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Sammanfattning 

I dagens samhälle generellt och även inom forskningen framförs uppfattningen att individen 

själv är ansvarig för att skapa en stabil självkänsla. Detta menar vi blir problematiskt eftersom 

den sociala kontexten är av stor vikt. Tidigare forskning pekar på att det exempelvis finns 

genusskillnader i den upplevda självkänslan hos ungdomar.  

Syftet med denna studie är att från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och genusperspektiv 

undersöka hur unga män och unga kvinnor i grupp konstruerar föreställningar om självkänsla, 

utifrån frågeställningarna “Finnas det skillnader i hur unga kvinnor respektive unga män 

pratar om självkänsla?” och “Vilka faktorer kan generellt sett påverka självkänsla, enligt unga 

vuxna?”. Vi har i fokusgruppsintervjuer undersökt hur unga män och unga kvinnor pratar om 

självkänsla. De viktigaste resultaten vi kom fram till i studien är att det finns skillnader 

mellan hur unga män och unga kvinnor pratar om självkänsla, samt att båda grupperna menar 

att det är ett socialt skapat fenomen.  

Med denna studie vill vi synliggöra den sociala aspekten av självkänsla, det vill säga, att det 

inte enbart är upp till individen att skaffa sig stabil självkänsla utan att sociala faktorer och 

socialt konstruerade föreställningar om självkänsla och kön också spelar in, i alla fall när det 

handlar om unga vuxna.  
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Inledning 

Att medvetet jobba med sin självkänsla har blivit ett populärt fenomen som antalet 

självhjälpsböcker kan vittna om, exempelvis Självkänsla på djupet, Ditt inre centrum och 

Självkänsla nu! (Cullberg Weston, 2009; 2008; Törnblom, 2006). Trots denna medvetenhet 

och tron på att individen kan styra sin självkänsla genom att välja rätt inställning, så tyder 

statistiken på att framförallt ungdomar mår allt sämre (Folkhälsan i Sverige, årsrapport, 2013). 

Att samhället belyser självkänsla som individens eget ansvar kan höra samman med dagens 

individualistiska perspektiv där människor förväntas skapa sin egen lycka, vilket vi bland 

annat gör genom att konsumera. Homo consumericus, som Niklas Wahllöf (2009) i DN lite 

satiriskt skriver, skapades under 2000-talet – en tid då han menar att vi människor blev 

konsumenter istället för just människor. Detta kan ha präglat inte bara antalet val vi gör i vår 

vardag, utan också hur vi mår. 

Samtidigt som det har skapats ett individualistiskt klimat i samhället så finns det generella 

skillnader mellan hur män och kvinnor ger uttryck för hur de mår (Folkhälsan i Sverige, 

årsrapport, 2013), och dessa skillnader tror vi är en del av de socialt skapade förväntningar 

som finns på män och kvinnor. Detta belyser debatten om genus och kön, som idag även förs 

på politisk nivå genom att FI tagit plats i kommun och landstingspolitiken, men också genom 

frivillig-organisationer som "Fatta" (Fatta, 2014). "Fatta" är en rörelse som arbetar mot 

sexuellt våld och för en samtyckeslagstiftning. "Fatta Man" är en rörelse som växt fram 

genom arbetet med "Fatta", men som drivs av män, där män tar ansvar för dagens destruktiva 

mansnormer och vill genom sitt arbete förändra dessa normer. Att "Fatta" och "Fatta Man" är 

rörelser som uppmärksammats i samhället just nu tror vi inte är en slump utan snarare ett 

tecken på att samhälleliga normer och könsroller är i en process av förändring. 

Vidare finns det flera sätt att definiera självkänsla på, bland annat beroende på inom vilken 

disciplin begreppet studeras. Det pratas ofta om bra respektive dålig självkänsla men för att 

inte lägga en värdering i vad som är "bra" eller "dåligt" har vi istället valt att benämnda 

självkänsla som stabil och skör. Ett sätt att definiera en stabil självkänsla på kan vara så som 

Masreliez-Steen & Modig (1988) gör: 

Att känna att jag är någon, att det jag gör och tänker bottnar i den jag är (s. 10) 
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I denna definition kan stabil självkänsla förstås som en inneboende känsla av trygghet med sig 

själv samt känslan av att de val en gör inte är godtyckliga. Stabil självkänsla handlar inte om 

att alltid vara glad och harmonisk, utan att även vid tider av sorg och oro veta vem en är och 

vara trygg med det (Masreliez-Steen & Modig, 1988).  

Masreliez-Steen & Modig (1988) beskriver också hur det är att ha, vad vi kallar, skör 

självkänsla. Individens beteende och val är då inte förankrade i en inre trygghet utan personen 

måste hävda sig genom att trycka ner respektive bli bekräftad av omgivningen. Att göra andra 

osäkra, utnyttja dem för att lyfta fram sin egen person och alltid behöva agera rätt är enligt 

Masreliez-Steen & Modig (1988) tecken på att det bakom en självsäker fasad döljer sig en 

skör självkänsla. Personer med skör självkänsla lägger stor vikt vid sina kläder och andra 

statusmarkörer (Masreliez-Steen & Modig, 1988). Vidare i studien kommer vi använda oss av 

begreppen stabil och skör självkänsla.  

Med denna studie vill vi bidra till ökad insikt om hur socialt konstruerade föreställningar om 

kön skapar olika handlingsutrymme för män respektive kvinnor, samt bidra med kunskap om 

föreställningarnas föränderlighet. Med det socialkonstruktivistiska perspektivet vill vi visa på 

att det inte bara är upp till individerna att skaffa sig god självkänsla utan att sociala faktorer 

och socialt konstruerade föreställningar om självkänsla också spelar in, i alla fall när det 

handlar om unga vuxna. 

Genom att undersöka hur unga vuxna pratar om självkänsla hoppas vi kunna få en förståelse 

för hur föreställningar om självkänsla konstrueras i grupp. Vi vill få en förståelse för den 

sociala kontextens vikt för skapande av självkänsla, och genom att fokusera på hur unga 

vuxna pratar om självkänsla så tar vi del av hur deras gemensamma förståelse och tankar om 

begreppet som växer fram under diskussion.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och genusperspektiv 

undersöka hur unga män och unga kvinnor i grupp konstruerar föreställningar om självkänsla. 

De frågeställningar vi utgår ifrån är: 

 Finns det skillnader i hur unga kvinnor respektive unga män pratar om självkänsla? 

 Vilka faktorer kan generellt sett påverka självkänsla, enligt unga vuxna? 
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Teori 

Vi kommer här att presentera de teorier som vi har valt ut för att analysera empirin. För att 

undersöka unga män och kvinnors föreställningar om självkänsla så använder vi oss av Berger 

och Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv samt Hochschilds teori om 

känsloreglering. För att kunna analysera eventuella skillnader mellan unga män och kvinnor, 

har vi valt ett genusperspektiv. Bourdieus kapitalteori använder vi oss av för att analysera de 

faktorer och mekanismer som de unga vuxna anser påverka självkänsla. 

Självkänsla och samhälleligt skapade ideal 

Det finns föreställningar om att självkänsla är en fast del av individen, något som alltid 

funnits och alltid kommer att finnas samt är väldigt personligt. På samma sätt kan samhället 

uppfattas som starkt och styrande, och att människor i väldigt liten utsträckning har möjlighet 

att påverka det. Berger & Luckmann (1991) presenterar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

där de menar att samhället, den sociala verklighet som till synes är objektiv, skapas genom en 

dialektisk process av människorna som befinner sig i det. Den objektiva verkligheten 

upprätthålls genom att varje ny generation socialiseras in i den, varpå samhällets 

uppfattningar om rätt och fel internaliseras och blir individens egna (Berger & Luckmann, 

1991). Det innebär att många av de föreställningar som människor anser är sina egna, 

egentligen är skapade av och bygger på samhället. Definitionen och upplevelsen av 

självkänsla kan därför enligt socialkonstruktivismen härledas till de samhälleliga 

föreställningarna om vad självkänsla är. En del av detta är hur föreställningar om genus är 

kopplade till självkänsla. Så även om självkänsla upplevs som inneboende hos individen, är 

den skapad av det samhälle vi lever i. 

Det innebär vidare att samhällets ideal blir en del i skapandet av individers självkänsla. Enligt 

Bourdieu (1993) avgörs vad som är populärt av symboliskt kapital: det som av samhället 

erkänns som värdefullt. Inom symboliskt kapital ryms kulturellt kapital, ekonomiskt kapital 

och socialt kapital. Kulturellt kapital innefattar att vara allmänbildad och ha god smak. 

