Nu! Slankare, yngre, vackrare!”.

Skönhetsidealet var som sagt 1904 att väga 52 kilo och att vara 165 cm lång (Söderberg 2000

s.70). Det ger ett BMI1 på 19. Det rekommenderade enligt viktväktarna är 20-25

(http://gcms.weightwatchers.com).

Avslutning

Moralisk kritik av kvinnligt utseende och uppträdande visar att kläder och utseende

fortfarande rymmer moraliska egenskaper. Detta visas kanske bäst i en diskurs som klär av

kvinnan och sexualiserar henne i kontexter där det är irrelevant, som en slags sista åtgärd mot

ökad makt och jämställdhet (Tseëlon 1998 s. 27).

2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIER

2.1 Tidigare forskning

Under tidigare forskning valde vi att ta fram relevant litteratur, både forskning och böcker av

mer populärvetenskaplig art. Vi har även valt att ta med olika veckotidningars bild av unga

kvinnor, samt reklamens position i medier och effekterna av denna.

Unga kvinnor och medier
Målgruppen unga kvinnor i åldrarna 15-25 år är viktig, för att de är kommersiellt lönsamma.

De unga kvinnorna i vår undersökning faller självklart under den kategorin med deras

åldersspann på 16-19 år. I veckopressen finns ett direkt tilltal till unga kvinnor, med

uppmaningar om hur en kvinna ”ska” vara (Ekman 1998 s.41). Veckotidningarna talar om att

det är en form av identifikation som de är ute efter och det tycker de är viktigt att förmedla till

läskretsen. Ekman (1998) menar att tidningar som Vecko-Revyn riskerat att ge unga kvinnor

prestationsångest och en översexualiserad bild av tillvaron istället för den identifierande och

stödjande bild de själv talar om (s.43). Ekman säger: ”Det frisinnade blir i värsta fall

förtryckande, ett slags omvända pekpinnar.” Man kan säga att dåligt självförtroende säljer.

Tjejtidningar har stor makt i fråga om att sätta normen för vad unga kvinnor ska tänka och hur

de ska vara.

                                                
1 BMI betyder Body Mass Index och är ett mått för att bedöma övervikt, fetma och undervikt.  Normalvikt ligger
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Många unga kvinnor utgår från de olika tjejtidningarna när de ska skapa sina egna värderingar

kring utseende och uppförande, även om tidningarna säger till unga kvinnor att det är de som

har makten, uppmanas de unga kvinnorna att bli objekt istället för subjekt (ibid. s. 44). Om en

kvinna eller en ung tjej idag ska följa alla uppmaningar som hon får genom medier, på hur

hon ska se ut, uppföra sig och vara, har hon helt enkelt inte någon fritid över. Hon ska helst av

allt använda den fritid hon faktiskt har, till att bry sig om sitt utseende, genom att träna, gå på

olika behandlingar, sminka sig, raka/vaxa benen och shoppa. Kvinnor lär sig tidigt att genom

medierna bygga upp sin självbild efter en manlig norm och vara objekt, eftersom kvinnlig

tillfredställelse alltid kopplas samman med skönhet (ibid. s.57).

Medier uppvisar tydliga tendenser på kroppsfixering som enligt vissa forskare torde vara

anledningen till att anorexi och bulimi har blivit vanliga folksjukdomar i Sverige (bl.a.

Ekman, Björk, Johansson). Nina Björk (1999) skriver i Sireners sång att anorexi är en slags

yttersta sätt att förvandla den naturliga kvinnligheten, som får symbolisera svaghet genom

sina mjuka former, till stark manlighet, en förmåga att avstå (s.225). Anorexi är inte det vi vill

undersöka, men sjukdomen är en förlängning på vad som kan hända om idealen dras till sin

spets. Det intressanta är att kvinnligheten premieras enbart om den är tuktad och formad enligt

väldigt strikta normer. Rumpan får lov att puta ut, men inte magen, brösten ska vara en viss

form, men inte bli hängiga på grund av viktnedgång. En paradox, kan tyckas. Förändringen

från kvinnan som ett neutrum till kvinnan som ett skelett med sexuella attribut påsatta, är det

en mer upplyftande bild? Anna Johansson (1999) skriver i boken Elefant i nylomstrumpor att

när uppfattningen om kroppen blir något som individen är ansvarig för själv, blir friheten

större, men nya former av sårbarhet och framträder också. Hon fortsätter att säga att när

kroppen får ökad betydelse i identitetskonstruktionen blir också skammen över misslyckande

som tydligast (s.97).

I en undersökning som tidningen Hennes gjorde år 2002 var det ”jätteviktigt” att vara smal

(juli 2002, nr7). Tidningen för in begreppet ”ätstörning-light”. Enligt tidningen lider du av

just detta om du till exempel låter bli att äta det du har lust med, men ”äter med ögonen” och

om du tränar utan att tycka att det är roligt. Du lider också av fenomenet om du får ”ångest av

att ha ätit en för stor portion eller ’förbjuden’ mat” (nr 7).  Du ska istället skriva ”matdagbok”

                                                                                                                                                        
mellan 20-25.Ändras vikten upp eller ner, ändras också BMI.
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för att se hur du missbrukar mat, äta tre till fem gånger om dagen och låta bli att äta för att

döva obehagskänslor (ibid.). Artikeln blandas med reklam, riktad till unga kvinnor. På ena

uppslaget finns de råd och tips vi ska följa för att inte gå över i den sjuka fixeringen vid mat,

på nästa uppslag ser vi sex kvinnor ligga på en badbrygga i röda bikinis, med platta magar och

utan överflödigt fett på kroppen. Kvinnorna ser lyckliga och avslappnade ut, de är säkra och

starka för de har inga hår på benen eller under armarna. Reklamen görs för företaget Gillette,

som marknadsför en kvinnohyvel. Tidningen frågar sig vid sidan av annonsen och inne i

artikeln om vi har ”tjockisbrillorna” på när vi tittar oss i spegeln. Enligt konventionerna som

finns idag är fetma lika med sjukdom, och feta människor ses nästan uteslutande som offer

(Ekman 1998 s.64). Det finns en myt om att överviktiga människor är lata, har dålig disciplin

och är människan klart överviktig, och faktiskt fet blir denna också anklagad för att vara

mindre intelligent (ibid. s.64). Och varje tid har sina egna ideal. I början av 1900-talet skulle

kvinnans anklar vara en viss omkrets i centimeter, idag ska hon vara väldigt smal, men ändå

lyckas ha både rumpa och bröst som om vore hon volyminös.

Förebilder är viktiga för människor, och detta tar veckopressen fasta på. I tidningen Amelia,

som i och för sig vänder sig till en lite äldre kundkrets än de unga kvinnor vi har pratat med,

men som ändå känns representativ för hur kvinnliga medier ser ut idag, berättar i nr. 10

(2004) att skådespelerskan Charlize Theron fick påsminkat plitor och spruckna blodkärl på

”sin egen perfekta hy” inför en filmroll där hon ska spela hemlös seriemördare. Hon vann en

Oscar för rollen och tidningen tror sig veta att detta är till viss del på grund av att hon vågade

vara ful. Hon gick upp 15 kilo också, vilket Amelia påpekar gjorde att hon gick upp till

normalvikt.  Lite längre fram i tidningen får vi veta hur vi ska klä oss för att se fem kilo

smalare ut.

I Under det rosa täcket  tar Björk (1996) upp modetidningen Elle ur en kritisk synvinkel just

för deras sätt att framställa kvinnan. Björk skriver att Elle är till för att kvinnor ska förverkliga

sin första uppgift; att bli traditionella kvinnor, att bli sköna objekt. Elle skapar och skriver om

den ”kvinnliga” identiteten och vädjar till alla kvinnor: tro på din kvinnlighet, den finns i ditt

inre. Men samtidigt menar Björk att Elles dolda budskap säger: du behöver skapa din

kvinnlighet (med smink, med färg). Först när du använder kulturella produkter blir du dig

själv, och när du har gjort det blir du lycklig, värd att älskas (s.19-20).



18

Att vara normal kan både vara mest vanlig, att smälta in i massan, men det kan också vara det

mest eftersträvansvärda, att vara det mest genomsnittliga, men även det mest ideala. Hur det

normala beskrivs fungerar som regler för omgivningen (Ambjörnsson 2002 s.21).

Reklam i medierna
Dagens människa ägnar mer än tjugo procent av dygnets tid till olika typer av massmedier och

i alla massmedier finns reklam. Reklamen är den ekonomiska basen till den stora

masskommunikationen. Reklamutrymmet i vissa medier och reklamkostnaderna tycks visa att

annonsörerna idag hör till de allra mest betydelsefulla normsändarna i samhället (Beck-Friis,

1992 s. 4).

I sociologiska termer är reklamen ett medel för psykologisk masspåverkan av värderingar och

tankar. Både med avsedda och icke avsedda effekter. Den ingår i ett förlopp i dagens samhälle

där människor påverkar varandras handlande och tänkande. Påverkan kan ske i många olika

former och de kan vara både positiva och negativa. Reklam kännetecknas av att vanligen

arbeta med de positiva formerna såsom löften, rekommendationer och beröm. Reklamens

påverkan avser inte bara värderingar som sammanhänger med köp eller konsumtion. Den

anknyter ofta till sociala fenomen av olika slag som umgängesformer och

könsrollsuppfattningar. Reklamen ger uttryck för att det kommersiella livet med ”det senaste”

är viktigast. Även personlighetsideal kan skönjas där ungdomlighet och modernitet är de

starkast framträdande dragen. Reklamen är en social institution genom att vara offentlig, den

når många människor på kort tid och är en del av allas sociala miljö. Denna institution knyter

an till gemensamma normer och värderingar och kan därför inverka på människors beteende,

värderingar och förhållningssätt. Reklamen stärker den sociala kontrollen genom att skapa

förhållningssätt och beteendemönster som uppmuntras genom löften som t.ex.  ”den unga

kvinnan ska ständigt vara vacker” (ibid. s.3-6).

