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ABSTRACT  
This research discusses questions about media, ideals and young people. Media has a 
great influence on today’s society and provides pictures of the appearance that creates 
different ideals. We mean that young people are more open to influence from these ideals 
because they are in a period of their life when they are trying to find their own style. The 
purpose of the research was to investigate how TV presents the appearance in the TV-
program that young people watched. We conducted a minor questionnaire which indi-
cated that the young people most frequently watched at the TV-program Idol 2005, 
Friends and OC. These programs were analyzed from the categories: what the programs 
contained, appearance and clothes. This essay also contains previous research and theori-
es about media, body ideals, young people, TV-habits and influence. The programs that 
we analyzed were not specifically about the appearance but the result indicates that there 
were certain existing ideals about how girls and boys should look. 
 
Keywords: young people, media, TV, TV-habits, TV-programs, influence, appearance, 
ideal, analysis of contents. 
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FÖRORD 
Denna studie uppkom efter att vi uppmärksammade att utseendet har fått allt större bety-
delse för människor och att det inverkar på deras liv på olika sätt. Media fokuserar myck-
et på utseendet i artiklar, reportage, serier med mera och detta påverkar människor både 
medvetet och omedvetet. Vi menar att ungdomar är mer mottagliga för påverkan efter-
som de försöker hitta sin egen stil och sig själva samtidigt som man har ett behov av till-
hörighet med andra. På grund av att tv är ett media som de flesta människor har tillgång 
till väljer vi att bygga denna studie på några av de tv-program som ungdomar tittar på för 
att studera hur utseendet presenteras i dessa program.  
 
Studien riktar sig främst till dem som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor men den 
kan även rekommenderas till föräldrar, andra vuxna samt ungdomar. Vår förhoppning är 
att denna studie ska leda till fortsatta diskussioner om detta ämne för att väcka en med-
vetenhet om detta problem i samhället.  
 
Vi vill tacka alla som har bidragit till att denna studie blev möjlig att genomföra genom 
deras stöd, uppmuntran, hjälp och positiva respons. Dessutom vill vi tacka de personer 
som ställde upp och medverkade i vår provenkät och för deras värdefulla synpunkter. 
Slutligen vill vi rikta ett speciellt tack till de ungdomar och deras lärare som genom att ta 
sig tid och delta i enkätundersökningen lade grunden för vår studie och gav oss ovärderlig 
information vilket gjorde vårt fortsatta arbete möjligt.    
 
Boden i december 2005 
Linda Björkman 
Ann-Louise Nilsson 
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1. INLEDNING 

I denna del beskriver vi de bakgrundsfaktorer som ligger till grund för vårt syfte att stu-
dera utseendet i olika tv-program. Vi presenterar även de forskningsfrågor som ligger till 
grund för vårt arbete. 
 

1.1 Bakgrund 

Genom historien kan man se att utseendet alltid har betytt mycket för människan och att 

det har tagit sig olika uttrycksformer. I dagens samhälle upplever vi dock att utseendet 

har fått en allt större betydelse och ett större utrymme i människors liv. Valmöjligheterna 

att påverka och förändra den egna stilen och det egna utseendet blir allt fler genom olika 

skönhetsprodukter, expertråd, skönhetsoperationer, bantnings- och träningstips. Vad är 

skönhet och vem bestämmer vilket utseende som är skönhet just nu? Vi menar att varje 

människa har en egen idealbild av utseendet men den sociala kontext vi lever i påverkar 

vilka ideal som ligger till grund för den egna bilden. I den sociala kontexten är media en 

stor och betydelsefull del och medias ökade inflytande och fokusering på utseendet på-

verkar människor på många olika sätt.  

 

Media har blivit en allt större del av våra liv eftersom det är lättillgängligt genom att Tv, 

radio, tidningar och Internet finns i de flesta hem. Media har blivit något naturligt och 

självklart i våra liv och påverkar oss på olika sätt i olika situationer. Dagligen kan vi ge-

nom media ta del av artiklar, program och reklam som handlar om utseende i någon form 

som gör-om-dig-reportage, såpor, serier, mode och dokumentärer. Detta påverkar oss alla 

på olika sätt och media besitter en stor ”makt” när de väljer vad som ska visas och defini-

erar vad som är aktuellt för stunden. Samtidigt är det dock de människor som nyttjar me-

dia som även påverkar innehållet. Vi anser att ungdomarna är mer mottagliga för medias 

påverkan när det gäller utseendet. Detta på grund av att ungdomstiden är en period när 

man försöker hitta sig själv och sin egen stil samtidigt som man vill vara som alla andra.  