Ekonomiskt kapital mäts i materiella resurser, och socialt kapital handlar om att ha gynnande 

kontakter och nätverk (Bourdieu, 1993). Alltså kan det tänkas vara samhället som skapar en 
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önskan hos individen att ha dyra föremål, snygga kläder och vara populära i skolan, eftersom 

detta till synes gör människor lyckliga samt påvisar välfärd och framgång. När individen 

bygger sin upplevelse av lycka och vidare också sin självkänsla på det som Bourdieu (1993) 

definierar som symboliskt kapital, uppstår enligt Masreliez-Steen & Modig (1988), skör 

självkänsla. 

Från kvinnovetenskap till genus  

Dagens internationella genusforskning har sin bakgrund i 1970-talets feministiska kritik av 

samhällets ojämlikhet mellan könen (Connell, 2009). Det vi i Sverige idag kallar för 

genusvetenskap växte successivt fram men då under benämningen kvinnovetenskap. Syftet 

med kvinnovetenskap var att synliggöra kvinnor, deras erfarenheter och möjligheter, eftersom 

tidigare forskning enbart belyste hälften av mänsklighetens perspektiv – männens. Kunskap 

om kvinnors liv och villkor måste läggas till för att inte vetenskapen skulle fortsätta att vara 

ensidig och skev, och för att okunskap om kvinnors förhållanden inte skulle leda till vidare 

orättvisor (Vetenskapsrådet, genusforskning, 2005). Wharton (2012) uttrycker detta med 

följande ord:  

Can sociology become a science of society rather than a science of male society? (s. 5) 

Begreppet genus är inte enkelt att definiera, men enligt Fanny Ambjörnsson (2003) tycks de 

flesta feministiska forskare vara överens om förståelsen av genus som en kulturellt skapad 

maktordning vilken beror på sociala föreställningar kring manligt och kvinnligt. 

Ambjörnsson har valt ett poststrukturalistiskt perspektiv på genus i sin avhandling I en klass 

för sig (2003). I avhandlingen menar hon att genus inte existerar bortom individers dagliga 

handlingar, utan handlingarna i sig skapar genus och dessa måste ständigt återskapas och 

upprepas för att genus ska existera. Detta kan kopplas till Berger & Luckmanns (1991) 

socialkonstruktivistiska teori om hur människor skapar och återskapar samhället genom sina 

handlingar. Detta blir relevant för studien då vi utgår från att genusordningar formar det 

individuella handlandet, vilket vi vill belysa genom att undersöka skillnader i hur unga 

kvinnor och män pratar om självkänsla. Genusskillnader återfinns inte bara i hur människor 

förväntas hantera sina känslor utan de flesta genusordningar gynnar män och missgynnar 

kvinnor. Detta är något som vi i vardagslivet tar för givet och därför sällan reflekterar kring. 

Vi kategoriserar individer vi möter som män, kvinnor, pojkar och flickor, och detta sker 

automatiskt (Connell, 2009, s. 10). Att vara man eller kvinna är inte ett förbestämt tillstånd, 
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det är snarare något som människor aktivt konstruerar och skapar i sociala processer. Denna 

aktiva konstruktion kallas ofta för att göra kön, ”doing gender” (West & Zimmerman, 

1987:125; Connell, 2009:18). Alltså, unga vuxna som håller på att definiera och identifierar 

sig själva påverkas av den sociala kontexten och hur de bemöts i olika situationer kommer att 

påverka hur föreställningar om självkänsla skapas. 

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som återfinns inom flera 

discipliner, men främst hos samhällsvetenskapen. Trots att Sverige har många genusforskare 

så är det relativt få som publiceras internationellt, troligen på grund av att bara 1 % av 

svenska forskares internationella publikationer är inom humaniora (Nationella sekretariatet 

för genusforskning, 2007). 

Socialisering och sociala känsloregler 

Enligt Berger & Luckmann (1991) formas individer av det sammanhang de är uppvuxna i, 

först genom primär socialisation, familj och nära vänner och sedan sekundär, då individerna 

anpassar sig till omgivningen och antar den generaliserade andre. Det innebär att människor i 

individens direkta närhet samt samhället i stort påverkar individernas skapande, definition och 

upplevelse av självkänsla. 

Utöver sociala föreställningar om vad självkänsla är och ska vara, menar Hochschild (2012) 

att det finns sociala känsloregler som styr hur och när en viss känsla ska uttryckas. Genom 

”emotional work” reglerar individer hur de egna känslorna ska presenteras och vad för känsla 

som ska kännas. Reglerna är olika för män respektive kvinnor – en kvinna förväntas i större 

utsträckning hantera och anpassa sina känslor till att vara omhändertagande och få 

omgivningen att känna sig trygg och glad, trots att det kanske inte är så hon känner. 

(Hochschild, 2012). Samhälleliga känsloregler kan på ett sätt dölja en skör självkänsla genom 

att regler om när, hur och med vem en individ får ge uttryck för sina känslor kan förtrycka 

känslorna individen verkligen bär på. De verkliga känslorna kan då ersättas med exempelvis 

statusmarkörer. 

Förändring – lättare sagt än gjort 

Samhället skapar människor och återskapas av deras handlingar (Berger & Luckmann, 1991), 

vilket kan ge både en känsla av makt och av hopplöshet. Genom vetskapen att individer i sin 
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vardag är delaktiga i att upprätthålla samhället så finns det en möjlighet för individer att skapa 

förändring. Dock kan för stora förändringar utmana den gemensamma 

verklighetsuppfattningen vilket kan få förödande konsekvenser, eftersom grundelement i den 

egna existensen ifrågasätts (Berger & Luckmann, 1991). Alltså kan en önskan om att bevara 

samhället så som det är vara en bidragande faktor till att förändringar i samhället är tämligen 

tröga och ofta bemöts med motstånd. Detta går även att koppla till hur genus återskapas och 

upprätthålls. 

Genusmönster är inte fasta tvingande strukturer men kan upplevas som det, och om en individ 

avviker och inte uppfyller det som förväntas i en given situation kan individen uppleva att hen 

ifrågasätts. Enligt Connell (2009) uppskattar många en tydlig polarisering mellan män och 

kvinnor och ifrågasätter kanske inte könsmaktsordningen, då det kan vara bekvämt att veta 

vad som förväntas, av dem själva och vad de kan förvänta sig av andra. Genom att inte 

ifrågasätta den ordning som råder upprätthålls strukturer (Connell, 2009). Att förändring av 

dessa strukturer dock är möjlig är något vi vill uppmärksamma genom denna studie.  
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Tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen kommer vi presentera några utvalda studier som visar på hur vårt 

ämne har undersökts av andra. Vi har valt ut ett antal forskningsbaserade studier samt en bok 

vilka fokuserar på både självkänsla som begrepp samt har ett genusperspektiv på självkänsla. 

Vi har inte funnit tidigare forskning som från ett sociologiskt perspektiv eller genom 

kvalitativ metod undersökt föreställningar om självkänsla. Mestadels av den forskning som vi 

funnit som undersöker självkänsla ur ett genusperspektiv är från det psykologiska fältet och 

genomförd med kvantitativ metod. Däremot finner vi studierna relevanta för att presentera hur 

självkänsla har beforskats tidigare, vilket ger oss en vetenskaplig bakgrund till vår studie.  

Påverkar genus självkänsla? 

Enligt Golan et al. (2014), Ahmad, et al. (2013), Robert et al. (1992) samt Kling et al. (1999) 

så finns det genusrelaterade skillnader i självkänsla. Samtliga studier undersökte den upplevda 

självkänslan hos ungdomar eller vuxna i Pakistan, Israel och USA vilket talar för att 

genusskillnader inte bara finns i vissa samhällen utan på flera platser i världen. Till skillnad 

från vår studie var deras syfte att mäta och jämföra den upplevda självkänslan hos individen 

och inte hur unga män och kvinnor pratar om det, och därför kan resultaten skilja sig. Men 

deras resultat är ändå viktiga för förståelsen av hur självkänsla har studerats. 