Reklamens sociala funktioner bygger på eller kommer från de miljöer, normer och vanor som

redan finns i samhället. Men reklamen är den, i viss utsträckning som förstärker och

upprätthåller just de normerna och vanorna. Reklam till unga kvinnor ger dem falska och

föråldrande föreställningar om vad som är karaktäristiskt för kvinnor respektive män. Reklam

visar pojkar som är aktiva och koncentrerade på en uppgift medan flickor enbart är

koncentrerade på sig själva. Mannen visas upp som aktiv inom yrkesrollen med kläderna på

medan kvinnan visas upp halvnaken och för att behaga. De uppvisas som ensamma,
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drömmande med mystiska leenden. De vårdar sina kroppar och är unga och sexiga. Hon är

den könssterotypa kvinna som dominerar annonser för hygien och kosmetika. Förvrängningen

i förhållandet till verkligheten är kraftigare omkring reklamens kvinna inom alla kategorier.

Kvinnan är ung, mer allmän och objektifierad än mannen. Hon är upptagen av sin kropp och

sitt utseende och har en konstruerad kroppsställning, som inte är relevant för produkten (ibid.

s.6-12).

Effekter av reklam
Det är svårt att veta hur mycket reklam och medierna på verkar våra attityder. Men de antas

inte bara påverka våra inköp och konsumtion. De påverkar och styr också vårt sätt att vara och

tänka. Reklamen sänder ut två budskap: köp märket; såhär är kvinnor. Man säljer alltså en

kvinnobild på köpet.  Den stora mängden reklam som porträtterar kvinnan gör att reklamen

får en kraftig påverkan när det gäller attityder till kvinnor och mellan kvinnor. När det gäller

medierna och reklam som formare, förstärkare och skapare av värderingar, handlingar och

attityder är unga kvinnor är en särskilt utsatt grupp. De har ännu inte skapat sig en hel

identitet och alla de erfarenheter som kanske krävs för att vara mer objektiva. De står

fortfarande i begrepp att bilda sig en uppfattning om kvinnor, män och relationer. Som

tidigare nämnts så är medierna och reklamen i den en av de viktigaste normativa sändarna.

För unga kvinnor kanske viktigare än skolan. Den normativa kommunikationen är av

avgörande betydelse för utvecklandet av deras personlighet (ibid. s.13-14).

2.2 Teori

2.2.1 Feminism

Vi valde feminismen som teori därför vi tyckte att den gav relevanta perspektiv. De

feministiska teorierna har haft starka åsikter om just hur kvinnor påverkas och objektifieras av

medier. Därför tyckte vi att det var oundvikligt att skriva uppsatsen utan att ta med feminism

som en av utgångspunkterna i analysen.

Feminismen och teorier kring feminism har funnits under en längre tidsperiod. Men det är

först under 1990-talet som dess bidrag till diskussioner om hur världen är och borde vara tagit

en större plats än någonsin i det offentliga samtalet. Feminismen är stort och ofta finns det

fördomar om hur en feminist är, ser ut och vad hon tror på, av de så kallade ickefeministerna.
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Men det finns inte bara en, utan flera feministiska teorier med olika syn på samhället. Det som

feminismen står för i helhet är att skapa en samhällelig förändring. Den feministiska

riktningen är att bryta ner en av de mest grundläggande strukturer som finns och som alltid

funnits, den strukturella ojämlikheten mellan könen. Feminismen påstår att kvinnorna är

underordnade männen och generellt sätt så har kvinnor mindre makt än män. Det handlar inte

främst om förhållandet mellan kvinnor och män på det individuella planet utan på det

kollektiva. Ojämlikheten mellan könen är synlig på alla samhällsområden menar feministerna.

Lena Gemzöe (2002) skriver om fyra olika sfärer av samhällsliv i dagens Sverige där det

råder ojämlikheter mellan könen och där den också är synlig i sin bok Feminism. En av dessa

sfärer handlar om kulturell nedvärdering av kvinnor. Kvinnors arbete i hemmet utförs obetalt

och de har allt för låga löner i den offentliga sektorn Det är en nedvärdering av kvinnors

arbete och erfarenheter. Den bild som barn och ungdomar får i skolan av kultur och historia är

en bild av att kvinnors insatser är betydelselösa och osynliggörs på så vis (s.12, 16)

Medie-, reklam- och modeindustrin bygger på att objektifiera kvinnors kroppar och förmedlar

en syn som innebär att kropp och utseende är det viktigaste för kvinnan. Den yrkesarbetande

kvinnan finns inte med i reklamen, utan reklamkvinnan sysslar med hemmet och den egna

kroppen. Skulle kvinnan arbeta, sitter hon i ett styrelserum, med kjol, nylonstrumpor och höga

klackar. Kvinnorna i reklam är yngre, gladare och sexigare än männen. Bilden av kvinnan i

medierna är långt ifrån alla jämställdhetideal. Material om starka, självständiga, enskilda

kvinnor har ett lågt värde inom medierna (ibid. s.18- 20).

.

Denna teori har fått mycket kritik och även ställt till en del problem i flera avseenden då det

faktiskt finns män som är underordnade kvinnor och även männen lider av att leva i ett

sexistiskt samhälle. Den stereotypa mansrollen hindrar många män i sin personliga utveckling

och även de fastnar i en gammal syn som arbetande familjeförsörjare, när de hellre skulle vara

hemma med barnen. Patriarkat existerar i vårt samhälle men det är inte detsamma som att alla

män förtrycker alla kvinnor och varje enskild man bör inte ses som en fiende. Männens

möjliga stöd till feminismen bör uppmuntras och inte avvisas menar Gemzöe (2002 s. 55-57).

Det som vi själv också kan ställa oss kritiska till är att många feminister verkar glömma bort

att alla kvinnor inte är en homogen grupp. Man bör också tänka på att trycket är hårt mellan

olika unga kvinnor. Det är inte bara männen som förtrycker, kvinnor förtrycker varandra

också. Det finns många unga kvinnor som känner press ifrån varandra för hur man ska vara



21

och se ut för att betraktas som okej i andras ögon. Detta är något som vi tycker saknas i den

feministiska litteraturen.

2.2.2.Socialpsykologi

Vi har valt att ta med socialpsykologiska teorier som en grund i uppsatsen. Detta för att kunna

analysera och förstå vad det är som gör att unga kvinnor handlar som de gör. Förståelsen för

hur individen påverkas av de budskap som medierna sänder ut kan tolkas med hjälp av

socialpsykologin.

Socialpsykologin söker förståelse för förhållandet mellan individ och samhälle. Samspelet

mellan samhället och människans beteende är i fokus. Vad som räknas till det omgivande

samhället är

1. Människor i omgivningen, både enskilda personer och grupper av människor, som

kompisgruppen, klasskamrater, arbetskamrater och så vidare.

2. Materiella ting , till exempel en produkt som är åtråvärd, men även naturen och

byggnader går in under denna punkt.

3. Institutioner, såsom skola, hälsovård, och medier.

I socialpsykologin är inriktningen att människan och samhället lever i ett ömsesidigt

behovsförhållande till varandra (Angelöw, Jonsson 2000 s.9). Socialpsykologin har två olika

rötter som grundare. Den första är psykologin och individens problem och den andra är

sociologin och samhällets problematik. Det kan kallas för människosammanslutningarnas

psykologi. Psykologin undersöker hur människor handlar, tänker och känner medan

socialpsykologin undersöker hur grupper, massor och folk handlar, tänker och känner. Det

som också skiljer sig från den traditionella psykologin är att i socialpsykologin så är det inte

det biologiska som påverkar individens beteende utan det sociala: andra människor (Eskola

1982 s.14, 51, 85). Det är de massiva internaliseringarna från samhällets normer, värderingar

och regler som påverkar människan och hennes sätt att vara. Människans förmåga att ”se sig

själv med den andres ögon” utgör den viktigaste förutsättningen för identitetsskapandet

(Johansson 1999 s. 78).



22

Fördelar med att använda socialpsykologi är att det går att få en ökad förståelse på flera olika

nivåer, vi lever i en värld där vi stor del av vår tid umgås med andra människor, vi lever i

olika relationer och utvecklar tankar, handlingar och känslor utifrån det samspelet.

Nackdelar med socialpsykologin som perspektivval är att den har används för att manipulera

människor, till exempel i reklamsammanhang, för att förmå konsumenter att handla varor som

egentligen konsumenten avfärdat om all information hade varit tillgänglig (ibid. s.11). Detta

anser vi kunna vända till en styrka då vi ser att socialpsykologiska kunskaper kan hjälpa oss

att tolka vad som händer i förhållandet mellan individen och medierna.

Social inlärningsteori

Sociala relationer är viktiga för inlärningsteorin. Två individer eller fler konfronteras med

varandra på något sätt. De lever inte bara i anslutning till varandra utan också med varandra så

det den ene gör påverkar den andra. Sociala relationer kan ses som beroenderelationer där

människor har behov och önskningar som bara kan tillfredställas genom andra. Dessa

tillfredställande kan också äventyras för individen på grund av andra människor. Beroendet

kan reglers med belöningar eller straff vilket kan ske genom mentala operationer så som

attitydförändringar och andras föreställningar om människor (Brenner m.fl. 1978 s.64-66). De

vanligaste belöningarna sker i form av bekräftelse, beröm och uttryck för godkännande och

instämmande medan bestraffningar har formen av klander, ogillande och uttryck för

avvikande beteende (Eskola 1982 s.76-77). En individ har sociala behov så som kärlek,

vänskap och uppskattning och för att behålla den sociala statusen krävs respekt och

uppmärksamhet från andra. Vi speglar oss i andra människors reaktioner på oss som person.

En individ som ständigt behandlas på ett oönskat sätt antas utveckla en negativ

självuppfattning. Vi korrigerar ständigt vår självuppfattning i en positiv eller negativ riktning

när vi interagerar med andra. Relationer mellan ledare och ledda, mellan producenter och

konsumenter och mellan vänner präglas av samma principiella beroende (Brenner m.fl. 1978

s. 64-66).

Social inlärning kan man definiera som ett fält där man undersöker vad individer lär sig

genom att de studerar och observerar andra människor och hur beteendet styrs av social

konsekvenser och sociala händelser.