 

Vi anser att den ökade utseendefokuseringen är ett problem eftersom det kan leda till att 

människor utvecklar ett ideal som innebär att de tror att lycka och framgång sitter i ett 

specifikt utseende. Ungdomlighet har blivit något att sträva efter och det naturliga åld-

randet är något som många försöker dölja och förhala så länge det är möjligt genom olika 
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metoder. Detta kan leda till att det blir större skillnader mellan människor eftersom alla 

har olika förutsättningar och resurser att nå den allmänna idealbilden och de som inte har 

möjligheterna att uppnå detta riskerar att hamna utanför.  

 

I sagan om Snövit har hennes styvmor en magisk spegel som talar om vem som är 

vackrast i världen och vi menar att media kan inneha en liknande funktion. Detta på 

grund av att media även påverkar hur våra ideal ser ut och detta influerar bland annat 

ungdomarnas utseende och stilar där medias bild kan bli det man speglar sig i och för-

söker efterlikna. Utifrån detta valde vi att fokusera på hur utseendet framställs i media. 

Eftersom media är ett stort område valde vi att inrikta oss på tv och de program som ung-

domar väljer att titta på. Med utgångspunkt från detta formulerade vi vårt syfte för denna 

studie och valde att undersöka på vilket sätt tv presenterar utseendet i dessa program. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte i denna uppsats är att studera vilka tv-vanor ungdomar har och hur tv present-

erar utseendet i de program ungdomar ser på. 

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser ungdomarnas tv-vanor ut? 

• Vilka tv-program tittar ungdomar mest på? 

• Hur presenterar tv-programmen utseendet? 
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2. METOD 

Metodavsnittet innehåller hur vi har gått tillväga när vi har arbetat med denna studie. Vi 
förklarar ämnesval, metod, begrepp, avgränsningar, urval och genomförande och avslu-
tar med en diskussion om etiska överväganden.  
 

Vi valde att skriva om ungdomar eftersom detta var ett forskningsområde som vi båda 

hade ett stort och gemensamt intresse för. Under arbetets gång förändrades vårt syfte från 

ett individinriktat perspektiv till ett allmänt inriktat perspektiv. Det utvecklades till ett 

makroperspektiv, det vill säga en större social enhet (Rosengren & Arvidson, 2002), ef-

tersom vår fokus blev hur media presenterar utseendet. Vi menar att media är en stor del 

av samhället som nyttjas av många människor och därför ändrades vårt perspektiv till 

makro. Denna studie hade kunnat vara applicerbar på alla människor men vi valde att rik-

ta in oss på ungdomar eftersom vi menar att de är mer mottagliga för nya intryck. Ana-

lysen i vårt arbete utgår från de tv-program som ungdomar tittar mest på för att tolka hur 

utseendet framställs i dessa program.  

 

Vi använde oss av Internet som sökverktyg för att hitta lämplig litteratur inför denna stu-

die. Det finns mycket litteratur om media i stort där mycket handlar om reklam, våld, ät-

störningar, nyheter med mera och i många fall är forskningen gjord på dags- och vecko-

tidningar. Det är svårare att finna litteratur och forskning specifikt inom vårt forsknings-

område men vi fann dock viss forskning som var inriktad mot tv-programmens innehåll 

som passade vår studie. De sökord vi utgick ifrån var främst ungdomar, media, tv, 

kroppsuppfattning, utseende, kroppsideal, tv-analys och innehållsanalys.  

 

Den forskning vi valde att använda oss av var Carita Bengs (2000) avhandling Looking 

good, statistik från Nordicom (2005) och Hadenius & Weibulls (2003) Massmedier. Vi 

använde även artiklar från tidskrifterna Locus (Göthlund, 2002), Ungdomstid (Johnsson-

Smaragdi, 1995) och Journal of social and clinical psychology (Tiggemann, 2005). I 

denna studie utgick vi ifrån Qualitative data analysis (Miles & Huberman, 1994), Rap-

porter och uppsatser (Backman, 1998) och Sociologisk metodik (Rosengren & Arvidson, 

2002) för att uppbyggnaden av uppsatsen skulle bli vetenskapligt genomförd och ut-

formad. Vi använde även teorier om ungdom, utseende, modernitet, globalisering och 
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medialisering. De teorier vi utgick ifrån var Anthony Giddens (1984, 1997), George 

Herbert Mead (1976) och Thomas Ziehe (1986).  