Golan et al. (2014) presenterar resultat som visar att ungdomarna i studien förhöll sig till ideal 

som finns i dagens samhälle samt att flickorna över lag var mindre nöjda och mer benägna att 

korrigera sina kroppar än pojkarna. Dessutom menade sig flickorna i större utsträckning 

påverkas av popularitet, utseende och förebilder. Även i studien av Robert A. et.al. (1992) 

framkom resultat som visade att kvinnor oftare än män kopplar sin självkänsla till andra 

människor. Ahmad, et al. (2013) presenterade resultat som visade att tjejerna hade högre 

självkänsla än pojkarna i det akademiska området och en anledning till det kan vara att 

självkänslan stiger vid god prestation och att tjejerna i studien tenderade att prestera bättre i 

skolan än killarna.  
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I studien av Ahmad, et al. (2013) visade killarna högre värden än tjejerna när det gällde 

personlig och social självkänsla. Detta kan förklaras med att det finns stora kulturella 

skillnader i förväntningarna på killar respektive tjejer när det gäller hur de ska bete sig i 

sociala sammanhang (Ahmad et al., 2013). Pojkarna baserade sin självkänsla i större 

utsträckning än flickorna på hur föräldrarna uppfattade dem samt upplevde högre grad 

självständighet i relation till självkänsla (Golan et al., 2014; Robert A. et al. 1992).  

Studierna visar således att tjejer baserar en större del av sin självkänsla på yttre faktorer såsom 

utseende och yttre bekräftelse (Golan et al. 2012; Ahmed et al 2013; Robert A. et al., 1992). 

Anledningarna till detta kan vara många. Exempelvis finns det sociala och kulturella 

förväntningar på hur tjejer respektive killar ska bete sig (Swann et al., 2007) vilka kan skilja 

sig från hur individen själv vill agera, vilket kan skapa en känsla av lågt självbestämmande 

och kan leda till skör självkänsla. Detta styrks av Hochschilds (2012) resonemang om hur 

människor reglerar sina känslor efter sociala regler, vilket drabbar kvinnor hårdare då 

förväntningarna är högre på dem. Vidare verkar också samhällets ideal påverka tjejers 

självkänsla mer negativt vilket Golan et al. (2014) bekräftar, även om killar också blir 

påverkade.  

Att tidigare forskning pekar på att det finns genusrelaterade skillnader i självkänsla hos 

ungdomar idag menar Kling et al. (1999) till stor del beror på de könsroller som finns i 

samhället där det bland annat ligger i mansrollen att ha högre självkänsla. Könsroller tar sig 

uttryck redan hos barn när de i könsuppdelade grupper skapar kulturer som skiljer sig åt, 

bland annat genom att flickor i större utsträckning delar sociala aktiviteter när pojkar istället 

vill utöva dominans (Kling et al., 1999).  Detta kan skapa problem när barnen blir äldre och 

börjar interagerar mer mellan könen då pojkarna tar mer plats och får sin vilja fram på 

bekostnad av flickorna. Problematiken kring könsroller hos unga följer med från förskolenivå 

upp i skolan där Kling et al. (1999) menar att lärare interagerar mer med och ger mer 

bekräftelse till pojkar. Sammantaget skapar könsroller förutsättningar på män att ha starkare 

självkänsla än kvinnor, och även om de presenterade studierna är från ett psykologiskt 

perspektiv lyfts den sociala faktorn upp som en anledning till genusskillnader. 

Självkänsla – stabil och skör 

Masreliez-Steen & Modigs (1988) definition av skör självkänsla som presenteras i 

inledningen bekräftas av resultaten från Watsons (2014) studie samt Campbell och Lavallee 
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(1993). Campbell och Lavallee (1993) påvisar att mekanismer som kan skapa skör självkänsla 

primärt handlar om den egna uppfattningen av sig själv (self-consept), vilket avgör hur 

individen hanterar påverkan från omvärlden. Vidare är personer med skör självkänsla mer 

beroende av bekräftelse från omgivningen samt känsligare för all sorts yttre påverkan och 

därför tar åt sig mer av kritik, än vad personer med stabil självkänsla gör (Campbell & 

Lavallee, 1993).  Watson (2014) visar att när våra tankar främst handlar om materialism och 

konsumtion internaliseras de och blir en del av individen och självkänslan. Istället för att 

investera i erfarenheter som skapar en stabil självkänsla så blir jakten på statusmarkörer 

viktigare. Hos de materialistiska individerna bygger självkänsla på yttre, materiella mål så 

som ekonomisk framgång och makt istället för meningsfulla relationer som skapar en god inre 

trygghet (Watson, 2014). Detta kan förstås som att i moderna samhällen där konsumtion är en 

stor del av vardagen definieras självkänslan av materiella faktorer vilket gör den ömtålig och 

skör, precis som den självkänsla som skapas på bekostnad av andra människor. 

Självkänsla som socialt skapad 

Föreställningarna om individens makt över sin självuppfattning (self-concept) samt att 

konsumtion kan stärka en skör självkänsla bygger på ett psykologiskt förhållningssätt där 

individen själv bär ansvar för att skapa en god självkänsla. Liksom Swann et. al. (2007) 

summerar samt problematiserar den psykologiska forskningen och menar att omgivningen är 

av stor vikt, menar även vi att självkänsla är ett komplext och delvis tvärvetenskapligt 

begrepp. Därför bejakar vi det psykologiska och även det biologiska perspektivet men menar 

att det är problematiskt att definiera självkänsla utan att ta hänsyn till den sociala aspekten. 

Inget perspektiv kan fristående förklara komplexiteten i begreppet självkänsla, inte ens det 

socialkonstruktivistiska, däremot menar vi att detta perspektiv belyser självkänsla på bästa 

sätt utifrån syftet med vår studie.  

Samtliga studier som vi introducerat är utförda från ett psykologiskt perspektiv men 

presenterar sociologiska mekanismer till varför det finns genusrelaterade skillnader i upplevd 

självkänsla. Därför anser vi att det är högst relevant att genomföra en studie som tar hänsyn 

till att självkänsla är socialt skapat och som undersöker hur det konstrueras i grupp.  
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Metod 

Vi kommer i detta avsnitt presentera den metod vi har valt att använda oss av för att 

genomföra studien. Med ett socialkonstruktivist perspektiv och genusperspektiv har vi genom 

fokusgruppsintervjuer undersökt hur unga män och kvinnor pratar om självkänsla. Vi har 

arbetat i konstant dialog mellan empiri och teori, för att inte anpassa teorin efter empirin och 

tvärtom (Dahlin-Ivanoff, 2011; Becker, 1998). 

Genom att genomföra fokusgruppsintervjuer har vi velat undersöka hur föreställningar om 

självkänsla konstrueras i grupp för att sedan genom ett genusperspektiv undersöka hur genus 

kan inverka på unga vuxnas föreställningar om självkänsla.  

Analysmetod 

Då denna studie utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi tolkat materialet 

utifrån hur socialt skapade föreställningar och förväntningar påverkar informanternas sätt att 

prata om självkänsla samt studerat om det finns genusskillnader. Vi har sökt efter konkreta 

ting som kan vara bidragande faktorer till skapande av självkänsla, men också studerat 

informanternas uttalanden om påverkan från människor i omgivningen. Genom att se 

individer som en produkt av samhället (Berger & Luckmann, 1991) så speglar informanternas 

tankar om självkänsla samhällets tankar om självkänsla, och på så sätt kan även 

motsägelsefulla citat också säga något om samhället, och blir intressanta eftersom de sätts i en 

social kontext. 

Intervju med fokusgrupp  

Studien genomfördes med metoden fokusgruppsintervju, vilket innebär att fyra till sex 

personer samlas för att under en förutbestämd tidsram diskutera ett tema valt utifrån syftet för 

undersökningen (Wibeck, 2000). En person som är insatt i ämnet bör agera moderator för att 

kunna leda intervjun och diskussionen tillbaka in på det givna ämnet (Dahlin-Ivanoff, 2011). 

Syftet med en fokusgruppsintervju är att informanterna ska diskutera med varandra och 

diskussionen ska vara relativt fri inom ramen för det förutbestämda ämnet. Som namnet 
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fokusgrupp indikerar så finns det ett givet ämnesfokus som ska diskuteras (Wibeck, 2000). 

Våra intervjuer genomfördes på en gymnasieskola, men för att undvika en känsla av att 

behöva prestera valde vi att sitta i ett grupprum istället för klassrum, samt att bjuda på saft och 

kakor för att skapa en avslappnad och trevlig stämning. Borden som informanterna satt vid 

var runda, vilket gjorde att informanterna kunde se alla i ögonen när de diskuterade. På så sätt 

hamnade ingen i skymundan (Wibeck, 2000:156). Motiveringen till valet av fokusgrupper var 

vårt intresse av att undersöka hur grupper konstruerar föreställningar om självkänsla. 