Modellinlärning



23

Inom den sociala inlärningsteorin finns flera olika inlärningsmodeller och en av dem är

modellinlärning. I denna modell finns det en modell som gör något och en observatör som är

åskådare till det som modellen gör och vilka konsekvenser det leder till (Brenner 1978 s.33).

Modellens inflytande på observatören sker främst genom den information som modellens

beteende innehåller. Hos observatören bildas då en symbolisk representation av de stimuli,

aktiviteter, händelser och konsekvenser som finns med i modellens situation. T.ex. om en ung

tjej har Britney Spears som symbol och tar efter hennes beteende och klädstil, då kommer hon

få reaktioner och konsekvenser av detta. De kan både vara positiva och negativa. Vad och hur

modellen gör och vilka konsekvenser det har för henne, lagras hos observatören. Dessa

avbildningar struktureras på så sätt genom att vi använder oss av de möjligheter, språk,

insikter och kunskaper som modellen ger oss. Det finns en stor skillnad mellan inlärning och

det man utför när man lärt sig något nytt. Man kan ha lärt sig en mängd nya beteende genom

att studera modellen men för det behöver man inte utöva de för egen del; modellen kanske har

blivit bestraffad för sitt beteende. Men om modellen fått positiv respons på beteendet så

kanske samma beteende visar sig hos observatören (ibid. s. 38).

2.2.3.Makt

Maktteori valdes av oss, för att vi kände att det finns en struktur- individrelation mellan

medier och mottagare. Vi ville också problematisera och diskutera om medier kan ha en

manipulativ makt vad gäller unga kvinnors värderingar och normkonstruktioner.

Makt innebär kontroll, stort inflytande, egenbestämmande, men även kontroll över sin

omgivning. I SAOB definieras makt som bland annat styrka, förmåga, vikt, betydelse och

herravälde (http://g3.spraakdata.gu.se/osa/index.html).  ). Makt bygger på över- och

underordning (Ekman 1998 s.7). Max Webers (1864-1920) maktdefinition lyder: ”Makt

betyder sannolikheten för att få igenom sin egen vilja i en social relation trots motstånd,

oavsett varpå denna sannolikhet beror.” (Lindgren 1998 s.55, 56). Österberg (1991) talar om

den legitima makten, det vill säga lagstiftningsmakten, och den ”nakna” makten som är den

makt som saknar rättslig förankring, och är mer implicit (s.118). ”Den som har ‘monopol’ på

en marknad kan ha herradöme över andras handlande, även om detta handlande formellt sätt

är ’fritt’ och uteslutande styrs av egna intressen.” (Österberg 1991 s.122).
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Det finns en social ordning inom samhället som vi räknas inordna oss under, för att samhället

ska fungera. Nära sammanflätat med makt är legitimitet, det vill säga det som gör att individer

inordnar sig. Legitimitet bygger på till exempel traditioner, men även på emotionell tro

(Lindgren 1998 s.55, 56). Som exempel, besitter mannen som norm hög legitimitet och har

därigenom inmutat ett större handlingsutrymme än kvinnan (Ekman 1998 s.8). Människan gör

saker med en viss avsikt, motiv att agera på olika vis, för att på det sättet skapa och/eller

förverkliga en situation som de föredrar (Bauman 1990 s.134).

Att ha makt är att ha stort handlingsutrymme. Ju mer makt en människa har, desto fler

alternativ finns. Mindre makt ger i förlängningen ett tvång att anpassa sig och sina drömmar.

Den personen vars makt är mer begränsad är istället för autonom, det vill säga fri att

bestämma, heteronom, alltså individen används till någon annans mål, för någon annans skull

(ibid. s.141). Det finns två olika sätt att uppnå makt enligt Bauman. Det ena är att utöva tvång,

att manipulera handlingssituationen så att den andra personens resurser blir inadekvata,

ineffektiva. Man tvingar någon att utföra en handling de inte vill genom till exempel våld eller

hot om våld. Det andra sättet är att manipulera situationen så att individen enbart kan uppnå

sina eftertraktade värden bara om individen följer de regler som makthavaren gjort upp (ibid.

s.143).

Ett annat begrepp som innefattar makt är social kontroll. Social kontroll handlar om

kontrollen av avvikelse. Ett exempel på social kontroll kan vara mamman som höjer på

ögonbrynen åt sitt barn när detta äter slarvigt. Genom mammans näst intill obefintliga gest

uppfattar barnet att det gör något fel. Börjar barnet att sitta fint och äta med sin gaffel ler

modern och barnet vet att det har gjort rätt.

2.2.4. Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter

Feminismen är en teori som talar mycket om objektifierade normer och kulturell nedvärdering

av kvinnor. Det kan inte undgås att se att det i den feministiska teoribildningen ses som ett

förhållande och missförhållande av maktkaraktär. Därför har vi också valt maktperspektivet.

Vilken makt har medier, och talar vi om samma maktmissbruk som feministisk teori gör? För

att förstå makten och manipuleringens mekanismer har vi alltså valt in maktteori som ett av

våra verktyg. Detta går i sin tur att koppla till socialpsykologisk teori, social inlärningsteori

och modellinlärning, och att sociala relationer kan ses som beroendeförhållanden mellan
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individer. Eftersom socialpsykologin är en av flera teorier som lämpar sig bra för att ta upp

orättvisa förhållanden i samhället, (Angelöw& Jonsson 2000 s. 10) vill vi här passa på att

hävda att kulturell nedvärdering av kvinnor har uppkommit genom visst maktmissbruk och

därför anser vi att det är passande att sammankoppla de socialpsykologiska teorierna med

maktteori samt feministisk teoribildning.

3. EMPIRI OCH ANALYS

3.1Empiri

Detta kapitel kommer att inledas med en presentation av deltagarna i fokusgrupperna. I

presentationen har även en del av deltagarnas åsikter och tankar tagits med. Namnen på

deltagarna är fingerade. Efter det kommer en presentation av intervjumaterialet att göras, där

vi har delat in materialet efter de teman som vi under gruppintervjun utgick ifrån.

3.2.Bearbetning och analys

I bearbetningen av analysen har vårt tillvägagångssätt först och främst varit att gå igenom

intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna på dator, och kunde sedan sitta parallelt och

transkribera en intervju vardera. Vi har därefter tagit fram de tankar och värderingar som de

unga kvinnorna delat med sig och som var viktiga inför analysen. Vi har försökt hitta enskilda

åsikter som vi tyckt varit viktiga att lyfta fram, men även likheter och skillnader mellan de

olika deltagarnas synsätt. Det som framkommit under intervjun har vi sedan kopplat samman

med tidigare forskning och teorier för att kunna analysera materialet. De olika teman vi

använt i fokusgruppsintervjuerna kommer tillbaka i analysen och vi kommer dels att utgå

ifrån frågorna i frågeställningen och dels från det som de unga kvinnorna tagit upp under

intervjun. Analysen kommer att ligga som delar efter varje redovisat tema.

3.2.1.Empiri och analys tillsammans

Vi har valt att göra analysen i samband med varje temafråga. Detta gör att analysen blir bättre

kopplad till intervjumaterialet och vi kan också se att vissa av våra teman tenderar att flyta in i

varandra, då är denna metod en fördel, då vi lättare kan analysera materialet var för sig och
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lyfta fram mindre avvikelser och åsikter, som trots sin storlek, är viktiga i sammanhanget.

Dessa avvikelser och åsikter hade löpt en större risk att komma bort i en stor empiridel följd

av analys. Vi kommer i slutet av presentationen och analysen att skriva en sammanfattande

analys och resultatgenomgång.

3.2.2. Unga kvinnor och tjejer

Vi valde från första början att använda oss av begreppet ”unga kvinnor” eftersom vi ansåg att

det passade bättre in på vår målgrupp. Begreppet ”tjejer” kopplade vi samman med lite yngre

deltagare och dessutom tyckte vi att ”unga kvinnor” lät bättre i vår text. Men efter att ha haft

en diskussion med våra deltagare under pausen i våra intervjuer så kom vi fram till att vi ändå

skulle använda oss av begreppet ”tjejer”. Detta på grund av att tjejerna själva absolut inte

kunde relatera till begreppet ”unga kvinnor”. De ansåg sig vara tjejer och ingenting annat och

detta klargjorde de väldigt bestämt. Därför kändes det också mest naturligt för oss att även

använda den benämningen, eftersom  uppsatsen bygger på deras tankar och värderingar.

Därför har vi beslutat oss för att dela upp begreppen. I empiri och analys kommer vi framöver

i texten att referera till begreppet tjejer.

 3.3. Presentation av fokusgrupperna

Den första gruppen bestod av fyra deltagare.

 En av dessa var Petra som är 19 år, hon bor i Malmö och går på gymnasieutbildningen:

handel och företag. Petra tycker att det är viktigt att vara sig själv, man ska inte ”leka” att man

är något man inte är. En bra förebild är social och trevlig, hon tycker att man automatiskt blir

snyggare om man är trevlig. Petra tror att det är folket som bestämmer modet för om en

kändis har ett speciellt mode på sig eller en frisyr så tar alla efter, annars så blir man ”udda”.

Hon tycker också att det är viktigt att klä sig för sin vikt.

Winni är 18 år och bor i Malmö, hon läser på utbildningen textil och design. Hon säger att

trycket från medierna är att vara så perfekt som möjligt, både utseendemässigt och

personligheten. Winni tror att kändisarna har väldigt mycket press på sig på grund av det. Hon

tycker att man bör klä sig så att man ser bra ut, och mår bra och att det är fel att klämma in sig

i för små kläder.
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Alma som är 17 år bor i Malmö och går också på textil och design. Hon säger att det är viktigt

att vara smal, man måste vara perfekt och många blir tvingade till att operera sig  på grund av

trycket ute i samhället. Alma anser att en förebild bör vara galen och rolig, men får inte vara

kall och otrevlig. Hon ska vara sig själv. Alma säger att hon tar på sig vad hon vill och bryr

sig inte vad andra tycker.

Fanny är 17 år, går på textil och design och bor i Malmö. Fanny tycker att kroppsspråket är

viktigt hos en person. En förebild ska vara snäll och trevlig. Hon tycker att det är viktigt att

man är fräsch och klär sig bekvämt. Man ska inte ha för mycket smink eller för korta kjolar.