 

Vid källhänvisning valde vi att blanda två olika system trots att man bör undvika detta. 

Det ena systemet var Harvard där hänvisningen sker genom att ange källan inom parentes 

i löpande text och det andra var Oxford där man hänvisar genom notsystemet. Vi valde 

att använda båda systemen i syfte att underlätta för läsaren och för att få en stilren estetisk 

utformning av arbetet. Överlag använde vi Harvardsystemet i vårt arbete men vid de eng-

elska citaten använde vi Oxfordsystemet för att referera till de svenska översättningarna.  

 

För att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar använde vi metodtriangulering i 

form av både innehållsanalys och kvantitativ metod. Dessa metoder valde vi eftersom de 

passade vårt arbete där vi ville undersöka innehållet i några av tv-programmen som ung-

domar tittar på. Vi utgick från Metoder i kommunikationsvetenskap (Nilsson, 2000) för 

att få kunskap om hur man går tillväga vid innehållsanalys av tv-program. Genom att an-

vända denna metod strävar man alltid efter att gå från det enskilda perspektivet till att fo-

kusera på det generella. Nilsson anser att ”Vad som skiljer den vetenskapliga innehålls-

analysen från den vi alla gör dagligdags är den teoretiska förankringen tillsammans med 

systematiken i tillvägagångssätt” (Nilsson, 2000, s.111). Därför använde vi flera olika 

teorier och forskning till denna studie för att kunna göra en vetenskapligt korrekt analys. 

Till vår hjälp med enkätutformningen använde vi oss av Vetenskaplig metod (Ejvegård, 

1993) för att enkäten skulle bli så bra och lättförståelig som möjligt.  

 

2.1 Begreppsligt ramverk 

Vi diskuterade olika infallsvinklar för studien och enades till slut om att studera hur tv 

presenterar utseendet. Den presentation vi avser att studera är de bilder, innehållet och de 

kommentarer som handlar om utseende. Med utseende menar vi det yttre, det vill säga 

utsidan av kroppen, där vi fokuserar på helhetsbilden av utseendet. För att förklara hel-

hetsbilden avsåg vi att studera kategorierna kroppsform, kläder, hår, hudfärg och ålder 

eftersom dessa delar är representativa för utseendet. Detta i den bemärkelsen att dessa 



 9

delar är det som ger det första intrycket av en människa och det som många försöker för-

ändra och variera i den mån det är möjligt.  

 

Ansiktet var svårt att ge en rättvis och bra beskrivning av och därför valde vi att använda 

bilder av de medverkande i de olika programmen för att visa hur de såg ut. I Idol 2005 

valde vi att visa bilder och fokusera på de artister som gick vidare till semifinalen efter-

som det var dessa personer programserien handlade mest om. Vi valde att utgå från sam-

ma grundbegrepp när vi beskrev killarna och tjejerna i programmen eftersom vi studerade 

människors utseende och inte specifikt manligt och kvinnligt utseende.  

 

Med kroppsform avsåg vi att studera de medverkandes kroppar med utgångspunkt från 

Bengs (2000) modell över kroppsformer (Bilaga 2). Vi utgick ifrån några motsatsbegrepp 

som vi definierade som över medellängd-under medellängd, muskulös-inte muskulös, 

grov-mager/smal och rak-kurvig. Samtliga begrepp utgick ifrån ett medelvärde och vi be-

skrev om personen skiljde sig från medel på något sätt. För att förklara personens längd 

utgick vi från statistik (SCB, 2005) om medellängd för personer i åldern 16-84 där me-

dellängden för killar var 179,4 centimeter och för tjejer var 165,5 centimeter. Begreppet 

muskulös innebar i detta sammanhang att personen var vältränad i den bemärkelsen att 

musklerna var väl synliga och den inte muskulösa personen saknade väl synliga muskler. 

För att definiera kroppens form använde vi oss av grov och mager/smal där en grov form 

var en kraftigt byggd person medan en mager/smal person var slank i sin kroppsform. Vi 

beskrev även om personens kropp var rak eller kurvig där rak innebar att kroppsformen 

var linjär medan den kurviga kroppen hade mer runda former.  