En intervjuguide med utvalda teman användes under genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna, vilket innebar att utvalda diskussionsteman samt följdfrågor ämnade 

att besvara studiens syfte togs upp i grupperna. Informationsblad delades ut till informanterna 

innan genomförandet av gruppdiskussionen (se etiska överväganden). Mobiltelefon användes 

för inspelning av diskussionen och moderatorn hade papper och penna för att kunna anteckna 

möjliga händelser som inte fångades upp av inspelningen, exempelvis kroppsspråk. Namn och 

position på informanterna antecknades för att underlätta genomförandet av transkriptionen 

och kunna skilja på vem som sa vad (Wibeck, 2000:91). Hade vi istället valt att göra samma 

undersökning med exempelvis klassiska intervjuer hade vi riskerat att enbart få individers 

subjektiva upplevelser av den egna självkänslan och inte de mer socialkonstruerade idéerna 

om fenomenet som framkommer i fokusgruppsdiskussion.  

 

Val av fokusgruppsinformanter  

Vi valde att studiens population skulle bestå av unga vuxna som går på gymnasiet och har 

fyllt arton år. I fokusgrupp ett deltog Alice, Emma, Lisa, Malin och Julia. I fokusgrupp två 

deltog Lucas, William, Hugo, Oskar och Oliver. Namnen är fingerade för att säkerställa 

informanternas konfidentialitet (Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, 2014). När vi i det följande 

refererar till våra informanter i uppsatsen så benämner vi dem vid dessa namn eller som unga 

män och unga kvinnor. Vi valde att ha fem informanter i varje grupp då detta anses som 

optimalt (Wibeck, 2000). Om det är färre än fyra informanter finns en risk att det bara blir två 

som diskuterar och en som medlar och är det fler än sex personer finns det en risk att det 

bildas subgrupper (Wibeck, 2000:62). 

Enligt Wibeck (2000) är strategiskt urval att föredra när fokusgrupper används som metod, då 

informanterna väljs ut efter lämplighet i förhållande till undersökningens syfte. Det är lättare 
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att rekrytera informanter till intervjutillfället om det är redan befintliga grupper som deltar i 

undersökningen, annars kan det vara svårt att få tag på flera informanter som har tid och 

möjlighet att delta samtidigt. Ett annat argument för att använda redan befintliga grupper är att 

forskaren får en inblick i en redan befintlig social kontext där idéer och åsikter formas 

(Wibeck, 2000:65). Vi tog fasta i Wibecks rekommendation och fick genom vår handledare 

kontakt med en gymnasielärare som gav oss tillgång till våra informanter. Kriteriet för 

deltagande i studien var att personen skulle ha fyllt arton år samt gå på gymnasiet, varpå 

läraren valde ut en lämplig klass och frågade öppet om vilka som kunde tänka sig att delta i 

undersökningen. Vi fick möjligheten att “låna” eleverna från deras lektionstid, vilket 

minskade risken att informanterna inte skulle dyka upp. Klassen hade sociologi som 

ämnesinriktning, vilket bidrog till att eleverna hade en förkunskap om de perspektiv som vi 

valt att använda oss av. Detta har troligen påverkat diskussionen till att vara mer analytisk än 

om vi skulle valt att genomföra den på en klass som inte hade sociologi som inriktning, och vi 

anser att informanternas kunskap i ämnet är en styrka i vår undersökning. 

De informanter som deltog i intervjun ställde upp självmant, vilket var ett sätt för oss att få så 

naturliga grupper som möjligt i undersökningen. Eftersom det var elevernas lärare som 

presenterade oss och ställde frågan om vilka som ville ställa upp på intervjun kan det tänkas 

att det ändå fanns en påverkan på eleverna i valet att delta, då läraren är en auktoritet i relation 

till eleverna. Samtidigt fanns det gott om elever i klassen och många avböjde medverkan, 

vilket kan ha underlättat för de som tvekade eller på något sätt kände sig förväntade att delta. 

Vår upplevelse är att informanterna såg intervjun som något spännande och därför valde att 

ställa upp. 

En ytterligare aspekt att ta hänsyn till då informanterna ställde upp självmant på 

fokusgruppsintervjun är att urvalet kan representera personer som är vana vid och tycker om 

att prata, vilket kan göra att de som vi intervjuat är de som kommer till tals oftast i klassen 

(Wibeck, 2000). Men detta var ingen nackdel för denna studie, då vi ville ha med informanter 

som var villiga att diskutera. Vi valde att genomföra två fokusgruppsintervjuer, de genererade 

bägge intressanta data som vi sedan analyserade.  

Befintliga grupper kan ha ytterligare en fördel i det att informanterna känner varandra, 

kommer bra överens och på så sätt har lättare att prata med varandra – de kan vara öppna och 

trygga med att säga vad de tänker (Wibeck, 2000:65). Det är relevant för vår undersökning att 

informanterna känner sig bekväma då temat är självkänsla, vilket kan vara ett känsligt ämne, 

och därför är det en fördel om medlemmarna i grupperna känner varandra sedan innan.  
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Det finns dock även nackdelar med att använda sig av redan befintliga grupper. En kan vara 

att vissa åsikter inte lyfts upp eller diskuteras då de tas för givet av gruppen, en annan kan 

vara om informanterna faller in i redan befintliga roller, vilket kan påverka dynamiken och 

vad som sägs i diskussionen (Wibeck, 2000). 

Vi valde homogena grupper för våra fokusgruppintervjuer, där informanterna hade flera saker 

gemensamt: ålder, kön och skolklass. Homogena grupper ökar känslan av samhörighet och 

skapar enligt Wibeck (2000) förutsättningar för en bättre diskussion. Det kan finnas skäl att 

reflektera kring vilka normer vi kan ha reproducerat genom att dela upp intervjuerna i kvinno- 

och mansgrupper. Troligen hade diskussionen sett annorlunda ut vid en fokusgruppintervju 

med blandade grupper, även om mycket av det som diskuterades var lika. Dock finns det en 

risk med könsblandade grupper att informanterna inte hade varit lika avslappnade och kanske 

inte hade vågat diskutera i samma mån, framförallt då självkänsla kan vara ett känsligt ämne. 

Men det skulle vara spännande att genomföra samma studie igen, med grupper som bestod av 

både unga män och unga kvinnor, för att se om resultatet av samtalen blev annorlunda.  

Intervjuns genomförande  

Innan intervjun påbörjades bjöd vi informanterna på saft och kakor, och vi delade ut 

informationsblad (se etiska överväganden) vars innehåll vi även presenterade muntligt. 

Informanterna fick dessutom möjlighet att ställa frågor. Sedan startades intervjun och 

informanterna ombads att diskutera kring olika teman. Som gruppledare höll vi oss så mycket 

som möjligt utanför diskussionen, ställde följdfrågor när det behövdes ifall diskussionen om 

ett tema började avta samt styrde tillbaka gruppen till ämnet om samtalet kom allt för långt 

ifrån. Intervjuerna med respektive grupp tog cirka 60 minuter, och efter intervjun bad vi 

informanterna att kort sammanfatta det som diskuterats och eventuellt komplettera med vidare 

tankar och funderingar. 

Vi upplevde att fokusgruppsintervjuerna uppfyllde sitt syfte och informanterna förde 

intressanta diskussioner om det utvalda ämnet. I gruppen med unga kvinnor fanns det 

informanter som pratade mer än andra, och ibland pratade informanterna till moderatorn 

istället för att diskutera med varandra. Överlag relaterade de mycket till egna erfarenheter och 

kände igen sig i varandras berättelser. Under fokusgruppsdiskussionen med de unga männen 

var det tre av informanterna som diskuterade mest, de andra två deltog också aktivt men var 

inte lika pratsamma, de diskuterade och relaterade till gemensamma upplevelser men tog även 
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upp mer generella exempel. Stämningen under båda fokusgruppsintervjuerna var god och 

avslappnad. 

Vi transkriberade inspelningen av intervjuerna så snart som möjligt efter genomförandet. 

Inspelningen skrevs ned ordagrant på en dator, där även pauser, skratt, förställning av röster 

samt gester och kroppsspråk dokumenterades. Därefter raderades det inspelade materialet från 

respektive dator. 

Det är oundvikligt att vi som moderatorer har påverkat fokusgruppsintervjuerna, då vår blotta 

närvaro är en faktor som på fler sätt påverkar diskussionen. Till exempel kan betoning eller ett 

visst röstläge leda till att samtalet antar en viss riktning. Att vi genomförde varsin 

fokusgruppsintervju ser vi som en svaghet i undersökningen. Om vi i stället genomfört 

fokusgruppsdiskussionerna tillsammans hade det varit lättare att utesluta att diskussionerna 

skiljer sig på grund av att vi som moderatorer är olika individer och på så sätt har påverkat 

informantgrupperna på olika sätt. Däremot har vi i största möjliga mån genom förberedelse 

och intervjuguide försökt minska risken för skillnader i genomförande av de två intervjuerna. 