Hon säger att hon inte vet vad som menas med ”snyggt” egentligen.

Den andra intervjugruppen bestod av fem personer.

Karin är 17 år och bor i Malmö. Hon går på gymnasieprogrammet, barn och fritid. Karin

säger att det är viktigt att se bra, att ha mycket smink. Men det ska vara på ett naturligt sätt,

det är också viktigt att klä sig så fint som möjligt. Hon tycker att det är medierna som

bestämmer hur man ska se ut. Karin menar att det är viktigast med ärliga förebilder.

Kajsa är 18 år, går på textil och design. Hon bor i Malmö. Kajsa säger att man får en annan

bild av allting på grund av medierna. Hon tycker att man egentligen inte gör sig fin för sig

själv utan för alla andra, men när man har något att visa så ska man visa det. En bra förebild

bör ha något ”eget” men ändå se bra ut, iallafall för kvinnliga kändisar menar Kajsa.

Clara bor i Malmö och är 17 år, hon går på också på textil och design. Clara tror att det är

viktigt att vara smal och att det är en press som alla unga kvinnor har. Hon säger att hon

känner sig ospeciell när man ser alla snygga modeller, hon får dåligt självförtroende och blir

avundsjuk. Clara säger att hon tror att alla förebilder bara är trevliga för att man ska tycka om

dem.

Marie är 17 år och bor i Trelleborg men går på omvårdnadsprogrammet i Malmö. Hon tycker

att det inte är vanligt med stora modeller, man måste vara smal. Alla är perfekta på bild, man

får inte se den normala kvinnan så allt är bara oäkta. Snygga människor drar mer till sig

menar Marie. Hon tycker att en bra förebild inom musiken bör kunna sjunga och dansa bra,

men de ska vara snälla också. Marie säger att alla bör klä sig för sin ålder.
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Elin är 16 år och bor i Malmö. Hon går på gymnasieprogrammet, barn och fritid. Hon tror att

man ska se ut som i reklamen, smal. Allt handlar om pengar inom reklam, man vill inte köpa

en produkt med en ful modell säger Elin. Hon tycker att det är viktigt att förebilderna inom

medierna gör sitt jobb, som att skriva autografer även om de inte alltid känner för det. Hon

tycker att det är viktigt att se ut som man vill och att hitta sig själv.

3.4 Presentation av intervjumaterial och analys

”I don’t care if it hurts, I want to have control. I want a perfect body. I want a perfect soul”

”Creep”, Radiohead- Pablo Honey 1992

Tema 1: Medier. Hur tycker ni att mediernas bild av kvinnan ser ut?

I detta första tema ville vi få reda på vilka värderingar och attityder tjejerna hade till

kvinnobilder som visas i medierna och om de ansåg att det var en rättvisande bild. Vi ville

också få svar på frågan; vad de tyckte om medierna utbud och de budskap som de sänder ut.

En av tjejerna, Petra, tyckte under hela intervjun att det viktigaste var att ”klä sig för sin vikt”.

Är det en tjock och tjej, ska hon klä sig neutralt, inte ha korta kjolar, inte ha för urringade

toppar och på inget sätt anspela att hon har en sexualitet. Båda grupperna säger att det är

viktigt att vara smal, ha stora bröst, ha stor rumpa, och fin hy. ”Inspirationen är väl

Barbiedockan?” frågar Petra.

Båda grupperna tycker att bilden av unga kvinnor, som förmedlas idag är problematisk. De

anser att det skulle behövas mer oberoende bilder. Men de har inte sett några. Tjejerna tycker

också att de blir negativt påverkade av bilderna, Petra säger att ”folk blir helt psykade,

beroende”.

Tjejerna är överens om att det finns ett hårt tryck på dem som arbetar i miljöer som gör dem

till del av medierna, till exempel skådespelerskor och sångerskor. Under samtalen framgår det

att tjejerna till stor del tycker att de får dåligt självförtroende av att ständigt vara utsatta för

perfekta bilder av kvinnor, på reklampelare, i tidningar, på musikkanalerna, i tv-serier och på
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film. De är också medvetna om att många av dessa kvinnor, de som agerar symboler för dem i

egenskap av förebilder är både retuscherade och plastikopererade.  Tjejerna är överens om att

det är mest ansiktet och brösten som brukar ”fixas till” av kända kvinnor. I tjejernas sätt att

prata finns hela tiden viljan att vara liberal till allas olika utseende och förutsättningar, men

det lyser igenom vad som är ok, och vad som är onormalt.

Tjejerna är väl bekanta med olika populära tv-serier och kan deras karaktärer vid namn. De

ger exempel på att i Baywatch är alla smala för de måste kunna få på sig en bikini, men att det

finns en kille, Zack, i tv-serien, som de anser ha mer ”normal” kropp. Men, som Alma säger

efter en stund: ”Men alla vill inte titta på smala och äckliga”. Tjejerna pratar också lite om

att de blir påverkade av så kallade dokusåpor, men i mycket mindre utsträckning än vad vi

initialt trodde. Tjejerna pratar vidare om att det är svårt att komma på något eget, att det är

lättare att se sig om efter det som redan finns. Petra säger:” Bara för att man vågar inte vara

sig själv, man börjar tycka om det som finns, och så gör alla andra det med, för annars så är

man udda”.

I intervjugrupp två talar tjejerna om att det har börjat dyka upp modeller i reklam som ser lite

mer annorlunda ut. De tror att det kan bero på att många har vänt sig mot den ensidiga,

relativt homogena bild som medier har presenterat av kvinnan. ”/…/ och då har dom liksom

så, fått för sig att man ska ha fula modeller, med fräknar och orange hår/…/” säger Clara,

men tjejerna är överens om att det skulle behövas någon som ser mer normal ut. Det är enligt

dem någon som inte är överdrivet annorlunda (med fräknar och så vidare), som inte är extremt

smal eller överviktig. De har beskrivningar av att en tjej ska se naturlig ut och de pratar

mycket om att det är bäst att vara naturligt vacker. Att vara naturligt vacker är en egenskap

som tjejerna i intervjugrupp ett anser att Julia Roberts kommer undan med. Detta är för att

hon är så charmig, enkel trevlig och för att hon inte verkar otrevlig i intervjuer. Tjejer ska se

trevliga ut, ha lagom mycket, men inte för mycket, attityd, sköta sin hud, sitt hår, sina naglar,

sin kropp, sin vikt och sitt inre med elegans och charm.

Analys, medier

Alla intervjupersonerna talade om medierna som största påverkan inför hur man ska vara och

se ut. De tycker att det mesta kommer från USA via reklam och tidningar och andra medier.

Reklam är en stor del av dagens medier som påverkar tjejer både medvetet och omedvetet.
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Först och främst så förstärker den tjejernas bild av hur man ska vara som kvinna men den kan

även förändra denna bild (Beck-Friis 1992 s.3). Många av tjejerna säger att reklamen inte är

anpassad för vanliga människor utan visar bara de bästa sidorna av modeller och smala

kvinnor. På så sätt påverkar också reklamen tjejernas värderingar och attityder till hur man

ska vara och se ut. Det ”senaste” tillsammans med traditionella könsrollsuppfattningar är

reklamens främsta värdepaket. Den bild som idag visas av kvinnan i medierna är en gammal

invand bild där kvinnans roll är svårföränderlig, risken finns att reklamannonserna

åstadkommer obehagliga associationer menar Beck-Friis (1992 s 6, 11-12).

En orsak som Beck-Friis (1992) tar upp i diskussionen om den förvrängda kvinnobilden i

reklam kan vara att reklambranschen mest består av välbetalda män som har svårt att sätta sig

in kvinnans roll som en självständig och stark individ. Detta är en åsikt som feminismen delar.

Nina Björk skriver i sin bok Under det rosa täcket (1996) om en ny feministisk väg; en

feminism utan Kvinnan. Hon menar att medierna utmålar kvinnan som ”drömmen”. Att vara

kvinna ska inte vara något fint – det ska vara något ointressant. Hon säger också att budskapet

till unga kvinnor idag är att ”den medfödda kvinnligheten måste läras in” (s 16, 19).

Tolkningar kan göras genom att se på de olika normerna och de regler som ständigt sänds till

tjejer. Medierna säger; var så här, medan andra säger till dom; var dig själv.

 En av tjejerna uttrycker att ”bara man klär sig så som modet är så mår man mycket bättre

själv, alltså, man kanske inte tycker att det är skönt men man känner sig....” Det som visas

som det ”senaste” har en stor effekt på tjejer, de vill hellre se snygga ut än vara bekväma. Det

är viktigt för dem att hålla sig inom den tillåtna normen som finns inte bara inom deras egen

grupp utan även i hela samhället. Medierna är en av de viktigaste normativa sändarna till unga

tjejer (Beck-Friis 1992 s 14). Redan som yngre så socialiseras vi in i den kultur som finns runt

omkring oss. Att vara som en kvinna är inte betingat som medfött utan är snarare en inlärd

roll. Uppträdandet inför denna roll behöver inte alltid kännas äkta men utgör grundvalen för

ett meningsfullt umgänge med andra människor, vilket är en del av socialisationsprocessen

(Brenner m.fl. 1978 s.129-30). Genom inlärning tar tjejerna till sig symboler som finns i

medierna där de senare belönas med uppskattning och bekräftelser från människor runt

omkring dem, så som vänner och allmänheten. Det är då inte så viktigt för dem om de trivs

med rollen eller ej eftersom de får en positiv reaktion från andra genom att hålla sig till

normen.
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Tjejerna pratade mycket om reklamen och vilken förvrängd bild den ger. En av dem säger:

Varför visa något som inte existerar... De tycker att kläder ser snygga ut på reklamen men vet

att det inte sitter likadant på alla andra som inte är en modell. De säger att de blir påverkade

på ett negativt sätt, att folk blir beroende. Detta kan tolkas genom att se på hur tjejer idag

faktiskt har en beroendeställning till medierna. Det finns en relation mellan tjejerna som

konsumenter och medier som producenter. Producenterna sänder ut en norm av hur man ska

vara och se ut genom förvrängda bilder som leder till att konsumenterna får en dålig självbild,

i detta fall tjejerna (Brenner 1978 s.66). Tydliga tendenser finns att tjejerna vill bli

accepterade och bekräftade som godkända av deras umgänge, men även av andra människor

runt omkring. För att bli det så väljer de att hellre följa mediernas regler och normer än deras

egna. Tydliga tendenser syns att tjejerna brottas med hur de själva vill vara och hur de borde

vara enligt medierna. Tidningar uppmanar tjejer att ta makten över sig själva, att vara den man

är. Men redan på nästa sida skrivs det om att bli smal inför sommaren. Att man ska äta med

ögonen för att hålla vikten. Johansson skriver att den nutida kulturen kännetecknas av en rad

olika och ofta motstridiga processer. Han menar att människor inte nödvändigtvis behöver

vara maktlösa eller passiva för de krafter som de inte kan kontrollera (1999 s.115). Tjejerna

säger sig inte uppleva sig som maktlösa, men däremot kanske styrda av medierna och dess

utbud. De anser att de själva bestämmer hur de ska se ut och hur de ska vara. De kom fram till

att de iallafall valde färgen på kläderna själva medan modet valde vilka kläder som var rätt för

dem att bära. Idag har tjejer stor möjlighet att själva bestämma hur hon vill vara eller leva.

Samtidigt så upplever hon en maktlöshet inför de regler och normer som styr hennes

vardagliga tillvaro. Många människor använder i stor utsträckning material från massmedier

för att konstruera sin identitet. Detta behöver inte innebära att de blir en del av en anonym

massa men det kan väcka en rädsla att bara bli en i mängden (Johansson 1999 s.116-17).

Tema 2: Förebilder. Vad är viktiga egenskaper hos en förebild i medierna?

Vi valde temat förebilder, därför att vi ville veta om tjejerna hade några förebilder inom

medier och vilka dessa förebilder var i sådana fall. Vi ville se vilka egenskaper som

prioriterades hos en förebild och vilka krav tjejerna hade på dem.

Några kvinnor som tjejerna tycker är bra förebilder är förutom Julia Roberts, som tjejerna mer

kan identifiera sig med, trots åldersskillnad, är kvinnor som Pink, Anastacia, Angelina Jolie,
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Beoncey och med viss tvekan Britney Spears. Kvinnor från USA dominerar, den enda kvinna

som tjejerna talar om som inte är från USA är Shakira. Tjejerna ser inte bara medierna, i det

här fallet kändisarna som figurerar i medier, som del av kraven, många av tjejerna har höga

krav på kändisar.  De kvinnor som tjejerna har högst krav på är sångerskorna. De ska vara

”naturella” det vill säga, de ska inte ha några divalater, ska verka vara trevliga, inte snäsa av

fans och inte ha några höga krav på sin omgivning. Maria Carey var tidigare en förebild för

många av tjejerna men efter ha sett hennes negativa beteende i medierna är hon inte längre en

förebild.

Kvinnorna ska också vara perfekta och naturligt vackra enligt en del av tjejerna. En sak som

var framträdande i grupp två, var att kända kvinnor har en plikt att till exempel skriva

autografer till fans. De ska i korthet var ödmjuka, trevliga, ha tid, vara (eller verka) ärliga och

de ska vara snygga. Detta ska de i princip kunna ställa uppmed hela tiden för att tjejerna vi

pratade med ska tycka att de är bra förebilder. De får inte heller göra ”vanliga” människors

misstag, de får med stor tveksamhet ha en dålig dag, de får absolut inte lov att missbruka,

varken narkotika eller alkohol, och de ska inte dras med någon övervikt.

Tjejerna är familjära med sina förebilder och vet hur de hade uppträtt i vissa situationer, de

talar överhuvudtaget om dessa kvinnor som att de finns i deras bekantskapskrets, och detta

visar tydligt att identifikationen är stark.  Att det är viktigt för en tjej att hennes förebild ska

vara så perfekt hon kan bli, står klart.

Under intervjuerna märks tydligt denna ambivalens, mellan att få räkna inre egenskaper till

skönhet i övrigt, att få duga, som snäll, och trevlig, samtidigt är det viktigt att se ”rätt” ut och

att inte sticka ut för mycket. Tjejerna har hårda krav på sig själv men ännu hårdare är de mot

deras förebilder. De ska helt enkelt vara perfekta och inte begå några som helst misstag.

Förebilderna är auktoriteter med makt som ska bära ansvaret för deras egna moraliska

handlingar. Tjejerna menar att de själva valt att bli kändisar och då får de också ta ansvar för

de budskap och normer som de sänder ut via medierna.
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Analys, förebilder

De flesta av tjejerna hade förebilder inom medier och de var alla sångerskor eller skådespelare

från USA. De klargjorde tydligt att förebilderna inte fick vara otrevliga till sättet. Deras

personlighet var viktig men så var även utseendet. Enligt Brenner m.fl. (1978) tar människor

oftast efter modeller.  Modellens inflytande på observatören sker då främst genom den

information som modellens beteende innehåller. Hos observatören bildas en symbol som

representerar modellen och hennes agerande (s.37-38). Tjejerna väljer förebilder efter deras

beteende, en förebild som yttrar sig som trevlig, snäll och ödmjuk mot fansen och dessutom

ser bra ut har störst inflytande på tjejerna. Medan de avvisar andra kändisar som de upplever

som otrevliga divor. Även dessa personer blir modeller för tjejerna men på ett negativt sätt,

modellen blir bestraffad av fansen för sitt beteende.

Det är ingen som tar upp förebilder som är överviktiga även om det talas en hel del om det.

De tycker synd om de tjejer som är tjocka, att de inte accepteras som de är, men samtidigt så

tycker de inte att det är ok för en tjock tjej att gå klädd hur som helst. Detta är en ambivalens

som är genomgående i båda intervjuerna. De tjocka accepteras inte i samhället och inte i

medievärlden heller. Det råder en social kontroll över hur man ska se ut som regleras av

värden och normer. De tjocka människorna blir avvikare medan medierna är kontrollanter av

vad som är normen i samhället (Greer 1999 s.30). Medierna blir en sorts ”värdeledare” för

vad som är rätt och fel i tjejernas värderingar. Medier är lika med makt och ofta styrs och

vägleds människor av makten som är ute efter att få vissa mål att verka mer attraktiva än

andra. Värdena som man har väljs inte alltid medvetet (Bauman 1990 s.146). Tjejerna verkar i

sig vara medvetna om att det är fel att döma ut vissa människor på grund av deras vikt men de

gör det därför att förebilder och medier gör det. De vet att det är fel och att det inte borde vara

så. Att vara tjock har varit avvikande och oaccepterat under en relativt lång tid i den

västerländska kulturen, och för tjejer mellan 16 och 19 år den enda accepterade

kroppsbyggnaden de kan minnas. Bauman (1990) säger att om man verkligen pressas till att

svara på varför man väljer vissa värderingar framför andra så är det vanligast med svar som

”så är det bara” eller ”så har det alltid varit”. Det ger någon slags legitimitet åt vanor som

funnits länge och som fortfarande finns med, att många människor gör eller tycker på ett visst

sätt är ett värde som gör handlingen önskvärd (s.145). Att vara smal har länge varit normen

och det som setts vara mest värdigt i vår kultur. Han säger också att det som har prioriterats i

längden och som är värdigast ger en tillfredställelse och större glädje. Det som är moraliskt

överlägset rimmar bättre med ens sinne för rätt och fel (ibid. s.146-47).
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De tycker att det är viktigt att vara snäll men det är lika viktigt att vara vacker för att bli

accepterad, även om det inte borde vara så enligt tjejerna. Björk (1996) skriver att kvinnans

omaskerade ansikte bär puder, kräm och ögonskugga. Kvinnligheten är i själva verket

påmålad som en fasad för den ”värdiga” kvinnligheten. De kulturella produkterna som skapar

denna ”nakenhet” benämns dock inte vid sitt rätta namn utan istället använder medier och

reklamen texter som ”naturliga” ögon, ansikte och drag. Först när du använder kulturella

produkter blir du naturlig, du blir dig själv och när du gjort det så blir du lycklig. Du blir värd

att älskas som kvinnan med den naturliga skönheten (s.19-20). Tjejerna framhöll tydligt att

förebilderna men även andra kvinnor skulle vara ”naturella”. Vilket inte innebär att de ska

vara osminkade, tvärtom så menade tjejerna att smink skulle man ha, men det skulle inte

synas, det skulle vara naturligt. De ansåg att man var för hårt sminkad så såg man ”slampig”

ut och risken fanns att man kallades för ”hora” eller någon annan nervärderande kritik av

andra, oftast killar. Linden-Milles (1995) menar att kvinnan fungerar som ett symptom för

mannen och hans sexualitet. Hon ska vara ett objekt som är till för att betraktas (s.175).

Kvinnan får inte se ut som pinuppan, hon ska se ut som jungfrun. Tjejerna tar också upp att de

oftast gör sig fina för killarna, att det är de som bestämmer hur man ska vara och se ut för att

bli omtyckt. Men själva hade de samma värderingar när det gällde smink och se naturlig ut,

flera av dem tyckte inte att det var okej att bära smink så att det syntes. Undantaget var om

man skulle gå ut på kvällen. Då var det accepterat och kontrollerades inte lika hårt av andra i

omgivningen.

Tema 3.  Ideal. Hur ska en tjej se ut, utifrå n egna värderingar?

Temat valdes för att vi ville ha svar på frågan hur en ung tjej idag får lov att se ut, utifrån egna

värderingar? Vi ville att diskussionen skulle utgå från tjejernas uppfattning om vad som är

deras värderingar för att försöka se tendenser i vad som influerar tjejerna, och hur de gör detta

till ”sitt eget”.