Analysens genomförande  

Efter det att vi hade transkriberat inspelningarna ordagrant lyssnade vi på varandras 

intervjuer, och läste båda transkriberingarna. Därefter jämfördes teman, likheter och olikheter 

mellan intervjuerna, och vi bestämde hur transkriptet skulle analyseras. För att anta ett så 

objektivt förhållningssätt som möjligt lät vi transkripten vila några dagar. Sedan påbörjades 

kodningen, först med ett öppet förhållningssätt där vi letade efter intressanta mönster och 

avvikelser (Wibeck, 2000). Sedan övergick vi till en mer strukturerad kodningsprocess, där vi 

utgick från teman med underkategorier, vilka vi gemensamt funnit efter att flera gånger ha läst 

båda transkriptionerna samt lyssnat på intervjuerna. 

Två huvudteman som tidigt visade sig i texten var genus och självkänsla. Genus 

underkategoriserades med likheter och skillnader samt känslouttryck och handlade både om 

konkreta uttalanden om hur de unga männen eller kvinnorna bör, kan eller ska känna och bete 

sig samt hur de både grupperna mer implicit förhöll sig när de pratade om olika teman och 

vad som togs upp inom respektive fråga. Det andra huvudtemat, självkänsla 

underkategoriserades med socialt skapad, stabil och skör självkänsla som underkategorier. 

Det som valdes ut som viktigt kring självkänsla handlar om vad som skapar den, hur olika 

fenomen kan påverka och hur den uttrycks. 



 

 15 

Reliabilitet och trovärdighet  

Reliabiliteten i vår undersökning handlar om att göra en korrekt analys av empirin och enligt 

Wibeck (2000) är ett sätt att säkerställa reliabiliteten att låta flera forskare översiktligt 

analysera materialet för att kontrollera tolkningen av materialet. Detta talar till vår fördel då vi 

är två personer som tolkar empirin och därmed kan kontrollera att tolkningarna 

överensstämmer. Det finns dessutom en ökad risk att en ensam forskare missar viktiga 

aspekter i materialet (Wibeck, 2000), vilket vi undviker i egenskap av att vara två.  

Vi väljer att prata om trovärdighet framför validitet, då vi anser att trovärdighet bättre speglar 

den kvalitativa forskningen. Däremot har studien en hög ekologisk validitet, då studien 

genomfördes i elevernas naturliga miljö, i redan befintliga grupper, samt att vi som 

genomförde intervjuerna hade anpassat klädsel och språk efter informanternas ålder och 

sammanhang.  

Trovärdighet innebär att informanterna menar vad de säger (Wibeck, 2000). Grupptryck och 

social acceptans kan påverka informanterna till att inte våga säga vad de egentligen tycker 

(Wibeck, 2000). Eftersom syftet med studien är att prata mer generellt om självkänsla snarare 

än den individuellt upplevda, samt att vi har strävat efter att skapa en trygg miljö, har vi 

försökt underlätta för informanterna till att säga vad de faktiskt tänkte och tyckte. För att 

uppnå en transparens i studien har vi återgett varenda steg i processen så utförligt som 

möjligt, vilket gör det möjligt att replikera studien. Detta är också ett steg i strävan efter en 

hög kvalitet.  

Etiska överväganden  

Av etiska skäl valde vi att intervjua ungdomar som fyllt arton år. Information om etiska 

aspekter delades ut till informanterna innan genomförandet av själva undersökningen, på ett 

utskrivet papper, där även syftet med studien presenterades. Även om vi inte kunde garantera 

informanterna hundra procent anonymitet då det var flera informanter som samtidigt deltog i 

diskussionen, så har deras namn bytts ut i transkriptionerna och all data har hanterats 

konfidentiellt. Vi informerade om att det var frivilligt att delta i undersökningen, att de fick 

avbryta intervjun när de ville utan att ange orsak, att informationen enbart kommer att 

användas i studien, samt att informanterna kommer att få ta del av uppsatsen när den är klar 

(Vetenskapsrådet, etiska riktlinjer, 2014). Information fanns även om hur de kan komma i 

kontakt med oss om de hade några frågor efter deltagandet. Enligt Wibeck (2000) är 
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fokusgrupper en metod som är mer etisk än en intervju, då intervjuer i större utsträckning är 

styrda. I fokusgrupper får individen en större möjlighet att komma till tals på sina egna villkor 

och kan undvika att svara om diskussionen kommer in på ett för hen känsligt område. 
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Analys  

Vi kommer i detta avsnitt att presentera och analysera resultatet från intervjuerna. Teman som 

vi utgått ifrån vid analys har valts ut med utgångspunkt i tidigare forskning samt utifrån de 

mönster vi funnit i vårt material. Vi har analyserat resultaten i relation till vårt teoretiska 

ramverk. Då det inte är möjligt att återge hela intervjuerna och alla åsikter har vi valt att 

redogöra för de kodade diskussioner som vi ansett vara mest relevanta för att besvara våra 

frågeställningar, och resultatet hade blivit ett annat om vi valt att lyfta andra delar av 

fokusgruppsintervjuerna. Vi har analyserat fokusgruppsdiskussionerna först var för sig, för att 

synliggöra likheter och skillnader, och sedan tillsammans analyserat hela det empiriska 

materialet.  

Självkänsla – från inre förnimmelse till socialt 

skapad  

Båda informantgrupperna började med att diskutera självkänsla som en inneboende känsla 

som individen själv skapar och styr över genom sin inställning, vilket kan överensstämma 

med den biologiska och psykologiska definitionen. Informanterna övergick dock till att sedan 

beskriva omgivningens påverkan på självkänsla. 

Lisa: Det [självförtroendet] är överallt utom mig och självkänslan sitter verkligen precis här 

[pekar mot bröstet] det är när man känner någonting starkt så känner man alltså precis här 

[pekar mot bröstet] [...]  

Emma: Allt man har varit med om i livet [...] men det är som Lisa säger, det är någon annan, 

alltså självkänsla är någonting man, alltså något man känner inom sig, baserat på omvärlden  

I denna del av fokusgruppsintervjun pratar de unga kvinnorna om självkänsla som en inre 

förnimmelse i form av en känsla som sitter i bröstet, som dock är skapad i interaktion med 

omvärlden. Även gruppen med unga män pratade om självkänsla på liknande sätt: 

Lucas: [...] självkänsla är det man har inom sig, och självförtroende är det folk ser 

William: Precis, det andra folk uppfattar 

Lucas: Aa 
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Moderator: Påverkas självkänslan både inifrån och utifrån? 

Lucas: Den påverkas såklart av vad som händer i ditt liv men också vad som, alltså vad andra folk 

tycker om en så går man på bekräftelse 

Även de unga männen kommer genom diskussion fram till att självkänsla är något en person 

har inom sig, men som påverkas av andra människor. Båda informantgrupperna beskriver 

tydligt hur upplevelsen av självkänsla sitter i kroppen, på en viss plats i bröstet. Detta kan 

spegla den biologiska diskursen vilken samhället har skapat och som återfinns hos våra 

informanter, men inte behöver vara motsägelsefull till att se självkänsla som socialt skapad. 

Enligt Berger & Luckmann (1991) övertar människor samhällets föreställningar, och i denna 

övertagandeprocess skapar vi meningsfullhet till livet. Om vi applicerar detta på 

föreställningen om självkänsla, kan det tänkas att människor har lärt sig att en av alla 

inneboende känslor står för självkänsla. I fall vi aldrig fått kunskap om självkänsla, eller 

kunskap om vad som helst, hade världen bara bestått av meningslösa stimuli. Men eftersom 

det i samhället finns en rådande föreställning om självkänsla som kroppslig förnimmelse så 

kommer självkänslan fortsätta upplevas så, i alla fall så länge vi reproducerar den 

föreställning vilket både de unga männen och kvinnorna gjorde under 

fokusgruppsdiskussionerna.  

Sociala förväntningar skapar genus 

Båda informantgrupperna har liknande föreställningar om vad som skiljer sig mellan killar 

och tjejer när det gäller självkänsla samt vad det kan bero på, även om den individuella 

aspekten påtalas. En diskussion bland de unga kvinnorna låter som följande:  

Emma: Alltså det var det, lite det vi var inne på innan, att dom [killarna] e ju, alltså dom funkar ju 

annorlunda än vad vi gör [...] 

Malin: Mm, det håller jag med om. 

Lisa: Vi tjejer är uppfostrade att vara beroende av andra människor, medans killar är uppfostrade 

att kunna stå på egna ben. Det är alltid det där 'men Pelle res dig upp det var bara ett skrapsår', 

tjejer 'flickor kom in vi tar lite saft och kakor så går vi in och plåstrar om det där så kan vi leka lite 

med lego så slipper du vara ute', liksom. 