Tjejerna uttrycker på flera håll att de hade önskat att alla kunde få vara som de vill. De börjar

gärna diskussionerna med att ”alla har rätt att se ut som de vill” och att det ”inte ska vara

omgivningen som bestämmer”.  De berättar också att det är viktigt att vara fräsch och bekväm,

bekvämligheten är viktig när de är i skolan och ska arbeta med sina projekt och så vidare. De

säger muntert att varför ska man göra sig besväret? Det är ändå inga (killar) som ser dem.
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Även om tjejerna ska prata om egna värderingar kommer de in på hur diverse kändisar ser ut,

Jennifer Lopez brukar ha ett visst märke på sina skor, andra stjärnor har eskimåstövlar mitt i

sommaren. De blandar den egna kompisgruppen med kända stjärnor.

 Naturlig skönhet talar båda grupperna om. Ett exempel på naturlig skönhet är att ha ett

trevligt sätt, att se osminkad ut trots att personen bär smink, att inte säga för grova ord och att

kunna föra sig på ett feminint sätt. Att ha en bra attityd är viktigt.  Det är viktigt i

diskussionsgrupperna att unga tjejer inte använder för mycket smink, de tycker att man visst

kan sminka sig, men att det i så fall ska se naturligt ut.

Har en av tjejerna i gruppen avvikande uppfattning händer det mer än en gång att hon blir

tillbakaförd till rådande norm, genom att det skrattas och skojas. Även fniss verkar

kontrollerande på enskilda tjejers uppfattning. En av tjejerna, Alma, säger att hennes förebild

är Britney Spears, de andra tjejerna fnissar föraktfullt, och Alma ändrar sig snabbt, med att

säga att hon bara skojade.

Fortsättningsvis anser tjejerna att när en tjej är mellan 16-19 år ska hon passa på att ha fina

kläder, det är då hon har förutsättningar att klä sig och se ut som hon vill. Senare, när en tjej

blivit en vuxen kvinna, måste hon tänka mer på hur hon klär sig. Förebilderna är slanka och

enligt västerländska normer vackra kvinnor inom sång- och filmbranschen, som till exempel

Julia Roberts, Angelina Jolie, och Beyonce.

Tjejerna visar också ett starkt ställningstagande mot att trycket börjar i väldigt tidiga åldrar.

De är överens om att en trettonåring inte ska vara sexig, inte ha på sig stringtrosor och inte

sminka sig. Dels för att de har uppfattningen om att ett barn ska få lov att vara barn, men dels

är det också för att det finns stora risker för en för ung tjej att vara för avancerad. Med detta

menade tjejerna att unga flickor riskerar att bli utstötta bland sina kompisar, bland pojkar och

även från samhället, för att de blir ansedda som dåliga, och inte så fina flickor, eftersom de

anspelar på tabun som sexualitet.

Analys; Ideal

Även om tjejerna har en önskan om att de hade haft ett större handlingsutrymme, så kommer

de till en punkt i diskussionen där de regelstyrningar som finns tas upp och ger en bild av hur
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hårt reglerat det faktiskt är. Förutom att vara söt, slank och sminka sig smakfullt, är det viktigt

för tjejerna att vara trevlig, på liknande vis som unga kvinnor har behövt vara under

århundradet (Söderberg 2001 s.69-80).

För tjejerna är det som sagt viktigt att inte vara konstruerad, i denna betydelse, att inte vara för

spacklad, opererad, eller på andra sätt ”onaturlig”. Naturlig skönhet är intimt förknippat med

en trevlig attityd för tjejerna. Naturlig skönhet mynnar ut i att en tjej ska kunna vara perfekt,

trots att hon inte aktivt deltar i processen med att bli det, genom skönhetsvård och träning till

exempel. Kvinnorna i reklam och andra medier ser ut som om de har vaknat perfekta på

morgonen. Thulin och Östergren (2000) skriver i Bimbobakslaget att de bilder som finns i

medier idag ser ut som de gör för att skaparna brister i insikten att bilderna skulle ha en

mottagare (s.15). Idealen har dock växlat temporalt över tid, men fortfarande ska en

tjej/kvinna idag vara ungefär likadant byggd, som i början av 1900-talet. De tjejer vi pratat

med säger att sätt och utseende går hand i hand. Att för en tjej ha en dålig attityd, det vill säga,

vara för högljudd, vulgär, kritisk mot sin omgivning eller ta för stor plats, är samma som att

göra sig omöjlig i andras ögon. Då ses hon bland tjejerna som bland annat äcklig. Inre

egenskaper sätts mot yttre attribut och tillsammans görs detta till ett viktigt stimuli i

tjejgruppen (Angelöw, Jonsson 2000 s.50). Tjejerna själva tar sig också både uttryck av

kontrollant och avvikare (Jacobsson 1998:3). Exemplet med Alma (se intervjugenomgång

ovan) är talande för flera situationer. Tjejerna har fört henne tillbaka in i tjejgruppens normer

och värderingar genom att ha ett tydligt bestraffande beteende, här genom att fnissa (ibid.

s.47-49). Om Alma bestämmer sig för att framhärda att hon tycker att Britney Spears är

jättebra, riskerar hon att bli avvikare i gruppen, och som yttersta konsekvens, inte passa in i

gruppen längre. Alma kan sägas utsättas för en viss social konsekvens, att ses som töntig eller

oviktig hos den egna gruppen.

I tjejernas beskrivningar har samma tema genomgående kommit upp. De talar om att det finns

en hel del regler att hålla sig till, samtidigt tar de gärna dessa regler som gränser för hur en tjej

kan vara och inte kan vara. Dessa gränser verkar ha en delvis positiv effekt på de tjejer vi har

talat med. Det går att hävda att tjejernas valfrihet är relativt stor, då de inte upplever sig som

begränsade, de resurser tjejerna kan använda är inte alltför beskurna, och det torde visa att

tjejerna kan ha en större upplevd frihet (Baumann 1990 s.140). Frågan om detta enbart är en

upplevd och inte reell frihet blir komplex, vem har tolkningsföreträde för hur en individ

upplever sin frihet? Kollektiv frihet är inte samma sak som individuell. I Sverige idag kan vi
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på många sätt se oss själva som jämställda kvinnor, om vi ser till vårt dagliga liv. Men om vi

ser till de strukturella normerna kan en annan bild träda fram.

Något som tjejerna måste ta med i sina bedömningar om omvärlden är att det inte är särskilt

uppmuntrat att ta för stor plats, det är inte ok att säga att man är snygg och trevlig om sig

själv. Vid ett tillfälle i intervjun talar Kajsa om att hon faktiskt inte bryr sig så mycket om vad

andra tycker, så länge hon själv vet att hon är snygg och välvårdad. Klara försöker med stort

besvär övertyga Kajsa att hon nog faktiskt inte är så självsäker som hon tror och att alla har en

osäkerhet. Det verkar vara provocerande att vara för säker på sig själv. Det är mycket mer

socialt accepterat att vara en ”snäll” flicka, att vara öppen och trevlig mot omgivningen. Men,

som sagt, inte för säker på sig själv. Det förmedlar en kaxighet som inte är väl ansedd hos

omgivningen, varken hos tjejer eller killar. Och synen andra har är väldigt viktig.

Tema 4: Valfrihet. Tycker ni att tjejer kan välja själva eller bestämmer medierna?

Vi ville med detta tema se om tjejerna hade en uppfattning om eventuell styrning från medier

och om de i sådana fall ansåg sig ha ett handlingsutrymme trots detta. Påverkas tjejerna av det

som medierna presenterar?

En grupp som tjejerna ansåg ville ha inflytande, var föräldrarna. Det ansågs ibland vara

jobbigt att en pappa hade en åsikt eller att en annan inte ville att tjejen i fråga inte skulle gå i

kjol. Under den korta diskussionen om föräldrar talade ingen av tjejerna om sin mamma.

Kompisar var en annan grupp som hade mer reellt inflytande. För övrigt var det en allmän

uppfattning hos tjejerna att de inte har särskilt stor valfrihet, och att normgivaren är medier i

olika former.  Det är tv, tidningar, kändisar och reklam som influerar. Det finns dock ett visst

motstånd hos tjejerna att säga att de är helt styrda, men under diskussionens gång kommer det

fram att de är påverkbara.

När tjejerna börjar prata om hur hårt trycket från medierna är så är de överens om att det är

väldigt hårt. De talar om att anorexia är så pass vanligt på grund av att det finns ett så stort

förakt för övervikt i medier och de tror att det beror på att alla fotomodeller är så smala. De

tror inte heller att det hjälper väldigt mycket om enstaka modeller är så kallade mulliga

modeller, för om det finns en enda tjej på alla reklampelare som är lite mullig, så ser de flesta
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på henne som tjock. Det är ett genomgående drag för tjejerna att det är oförenligt att klä sig

utmanande och vara överviktig. Det menar de är onödigt, och tjejerna anser att det är för ”den

tjocka” tjejens eget bästa att hon inte har korta kjolar och urringade toppar.

Att ”klä sig för sin vikt” är väldigt angeläget i tjejgruppen. Att inte ha för små kläder som

tjock är viktigast, men att ha för stora kläder som smal är inte heller oviktigt. Att vara tjock är

däremot detsamma som att ha hårdare regler omedelbart, du får inte lov att vara sexig eller

utmanande med urringade kläder och samtidigt vara överviktig. Många av tjejerna tycker även

att man inte kan ha för tajta kläder även om tjejen i fråga är smal. Det finns en rädsla för att ha

något ”som hänger ut”, oavsett hur smal en tjej är idag, så ska hon också vara fast i hullet.

Det finns också en uppfattning hos tjejerna att trycket på en tjej minskar med åldern. De anser

att de är mer sårbara som riktigt unga, och att reglerna som styr är hårdare då.

Samtalet går in på hur musikvideos påverkar. Tjejerna tycker att musikvideos idag är för

hårda, de anspelar mycket på sex och de har nästan alltid med halvnakna tjejer som står och

svänger på rumpan. De kommer överens om att det är rumpor som gäller nu, och att det inte

är lika mycket bröst längre. Men brösten får inte lov att vara hängiga eller på annat sätt fula.

De behöver bara inte vara så stora som de behövde innan.

Många av tjejerna uttrycker att de har dåligt självförtroende i alla sammanhang som de talar

om utseende. Tal om hur man ska se ut är flitigt förekommande, tal om varför inte lika flitigt.

Klara: ”Det bästa är nog att vara lite mer säker på sig själv, ha starkt förtroende för sig

själv!”

Tjejerna pratar om att det är ok att ha på sig vad de vill, för att modet är så nu för tiden. Det

kan vara ett sätt att vara sig själv på, menar de.  En bit in i diskussionen visar det sig att

tjejerna själv kan välja vilka färger de ska ha på sig, eftersom modet är färgrikt. Skärning och

modell är däremot rätt hårt styrt i modebranschen, unga tjejer ska ha tjejmode, och så vidare.

Analys; valfrihet

I intervjugrupp två tar tjejerna upp sina föräldrar som dem som har mest att säga om hur

tjejerna ska vara klädda. Detta är en aspekt som vi inte tänkt på. Tjejerna upplever sig alltså

att ha ett tryck från medier, ett från föräldrar och ett från kompisar.
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För övrigt var det en allmän uppfattning hos tjejerna att de inte har särskilt stor valfrihet, och

att normgivaren är medier i olika former.  Men de verkar tycka att den valfrihet de har, ändå

räcker, för det mesta. Det verkar inte vara genomgående problematiskt för tjejerna att det

finns regler och normer att förhålla sig till, och det minst problematiska verkar vara vilka

kläder som är ok och inte. De verkar vara trygga i sitt sätt att se på de normer som finns,. Som

att få en chans att bli bra på något. För hur ska en individ kunna bli bra på ett spel om den inte

kan spelreglerna? Mediernas makt är en manipulativ, makt som har en hög legitimitet hos

tjejerna, och den bygger både på traditioner, som emotionell tro (Lindgren 1998 s.55, 56). Ett

exempel på hur emotionell tro kan te sig, är att en tjej har ett ideal, som utgår från sångerskan

Pink. Tjejen tycker att Pink är bra och tuff. Börjar Pink göra reklam för Pepsi, ett visst

schampo eller kanske cigaretter, kommer tjejen att noga överväga om det kanske är något för

henne. Och hon kommer förmodligen fram till att det borde vara av godo, om Pink gör det.

Hon kan komma närmre sin idol genom att konsumera samma saker som idolen. Därigenom

kan tjejen också få högre legitimitet i sin egen grupp, som oftast under den tertiära

socialisationen är kompisgruppen. I kompisgruppen kan individen testa vilka värderingar som

ska införlivas, vilka som ger störst vinster (Angelöw, Jonsson 2000 s.83).

Tjejerna vet att det är bättre att följa normen än att stå utanför den. Det vet de medier som har

tjejerna som målgrupp också. Växelspelet mellan tjejerna och medierna kan sägas vara en

växlande storlek av handlingsutrymme (Baumann 1990 s.143). Tjejerna har å ena sidan

konsumtionsmakt, de talade vid ett tillfälle om en läppglans från ett ledande

kosmetikaföretag, och kritiken från några av tjejerna var hård, då ansåg de andra i gruppen att

de inte tänkte använda det märket. Å andra sidan använder sig medier som reklam, tv och

andra ungdomsmedier av livsstilskoncept, ett sätt att göra gruppen unga tjejer till en heterogen

grupp, som alla förväntas ha samma drömmar om framtiden och vad de vill uppnå. Gruppen

blir alltså heterogen, vilket innebär att massmedier fritt kan konstruera bilden av hur en tjej

ska vara (Camauër 2002 s.12). Det innebär att konsumenten är tvungen att följa idealets alla

regler istället för att plocka ut det hon/han själv gillar. Detta är ett sätt för medier att skapa en

situation som de föredrar, att konsumenten behöver konsumera så mycket som möjligt för att

vara lycklig. Som tidigare nämnts i uppsatsen använder människan 20 % av sin vakna tid till

att uppmärksamma reklam. Om vi lägger till andra medier så är vi ständigt påverkade.

Utrymmet för att internalisera kunskaper av manipulerande art blir enormt stort. Den

manipulativa maktens funktioner gör att tjejerna endast kan uppnå det de eftertraktar om de
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följer reglerna som medierna har satt upp (Baumann 1990 s.141). När vi har granskat en del

veckotidningar har vi sett att idealet idag är slankt, med vacker hy, glansigt hår, snygg figur

och rena ansiktsdrag (bl.a. Plaza Kvinna, Hennes, Cosmopolitan, Solo).

Tjejerna har en beskyddande hållning till sina tjocka medsystrar, de vill gärna inte att en tjej

ska råka illa ut för att hon inte är medveten om vilken skam det är att vara just tjock. I boken

Elefant i nylonstrumpor skriver Johansson (1999) att upplevelsen att vara tjock för många

kvinnor är kopplad till upplevelsen att vara misslyckad (s.94,95). Kvinnlig slankhet anses vara

ett tecken på autonomi och kontroll. Motsatsen är tecken på bristande kontroll men också på

dålig moral och disciplin (ibid.). Är en tjej för utmanande i sin klädstil är det inte bra om hon

är för tjock, men inte heller om hon är för ung. Det är då de tjejer vi har pratat med har en

uppfattning om att man är mest utsatt. Tjejerna i båda intervjugrupperna bekymrades över att

en för ung tjej, som är brådmogen i sin klädstil, både löper risk att bli kallad, och sedd som, en

hora, och att bli mobbad av sin omgivning. Tjejerna inser med skärpa vad det innebär att bli

kategoriserad som avvikande och därigenom utstött. Det är viktigt att värja sig från otrevliga

tillmälen, så som hora, och det görs bäst genom att tjejen det gäller håller sig lite nedtonad,

och samtidigt ser till att vara tillräckligt feminin(Ambjörnsson 2000 s.120).

4. RESULTATSAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis så tyckte de flesta av deltagarna att det var normer och värderingar som

inte är rättvisande, som medierna sänder ut till unga kvinnor idag. De känner en negativ press

att behöva se ut på ett visst sätt. Deltagarna sa också att de anser att de blir påverkade av all

reklam som visas. De tycker att bilden som sänds ut är orättvis, detta för att medierna bara

visar smala modeller med perfekta kroppar och att ingen i princip kan leva upp till detta. De

unga kvinnorna saknar ”vanliga” modeller, dock ska de inte vara för tjocka. De flesta av de

unga kvinnorna hade förebilder som de ansåg var positiva, det var antingen skådespelerskor

eller sångerskor från USA. Deltagarna menade att en förebild skulle vara trevlig och snäll mot

fansen men de skulle också vara naturligt vackra, helt enkelt perfekta. De unga kvinnorna sa

att värderingar skapas som inte egentligen är naturliga och att de fått negativa attityder mot

vissa medier, då nästan allting fokuseras på kroppen och hur man ser ut. De känner att de

måste anpassa sig för att inte vara ”udda” och tyckte att de kan välja till en viss gräns, men

känner sig ändå styrda av det mode och den kroppsfixering som råder idag.
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5.SLUTDISKUSSION
I de teman vi tagit upp, talar de unga kvinnorna ofta om samma saker trots att vi har försökt

lägga olika fokus i olika teman. Några ämnen var återkommande, ett av dem var övervikt.

Detta går att tolka som att just övervikt, att vara en tjockis, gör en ung kvinna till avvikare på

så många olika sätt. Även om de inte ansåg att utmanande kläder, provocerande beteende och

så vidare, var något att eftersträva, blev detta absolut förbjudet när det förbinds med övervikt.

Vi är medvetna om att vissa frågor diskuteras i flera teman, och att detta till viss del syns i

empiri och analys, men det var oundvikligt, då det var en fri diskussion, utan styrda frågor. En

slutsats som går att dra är att det finns ett visst antal variabler som för de unga kvinnorna

uppfattas som allra viktigast.

Sammanställer vi våra resultat med den tidigare forskning vi använt, kan vi inte säga att vi

blev speciellt förvånade. I intervjuerna fick vi reda på att gruppen tyckte att mediers utbud

och budskap är snedvridet, med mycket ouppnåeliga ideal, men de tycker också att det är bra

att  de har något att förhålla sig till, och alla unga kvinnor ansåg sig vara påverkade av

idealbilden. Vi tyckte vi såg mer mönster än avvikelser, även om vi tror att det hade kunnat

bli annorlunda resultat om vi hade genomfört enskilda intervjuer, än gruppintervju. De unga

kvinnorna hade kunnat tala friare, utan press från kompisar, men troligtvis hade vi haft en

annan hämmande effekt. En bit in i båda intervjuerna började de tala väldigt fritt, och använda

ett mer vardagligt språk, som de använder sinsemellan, med slang och en del svordomar. Vi

hade kunnat missa värdefull information om de unga kvinnorna hela tiden hade ”skärpt till

sig” i en enskild intervju.

En fråga som väcktes under arbetets gång var om unga kvinnor är manipulerade av medier

som till exempel reklam, och om detta i sådana fall är samma sak som att bli lurad. Vi tror att

det inte nödvändigtvis måste vara så. Även om det inte går att svara ett ensidigt ja eller nej på

frågan. En tanke är att unga kvinnor kan använda sig av det som finns, internalisera de fakta

och normer som finns, och sedan i externaliseringen göra detta till något eget. En ung kvinna

kan med stor framgång verka inom sitt inmutade område idag, bara hon är redo att acceptera

gränserna och spelreglerna. Det vi har kunnat se är att de till viss del kan uppskatta de normer

de har inom gruppen och utifrån, lite på samma sätt som barn letar efter regler hos sina

föräldrar. Frågan är om människan i socialisationsprocessen plötsligt är utan behov av en
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uppfostrande mekanism bara för att vi har lämnat familjen som yttersta institution och istället

tagit till oss våra kompisar, och låtit dem bli primärgrupp. I denna tid av fruktansvärt mycket

rörelse, även kallat mediebrus, kanske det är svårt att lyssna på sin inre röst hela tiden? Då

vore det lättare att se redan uppsatta modeller för rätt och fel och sedan kunna slappna av i att

veta att man är en något så när ”god” människa. Även om det först och främst handlar om

utseende…

Sedan vi är barn får vi veta att det är viktigt att skilja på rätt och fel, på gott och ont och på

moral och omoral. Vi har också fått lära oss att följa den inre rösten, den som sägs kunna

berätta för oss vilken väg vi ska ta, vilka handlingar vi ska utföra. Likt Benjamin Syrsa i

Pinnochio ska den hålla oss från skadligt beteende, omoraliska handlingar och orättvisor mot

våra närmaste. Idag är vi överinformerade. Vi lever i ett ständigt flöde av yttre påverkan som

gör att det är svårt att urskilja mer tysta värden i livet. Som att stanna upp och fråga sig; ”vad

tycker jag”? Vad är rätt, vad är fel? Den där inre rösten, Benjamin Syrsa, samvetet kanske inte

längre hör unga människor när de försöker att vissla? Och även om det är problematiskt att

det finns starka normer för hur vi ska se ut för att premieras i vårt samhälle, så finns det också

en vila i att passa in. Att tillhöra. Men vi behöver vara vaksamma på hur långt

grupptillhörigheten ska få ta en människa. Att vara nöjd i en allmän kontext av regler om hur

man ska se ut och vara, är kanske ok om det handlar om unga kvinnor i en mainstream kultur,

men när det handlar om att begå olika brott, ha nazistiska åsikter eller ta droger för att alla

andra gör det, då handlar det också om annan problematik. Nu är de tre nämnda fenomenen i

och för sig inte lagliga, men vi kanske ändå ska vara medvetna om att grupptillhörighet finns

på gott och ont. Det går att ta enklare exempel, som att bli mobbad för att en person är tjock,

eller för att man har en konstig näsa. Att ha en möjlighet att följa de regler som är uppsatta är

en av förutsättningarna för att kunna lyckas inom gränserna.