Här formulerar de unga kvinnorna att det generellt sett finns skillnader mellan tjejer och killar 

när det gäller självkänsla, och förklarar det som ett resultat av olika bemötande vid 

uppfostran. Vi uppfattar det som att de unga kvinnorna menar att killar förväntas vara mer 

självständiga i situationer då tjejer istället blir omhändertagna.  
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Uppfostran in i könsroller sker inte bara av familjen och andra närstående utan hela samhället 

är delaktigt i socialiseringsprocessen, dock sker socialisering inte genom en yttre tvingande 

kraft som individen utsätts för. Individen är aktiv medskapare (Connell, 2009) och testar 

under uppväxten olika sätt att uttrycka genus. Men eftersom det finns samhälleliga 

förväntningar på manligt och kvinnligt beteende så skapas det sociala regler för respektive 

kön att förhålla sig till. Om en individ testar olika normöverskridande beteenden när det 

kommer till kön kommer det inte att ske utan motstånd. Då är vi tillbaka till att förändring är 

möjlig, men tämligen trög och kommer med största sannolikhet bemötas med motstånd. De 

unga männen delar delvis denna föreställning. 

Oskar: Jo men det är nog mycket från person till person, eller så är det killar som inte visar det, det 

kan ju vara så också 

William: Det har väl med det du var inne på Oskar, med normer och så, med normer att göra att 

tjejer har ju, det är lite mer accepterat att tjejer är sårbara än att killar är det 

Här presenterar de unga männen föreställningar om känslor vilka vi tolkar som att det inte 

måste handla om att tjejer är mer känsliga, utan att det kan vara killarna som inte visar känslor 

i samma utsträckning. Killarna anser dock att det är accepterat att tjejer visar sig mer sårbara 

än killar, vilket tyder på att samhället består av oskrivna regler för när, var och hur känslor bör 

visas. Utifrån informanternas föreställningar om att tjejer är mer sårbara och killar i större 

utsträckning står på egna ben kan vi anta att det finns olika handlingsutrymme samt regler för 

vilka känslor som är accepterade för män respektive kvinnor. Detta bekräftar Hochschilds 

(2012) teori om “emotional work”, som menar att det finns olika känsloregler för män och 

kvinnor, precis som våra informanter uttrycker.  

Det kan vidare argumenteras för att informanterna menar att inte bara självkänsla är socialt 

skapat utan att även genusskillnader som kan påverka självkänslan är det. De genusskillnader 

som informanterna presenterar är att tjejer uppfostras till att bli mer beroende och sårbara än 

killar, vilket enligt informanterna beror på samhälleliga förväntningar. Förväntningar på 

respektive kön kan också ta sig uttryck på följande sätt, vilket de unga männen diskuterar: 

William: Jag känner mig inte som en macho-kille och har inget behov av att känna mig som en 

macho-kille heller, därför känner jag lite, alltså jag känner att jag inte passar in där [bland 

machokillarna], och då påverkas min självkänsla av det, och så ställer jag mig hellre lite i 

bakgrunden, för att jag blir obekväm 

Hugo: Ja dom [machokillarna] är ju sådär, hårda mot allting utåt, och taskiga mot alla 

William: Och det är inte jag 
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William och Hugo diskuterar i denna del av diskussionen hur valet att stå i bakgrunden i ett 

sammanhang där stark machokultur råder sänker självkänslan. Detta kan tala för att risken 

med att bryta mot samhälleliga förväntningar för vad som anses vara “rätt beteende för en 

man” är att det påverkar självkänslan negativt och att en därför inte gör det i onödan. Det kan 

diskuteras att handlingsutrymmet för de unga männen är snävare och ramarna för manligt 

beteende tydligare än för kvinnligt beteende. Det finns enligt Ambjörnsson (2003) en 

maktkultur som gynnar män framför kvinnor, vilket kan resultera i att manliga attribut 

värderas högre än kvinnliga. Det kan förklara varför det är mindre accepterat för män att 

agera typiskt kvinnligt, än för kvinnor att bete sig typiskt manligt och risken att bryta mot 

samhälleliga förväntningar blir större för de unga männen än samma normöverskridande 

beteende för de unga kvinnorna. 

Samhälleliga föreställningar likt de som vi diskuterar ovan sätter press på alla inblandade och 

styr beteende in i könsroller. Som Connell (2009) beskriver kan strukturer upplevas som en 

trygghet för individer då könsroller innefattar regler om hur en bör bete sig samt vad en kan 

förvänta sig av andra, vilket kan förklara varför individer följer dessa normer trots vetskapen 

om att det går att ifrågasätts ordningen. Ett överskridande av könsrollerna är alltså fullt 

möjligt men kan bemötas med sanktioner och motstånd, vilket kanske gör det enklare att följa 

samhälleliga föreställningar om kön och göra som ”alla andra”. 

Det eftersträvansvärda 

Ett alternativt beteende till att bryta mot samhälleliga förväntningar och ta de eventuella 

konsekvenserna av det, kan således vara att anpassa sig efter dem. Ideal skapas av det som 

samhället värderar som värdefullt, och kan bygga på Bourdieus (1993) kapitalteori. 

Informantgrupperna belyser delvis olika kapital där de unga kvinnorna har fokus på utseende 

och kläder och de unga männen på pengar, samt vikten av sociala nätverk vilket båda 

informantgrupperna är överens om.  

Moderator: Tror ni det är vissa saker som påverkar självkänsla mer än andra? Även om det är 

personligt, men är det vissa grejer som ni tror, 'det här tror jag spelar större roll'? 

Emma: Jag tror dom flesta tjejerna handlar mer om utseendet, vikt, alltså kropp och sånt där, tror 

jag i alla fall. Eller det alltså när jag pratar då tänker jag mest på vad jag får höra av mina vänner 

klaga på eller eh, folk i min familj och sånt där och då, och då får jag höra väldigt ofta det här med 

kropp och utseende och sånt där, det ytliga 

Alice: Det ytliga, det håller jag med om 
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Emma och Alice diskuterar att de tror tjejer bygger största del av sin självkänsla på utseende 

och ytliga faktorer, en tanke som återkommer under de unga kvinnornas samtal. Vidare 

handlar diskussionen om utseende inte om ansiktets och kroppens naturliga form utan hur 

smink, nytvättat hår och kläder spelar roll för hur bekväma de unga kvinnorna känner sig i 

olika situationer. Genom att följa förväntningarna och vara ”typiskt kvinnlig” är de unga 

kvinnorna med och reproducerar könsroller, vilket är en del i att göra kön, doing gender 

(Candenc & Zimmerman, 1987). 

Kläder och smink påvisar att personen som bär det har pengar, eller ekonomiskt kapital enligt 

Bourdieu (1993), och genom dessa attribut kan en få status och detta anses därför som något 

eftersträvansvärt. De unga kvinnorna påtalade att det i samhället finns en utseendefixering 

som lägger press på tjejer, vilket påverkar självkänslan. Denna fixering på utseende kan 

grunda sig i samhällets exploatering av kvinnokroppen, som återfinns i bland annat reklam 

och filmer (Reklamera, 2014). En anledning till att kvinnors kroppar blir exponerade i större 

utsträckning än mäns, kan vara att samhället inte är jämställt och att den könsmaktordning 

som Ambjörnsson (2003) påvisar skapar olika förutsättningar för män och kvinnor. Lisa 

diskuterar vidare vad som kan hända när en person ändrar sig själv för att nå ett ideal:  

Lisa: [...] alltså inte falsk självkänsla, men man alltså det blir liksom som ett vad heter det, luftslott 

av självkänsla, det blir jättelätt att det raserar eftersom att man ee, man bygger det på sig själv 

genom att ändra på sig själv som man inte är, så kärnan blir fel 

I den diskussion där citatet av Lisa är taget, pratar de unga kvinnorna om att det kan skapas 

skör självkänsla när en person förlitar sig på yttre attribut som inte stämmer överens med 

individens egen föreställning om sig själv. De tar kläder som exempel på yttre attribut som 

påverkar upplevelsen av självkänslan positivt, men som kan försvinna när individen tar av sig 

kläderna och ser sig i spegeln. Dessutom bygger klädideal på föreställningar om vad som 

anses fint i samhället, alltså kulturellt kapital enligt Bourdieu (1993). Modet kan snabbt 

ändras vilket gör självkänslan skör då den baseras på faktorer som ligger utom individens 

kontroll, vilket enligt Lisa kan skapa ett luftslott av självkänsla. 