Det är svårt för de unga kvinnor vi talat med att definiera vad som är deras eget och vad som

kommer utifrån. De har en uppfattning om att de är styrda av medier och värderingar från

populärkultur, men de verkar ha en kunskap baserad på intellektuell vetskap om detta. Det

handlar om en skillnad från en känslomässig kunskap, där de trots att de säger att det är deras

egna värderingar de ger uttryck för, exemplifierar sina åsikter med mediepersoner, som

sångerskor och skådespelerskor. Det finns alltså mycket som tyder på att de lär in beteende

och värderingar efter modellinlärningen inom socialpsykologin, och att det även inom

gruppen blir belönat med ett mer önskvärt beteende och bestraffat med ett avvikande dito. En
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tydlig tendens är att de unga kvinnorna i undersökningen är måna om att inte verka vara för

kaxiga, oborstade och tuffa. Detta rimmar lite illa med att de flesta av de unga kvinnor vi

träffade talade om att ha en trevlig attityd, ett bra sätt och en ödmjuk personlighet, men flera

av dem framstod som rätt tuffa. Tjejernas språk, sätt att föra sig och tala inom gruppen, talade

till viss del emot det de sa vara viktigt i interaktionen med andra och varandra, att vara vacker,

ödmjuk och gracefull. Intrycket blev att de unga kvinnorna kunde vara ”sig själva” med

varandra, och att den polerade versionen av dem själva var förbehållen killar, föräldrar och

omgivning.

Slutsatsen som går att dra är att det i och för sig borde vara en sammanblandning av vad de

har för normer i den egna gruppen och vad medierna säger är bra och sunt. Tillsammans med

att de flesta av de unga kvinnorna bor hemma, och blir påverkade av sina föräldrars

värderingar, är det svårt att säga vad som egentligen kommer först, utan att bli filosofisk över

frågan. Vi vill dock hävda att medier har en stor roll, även om den ibland är mer implicit.

I vår position som socialarbetare har vi ett stort ansvar. Ansvar att låta människor tänka för sig

själv. Det är inte alltid en klient väljer det alternativ som vi som socialarbetare anser vara bäst,

detta behöver dock inte betyda att individens val är felaktigt eller förkastligt. Att låta

människor tolka för sig själv, att inte låta socialarbetaren ha tolkningsföreträde, är speciellt

viktigt när det handlar om arbetet med ungdomar. Även om vi som är vuxna har en annan syn

på utseendefixeringen idag, och tror oss kunna hantera detta som mer informerade än vad

ungdomarna kan te sig, behöver detta inte innebära att vi är mindre låsta och de unga

kvinnorna är mindre fria. Så kan det vara i socialt arbete med ungdomar i flera situationer, det

viktigaste är att ha en dialog mellan den professionelle och ungdomen.

Det är naturligt för oss som vuxna att känna oro för att ungdomar lättare blir manipulerade

eller lurade. Men det är viktigt att se i vilken kontext detta sker, är det en skadlig situation för

den unge? Finns det behov av insatser på grund av beteende eller miljö? I sådana fall har vi ett

längre gående ansvar. Handlar arbetet i stället om att samtala med ungdomar i grupp, och

deras fokus ligger mycket på vad som är rätt och fel vad gäller utseende, har vi ett ansvar att

lyssna och lära. Är det upp till oss att bestämma vem som gör bra val och vem som är styrd?

Det hade varit intressant att göra en liknande undersökning med unga män, för att se om deras

förutsättningar skiljer sig åt så mycket som vi tror. Men det hade också varit intressant att
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göra en undersökning med kvinnor i vår egen ålder (även om vi inte tänker avslöja den här),

för att se om mognad gör skillnad i sättet vi ser oss själva, våra värderingar och attityder.

Självklart hade det även varit intressant att se om det blivit en diskrepans i resultaten om vi

gjort en jämförande studie med fokus på klass och etnicitet.

Mediernas ansvar har också varit mycket omdiskuterat. Flera mediekritiker (b. l. a. Thulin &

Östergren) talar om att medierna själva inte tar det ansvar som de borde göra, när det gäller

vilka ideal som är sunda/sjukliga. Vi håller med om att det ibland känns som en bra idé att se

över vad medierna förmedlar, och att de som arbetar i medier borde kunna ha det på sin

agenda oftare, och att de skapar en dialog om problematiken. Men vi frågar oss om

ansvarsfrågan går att lösa så ensidigt? Om kvinnor köper bilden, hur ska unga tjejer kunna

låta bli? Är det allas vårt ansvar att se till att ungdomar idag har sunda motbilder, oavsett

idealet?
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7. BILAGOR

BILAGA 1
INFORMATION INFÖR GRUPPINTERVJUER                                 04-04-14

Hej, vi heter Sandra och Pernilla. Vi studerar socionomprogrammet på Socialhögskolan i

Lund. Just håller vi på att skriva vår C-uppsats som kommer att handla om den bild medier

(TV, reklam och tidningar) ger av unga kvinnor.

Inför detta behöver vi få tag i 12 tjejer mellan 16-19 år som är intresserade av att vara med  i

form av intervjuer, där ni får säga vad ni tycker och tänker om ämnet och hur ni ser på det.

Intervjun kommer att ske i form av gruppdiskussion mellan er tjejer. Vi kommer att ta upp

olika ämnen som vi vill att ni diskuterar. Ni kommer att vara sex deltagare per tillfälle, alltså

två grupper vid två olika tillfällen och varje intervju kommer att vara i ca två timmar. Under

tiden kommer vi att bjuda på fika.

Vi kommer att ha två olika tider att erbjuda er. Skriv upp er på den tid som passar er bäst.

Tänk på att fördela er jämt bara, (sex stycken per tillfälle). Ni kan lämna lappen till Daniella

så ger hon den till oss. Vi ser fram att få träffa er och vi lovar att det kommer att bli kul och

intressant för oss alla.

Vi vill observera er på att ni kommer att vara helt anonyma när vi sedan redovisar era svar i

uppsatsen.

Tider som intervjuerna kommer att hållas:

Fredag 23/4  kl:18.00-20.00

Söndag 25/4  kl: 18:00-20.00

Ha det så bra så länge, Med  Vänliga Hälsningar Pernilla och Sandra

Jag kommer den 23/4 kl: 18:00__________________________

Jag kommer den 25/4 kl: 18:00__________________________
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Skriv dit namn på raden brevid det datum du tänker komma.
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BILAGA 2
Fokusgrupp:

Vi har tänkt ha två intervjugrupper a’ ca fem tjejer. Åldersgruppen kommer att vara mellan

16-19 år. Det är en grupp som snart är på väg ut i arbetslivet eller till vidare studier. De är på

väg till något nytt och står inför en förändring. Där kan det finnas många frågor och

funderingar kring att man är ung kvinna och ska skapa eget utrymme.

Vi har tagit upp några olika teman som vi är intresserade av som diskussionsteman mellan de

unga kvinnorna, med breda teman och underfrågor. Underfrågorna är en hjälp till oss, och

kommer inte alltid att presenteras.

Fokusgruppsteman:

Medier

Hur tycker ni att mediernas bild av kvinnan ser ut?  Tänk; är den rättvisande –inte

rättvisande? Tänk Tv program som dokusåpor, musikvideos, tidsskrifter, reklam.

Förebilder

Vad är viktiga egenskaper hos en förebild i medierna? Tänk; utbildning, utseende, status,

makt, symboliken.

Valfrihet

Tycker ni att unga kvinnor kan välja själva eller bestämmer medierna? Tänk; både

utseendemässigt och prestationsmässigt. Går utseende och prestation hand i hand? Hur hårt är

trycket?

Ideal

Hur ska en ung kvinna se ut, utifrån egna värderingar? Var hittar man sina ideal? Tänk; vad är

ok och inte ok? (Fräsch, ofräsch och så vidare.)
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En av oss kommer att vara moderator och den andra observatör. Och det kommer att vara

samma person vid båda tillfällena så att grupperna får samma intryck av oss och  på samma

villkor, alltså högre reliabilitet.

Vi kommer att lämna ut ett stimulusmaterial i form av en artikel till grupperna som berör

ämnet, se Bilaga 3.  Materialet kommer vi att lämna ut i förväg så att de hinner reflektera och

förbereda sig mentalt inför intervjun. Vi kommer att ha en blandning av strukturerad och

ostrukturerad fokusgruppsintervju. Detta därför att vi vill ta upp våra teman men ändå låta

dem diskutera fritt kring frågorna. Vi kommer att gå in och styra upp diskussionen om den

kommer helt ifrån ämnena och likaså ta in de deltagare i diskussionen som mest sitter tysta.
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BILAGA 3