De unga männen diskuterar hur tillgången till pengar kan underlätta livet. De presenterar 

ingen direkt koppling mellan mycket pengar och stabil eller skör självkänsla, utan de menar 

att omgivningen spelar roll samt att välförtjänta pengar kan höja självkänslan eftersom 

individen då har lyckats med sin prestation.  

Lucas: Men alltså, självkänslan det beror ju på, vi säger att fattigdom råder eller nåt i ett land där 

man inte har pengar, men man kan fortfarande ha bra självkänsla för det, jag tror liksom att man 
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jämför ju med sin omgivning, och så skapar man en självkänsla på grund av det. Så lever man i ett 

rikt område så vill man ha mycket pengar liksom, för att skaffa sig en bra självkänsla 

Oskar: Det är som om man åker på en resa till exempel, resan blir ju roligare om man själv har 

tjänat ihop pengarna till den, än om man får ‘här har du en resa liksom’, man uppskattar resan mer 

Citatet från Lucas innehåller en reflektion över att omgivningens ekonomiska nivå avgör om 

pengar påverkar självkänslan. Självkänslan blir alltså relativ i förhållande till omgivningen, 

och riskerar att bli skör eftersom den är beroende av yttre faktorer när individen har ett 

materiellt fokus (Watson, 2014). Detta är något som också argumenterar för Bourdieus (1993) 

kapitalteori eftersom det ekonomiska kapitalet avgörs av samhället och i rikare samhällen 

ligger standarden högre än i fattigare, precis som de unga männen diskuterar. Att prestation 

påverkar självkänslan är ett återkommande inslag hos de unga männen, vilket kan tyda på att 

samhället har lärt män att relatera till självkänsla på det sättet, medan de unga kvinnorna i 

högre grad betonar känslornas och yttre attributs roll. Detta skulle kunna kopplas till 

informanternas föreställning om att killar förväntas ha bättre självkänsla än tjejer samt att 

tjejer uppfostras till att vara mer beroende av andra, vilket kan förklara varför de unga 

männen lägger större vikt vid prestation och de unga kvinnorna större vikt vid utseende och 

känslor.  

Regler är till för att brytas  

Vi tolkar det som att båda informantgrupperna pratar om genusordningar och möjliga eller 

pågående förändringar i könsrollerna:  

Lisa: [...] tjejer ska se sig som lite svagare, lite mer känslig, alltså, såhär ‘tiny over all’. [...] Och eh, 

för det är sådär attribut som tjejer har men om en kille skaffar sig dom här attribut, attributen så 

kommer han sänkas i andras ögon, tror han, uppenbarligen eftersom...   

Julia: Fast det börjar bli mer att tjejer dras åt det håller också, för jag märker med mina vänner och 

lite folk man känner att dom blir mer såhär 'jag litar inte på nån, jag håller allt för mig själv’ typ så. 

[...] 

Lisas föreställning om hur killar respektive tjejer ska känna och bete sig överensstämmer med 

Hochschilds (2012) teori om känsloregler, men också med samhällets könsmaktsordning 

(Ambjörnsson, 2003; Connell, 2009). Kvinnor har historiskt sett varit underordnade män, 

vilket kan ha resulterat i att män upplevs och förväntas vara det starkare könet. 

Föreställningen de unga kvinnorna sätter ord på visar återigen på att tjejer får uttrycka 

känslor, här i form av svaghet, som män inte får eller bör ifall han vill behålla sin manlighet, 
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vilket belyser att känsloreglerna skiljer sig åt mellan könen. De diskuterar också att tjejers sätt 

att uttrycka känslor delvis har förändrats till att anta mer manliga känslouttryck, till exempel 

att inte prata om eller visa känslor för sin omgivning i samma utsträckning som tidigare.   

Att de unga männen knappt berör ämnet känslor kan tänkas belysa att de följer de 

samhälleliga förväntningarna som finns på män om att inte vara så känslosamma. Om en kille 

skulle visa känslor som är typiskt ”kvinnliga” menar de unga kvinnorna att han riskerar att 

sänkas i andras ögon, vilket i sig kan vara struktur-reproducerande och göra att killar i mindre 

utsträckning känner att de vill eller vågar visa känslor. Dessutom menar de unga kvinnorna att 

det inte innebär samma konsekvenser för en tjej som beter sig på “fel” sätt, det vill säga att 

bryta kvinnlighetsnormen och till exempel visa mindre känslor. Snarare menar de att det är 

accepterat för tjejer att vara som de är, vilket återigen kan tyda på ett större handlingsutrymme 

för kvinnor, samt att utvecklingen går mot att tjejer visar mer ”manliga” känslor.  

Oskar: Ja, det har ju väldigt mycket med utseende, nu för tiden 

William: Absolut, vi lever ju i ett sånt samhälle 

Oliver: Det snackade ju vi om och sådär, vad fan heter det, skönhets- 

Hugo: Ideal 

William: Aa, som man får se överallt, och det har ju enligt statistisk o sådär större inverkan på tjejer, 

men jag tror det absolut påverkar killar också 

Hugo: Aa det blir mer och mer tror jag 

Oskar: Fast det är mer under skymundan, eller vad säger man, det är inte mer konkret... 

Liksom Julia nämner ovan, diskuterar också de unga männen att de upplever en utveckling 

och förändring av beteende och påverkan i samhället. De pratar däremot om att skönhetsideal 

historiskt sett i större utsträckning har påverkat kvinnor, men att det idag även påverkar män. 

De unga männen säger också att de tror att ämnet hamnar lite i skymundan och att det inte 

pratas om hur män påverkas av samhälleliga ideal i samma utsträckning som det pratas om 

kvinnor. 

Vi finner det intressant att båda informantgrupperna pratar om förändring av könsrollerna, ett 

tänjande på gränser för vad som är manligt och kvinnligt. Enligt Berger & Luckmann (1991) 

är förändring möjlig, eftersom samhället endast är en produkt av människorna som lever i det, 

och förändrar vi vårt beteende kommer samhällets strukturer med tiden hinna ikapp. 

Informanternas tankar om förändring kan tänkas bero på den genusmedvetenhet som har 

utvecklats i samhället i takt med att genusvetenskap vuxit som forskningsområde 
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(Vetenskapsrådet genusforskning, 2005). Ifrågasättande av rådande normer möts ofta med 

motstånd (Connell, 2009), men genom att informera om och fortsätta undersöka hur 

samhällets föreställningar på män respektive kvinnor ser ut kan orättvisor belysas och 

förhoppningsvis åtgärdas. Ett agerande på individnivå kan vara att de unga männen och 

kvinnorna vågar ifrågasätta de förväntningar som de uppfattar påverkar deras beteende, och 

gå i bräschen för att fler i deras omgivning också ska våga bete sig som de själva vill, och inte 

som samhället förväntar sig.  
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Diskussion  

Vi kommer i detta avsnitt att presentera de viktigaste resultaten och jämföra med tidigare 

forskning samt diskutera omständigheter kring genomförandet av studien. Vårt syfte med 

studien är att från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och ett genusperspektiv undersöka 

hur unga män och unga kvinnor konstruerar föreställningar om självkänsla i grupp, de 

viktigaste resultaten som framkommit av vår studie är att det finns skillnader mellan hur unga 

män och unga kvinnor pratar om självkänsla, samt att båda grupperna menar att det är ett 

socialt skapat fenomen.  

Genus påverkar självkänsla  

Mest framträdande när det gäller frågan om det finns skillnader i hur unga kvinnor respektive 

unga män pratar om självkänsla är att de unga männen framförallt kopplar självkänsla till 

prestation, och det unga kvinnorna till känslor. För de unga männen visar sig självkänsla vara 

både en förutsättning för att prestera i olika sammanhang och resultatet av dessa prestationer. 

Det kan tyda på att män i större utsträckning och i fler sammanhang än kvinnor är 

“tävlingsinriktade” där bekräftelse för prestationen är målet, vilket i sin tur kan höja 

självkänslan. De unga kvinnorna däremot kopplar självkänsla i större utsträckning till sig 

själva, med betoning på hur det känns. Det subjektiva fokuset på känslor kan tänkas tillhöra 

en föreställning om hur kvinnor bör bete sig, och kan ställas som motsats till hur de unga 

männen pratade om grupper eller generell påverkan utan fokus på känslor. Denna 

föreställning bekräftas av tidigare forskning där Robert A. et al. presenterar resultat som 

menar att kvinnor i större utsträckning baserar sin självkänsla på omgivningens bekräftelse 

där istället mäns självkänsla är mer självständig och oberoende av andra människor. 

När det gäller frågeställningen om vilka faktorer som generellt sett kan påverka självkänsla 

enligt unga vuxna, var framförallt faktorer som utseende, kläder, pengar och sociala relationer 

betydelsefulla. Även här finns det viss skillnad mellan de unga kvinnorna respektive männen, 

där kvinnorna i större utsträckning pratar om utseende och kläder och männen om pengar. De 

unga kvinnornas fokus på utseende och kläder, vilket vi också ser i tidigare forskning bland 

annat hos Golan et al., kan bero på samhällets exploatering av kvinnokroppen vilket skapar 



 

 26 

högre förväntningar på kvinnor än män. Att de unga männen har större fokus på pengar 

handlar troligen om samhällets ökade konsumtionsfokus, vilket enligt Watson bidrar till att 

fler lägger större vikt vid yttre attribut som kan skapa skör självkänsla. Informanterna 

diskuterade inte samhällets konsumtionsfokus, men utifrån de faktorer som de menar påverkar 

självkänsla finns det anledning att tro att de är uppvuxna i en konsumtionsvärld, vilket Niklas 

Wahllöfs artikel om människan som konsument belyser. Konsumtion blir en självklarhet och 

därför reflekterar de inte över risken med det eller verkar se det som ett problem. Det är svårt 

att uttala sig om vilka konsekvenser det kan få för informanterna om de baserar självkänslan 

på yttre faktorer. Men risken är att ju mer av självkänslan som baseras på faktorer utom den 

egna kontrollen, desto större kan sannolikheten vara för att självkänslan blir skör och att det 

skapas ett luftslott av självkänsla. 

Vi menar att det är vårt samhälles genusstrukturer som skapar skillnader i vad de unga 

männen och de unga kvinnorna säger om självkänsla, en uppfattning som delas av Kling et al. 

Eftersom våra informanter har uppfostrats in i och lärt sig könsstereotypiska beteenden under 

uppväxten – beteenden som grundar sig på att de är födda med olika kön, så har olika 

uppfattningar om vad självkänsla är och hur det ska uttryckas formats hos dem. En anledning 

till att det finns skillnaderna i hur våra informanter pratar om självkänsla är att män och 

kvinnor genom historien haft olika förväntningar och rättigheter, vilket har lett till att 

könsroller har konstruerats. I dagens samhälle har dessa tankar om könsuppdelning ifrågasatts 

och därför är inte skillnaderna så framträdande, även om rester av patriarkala strukturer finns 

kvar och visar sig genom socialt skapade förväntningar på våra informanter.  

Som tidigare konstaterats trivs människor i bekanta mönster och förändring kan upplevas som 

skrämmande. Vi ser dock en medvetenhet hos våra informanter om att könsrollerna inte är 

fasta och oföränderliga. Detta finner vi intressant då det kan tolkas som en pågående 

förändringsprocess av genusmönster i vårt samhälle. Denna förändring kan tänkas ha börjat på 

individnivå, för att sedan ta sig uttryck på flera plan i samhället: inom politiken, 

organisationer och rättsväsendet, för att sedan återkomma till att förändra beteende samt 

föreställningar som människor har kring kön. Vi tycker citatet från Berger & Luckmann 

sammanfattar denna föreställning bra:  

Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. Människan är en social 

produkt. (Berger & Luckmann, 1991:78) 

Liksom studierna vi presenterar i tidigare forskning talar även vår studie för att det finns 

genusskillnader i föreställningar om självkänsla hos unga vuxna. Däremot skiljer sig våra 
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resultat delvis när det gäller vilka faktorer som påverkar mest, vilket troligen beror på att vi 

undersökt självkänsla med ett annat fokus än Golan et al., Ahmad, et al., Campbell & 

Lavellee, Robert et al. och Kling et al. Istället för att göra en kvantitativ undersökning på den 

upplevda självkänslan har vi kvalitativt undersökt hur unga vuxna i grupp konstruerar 

föreställningar om självkänsla. Våra resultat är baserade på de diskussioner om självkänsla 

som informanterna för, då de diskuterar fritt kring specifika teman. Vid kvantitativ 

undersökning är frågorna strukturerade och utan interaktion eller diskussion med andra. Vi 

hade troligen fått resultat som mer liknat deras ifall även vi genomfört en kvantitativ 

undersökning på upplevd självkänsla.  

Sociologi som inriktning  

Samtliga av informanterna har sociologi som inriktning för sin gymnasieutbildning, och har 

därför erfarenhet av att diskutera och tänka kring sociala strukturer. De har även sedan 

tidigare bekantat sig med olika sociologiska teorier. Därmed har de en kunskap om vårt 

intresseområde som kan ha påverkat resultatet och därför kan diskussionen ha blivit mer 

djupgående än den annars skulle bli. Detta visar sig i fokusgruppsintervjuerna genom att 

informanterna diskuterar sociala strukturer och föreställningar om kön, vilket vi inte hade 

förväntat oss. 

Det kan också ha spelat roll för resultatet genom att skillnader i hur grupperna pratar om 

självkänsla är inte särskilt stora. Snarare delade bägge grupperna uppfattningen om vilka 

skillnader som finns mellan män och kvinnor och att dessa skillnader är socialt skapade. Om 

informanterna hade haft ett annat huvudämne skulle diskussionen troligtvis sett annorlunda ut, 

då terminologin hade varit mindre sociologiskt grundad. Informanternas kunskap inom 

sociologi kan ha alltså ha resulterat i minskad generaliserbarhet, då kunskapen är specifik för 

dem som läser samma gymnasieinriktning. Det kan dock samtidigt ha ökat trovärdigheten, då 

risken för missförstånd mellan oss och informanterna har varit mindre, tack vare deras 

förförståelse i ämnet.  

Vidare forskning  

Med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och genusperspektiv har vi undersökt skillnader i 

hur män och kvinnor pratar om självkänsla. Vi är medvetna om att det kan vara problematiskt 

att prata om män och kvinnor som homogena grupper, då maktordningar även råder inom 
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grupperna och då det ofta är flera faktorer som samverkar, exempelvis etnicitet, sexualitet, 

funktion och kön. Med ett intersektionellt perspektiv hade detta kunnat belysas, men då 

studien var tidsbegränsad valde vi att studera enbart dessa två perspektiv. Dock anser vi att 

det är viktigt att belysa att maktordningen är mer komplex än vad som framgår i vår 

undersökning, och detta är något som skulle kunna göras i vidare forskning om samma ämne.  

För vidare forskning skulle det också vara intressant att behålla det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och genusperspektivet men att genomföra fokusgruppsintervjuerna i 

könsblandade grupper. Det finns en risk att vi genom att ha könsuppdelade grupper har 

förstärkt eller reproducerat rådande strukturer, eftersom grupper i verkliga livet sällan är helt 

homogena. Gruppformationen är till stor del avgörande för hur diskussionen ter sig och 

genom att blanda män och kvinnor skulle troligen andra intressanta diskussioner föras.  

Ett annat sätt att utveckla studien vore att välja informanter från andra gymnasieklasser, som 

inte har sociologi som inriktning. Vi tror att resultatet har påverkats av att våra informanter 

har kunskap om sociologi, och det vore därför intressant att se hur resultatet hade sett ut om 

samma studie genomfördes med gymnasieelever från exempelvis ett yrkesprogram.  
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Bilagor  

Information till informanterna 

 Vårt syfte med studien är att undersöka hur ungdomar pratar kring självkänsla 

 Er medverkan är frivillig och ni får avbryta intervjun utan att ange anledning, när ni 

vill under samtalet 

 Vi kommer inte använda oss av era riktiga namn i vår uppsats, ni är därför anonyma 

för läsaren men inte för varandra 

 Informationen från intervjun kommer enbart användas till vår studie och inget annat 

 Har ni övriga tankar eller frågor så hör av er till oss på sofia.hansen@live.se 

respektive elin.jkrantz@gmail.com 

Diskussionsteman 

 Vi skulle vilja att ni diskuterar hur en bra dag kan se ut 

 Vi skulle vilja att ni diskuterar hur en dålig dag kan se ut 

 Vad tänker ni när jag säger självkänsla? 

 Vad är självkänsla? 

 Finns det någon skillnad mellan självkänsla och självförtroende? Vad skulle det vara? 

 Kan självkänsla förändras eller variera? 

o Vad styr det? 

 Tror ni självkänsla är likadant för killar och tjejer? 

 Vad tror ni krävs för att en person ska känna sig nöjd med sig själv? 

 Om jag säger självkänsla och 

o killar / tjejer 

o snygga kläder 

o att prestera 

o ha många vänner 

o vara bjuden på fester 