  

Kläder benämnde vi utifrån klädsort för att kunna kategorisera dem och ge en helhetsbild 

av hur personerna var klädda. För att beskriva de kläder de medverkande använde utgick 

vi ifrån de allmänna begreppen linne, top, t-shirt, skjorta, tröja, pullover, kofta, väst, ka-

vaj, kjol, klänning, kostym, dräkt, jeans och byxa. Vi valde att särskilja byxa och jeans 

eftersom flertalet använde jeans i samtliga tv-program som vi analyserade. Vi beskrev 

även färg på kläder och vilken typ av accessoarer personen använde som exempelvis 

halsband, örhängen, armband, slips och hatt. Klädernas färger beskrevs utifrån begreppen 
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neutrala, ljusa, mörka och faktiska färger. Neutrala färger var basfärgerna svart, vit, grå, 

beige och brun. Med ljusa respektive mörka färger förklarar vi färgens nyans där ljusa var 

pastellfärger som ljusrosa, ljusblå och ljuslila. De mörka färgerna innebar däremot det 

motsatta som mörkröd, mörkblå, mörkbrun och svart.  

 

Personernas hår beskrev vi utifrån hårfärg, hårlängd, hårform och håruppsättning. Hår-

färgerna benämns utifrån grundfärgerna brun, blond, röd, grå och svart i olika nyanser 

och längden på håret beskrevs som kort, medel eller långt där medellångt var ungefär till 

axeln på personen. Formen varierade i lockigt eller rakt och tjejerna varierade sitt hår ge-

nom att använda olika håruppsättningar som hästsvans, svinrygg med flera med hjälp av 

olika accessoarer. Smink användes av alla killar och tjejer i tv-programmen men det var 

ofta svårt att se hur mycket och vilken sorts smink personerna hade använt. Därför valde 

vi i analysen att inte särskilt nämna hur varje person var sminkad utan tittade endast all-

mänt på om sminket var synligt eller inte.    

 

Vi benämnde även vilken hudfärg personerna hade och valde att använda begreppen ljus- 

eller mörkhyad. Vi valde att beskriva hudfärg eftersom det var en del av personens utse-

ende och inte för att särskilja eller belysa etisk bakgrund. Vi beslutade att inte använda vit 

och svart för att beskriva hudfärgen eftersom vi upplevde att de begreppen innehöll för 

stora kontraster och att de var laddade ord och att de därför kunde upplevas som stötande 

för en del människor. Åldern var ibland svår att avgöra i Vänner och OC och därför be-

skrev vi dem i en trolig ålder och angav den i siffror som exempelvis i 20-års ålder me-

dan vi fann åldern för deltagarna i Idol 2005 via Internet och angav det i resultatet.   

 

2.2 Avgränsningar och urval 

Vi valde att avgränsa oss till tv på grund av att detta medie var lättillgänglig och använ-

des av en stor del av allmänheten. Därför kunde de flesta ungdomar ta del av ett stort ut-

bud av program som presenterade utseendet på olika sätt. Vi beslutade oss för att studera 

tv-utbudet i kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 eftersom dessa kanaler är 

tillgängliga för en stor andel av befolkningen. Vi diskuterade vilket urval av program vi 

skulle göra till vår studie där vi funderade på att använda tv-program som handlade om 
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utseende. Vi kom dock fram till att det inte skulle ge en rättvis bild av vilka program 

ungdomar tittade på om vi som forskare hade valt vilka tv-program som skulle ingå i 

analysen. Därför beslutade vi oss för att genomföra en mindre enkätundersökning med 

syfte att få en indikation på vad ungdomarna tittade på.   

 

De tv-program vi valde som svarsalternativ sändes mellan klockan 18.30 och 22.30 efter-

som vi ansåg att de flesta såg på tv under denna tid. Vi utgick från en tv-bilaga (Afton-

bladet, 2005) när vi utsåg de program som skulle vara med i enkäten och vi valde medve-

tet bort nyhetssändningar. Detta eftersom vi i dessa program till stor del endast hade kun-

nat fokusera på programledarna på grund av att inslagen var baserade på dagliga aktuella 

händelser som kunde var känsliga och utlämnande för de personer som inslagen handlade 

om. Vi följde de etiska regler som gällde vid enkätkonstruktion, utdelning och insamling 

av materialet samt vid sammanställningen. Våra diskussioner och tillvägagångssätt pre-

senterade vi nedan under rubriken etiska överväganden. I denna uppsats valde vi att foku-

sera på ungdomar från en klass som gick sista året på gymnasiet i en ort i Norrbotten. 

Detta urval var medvetet eftersom dessa ungdomar var 18 år och äldre vilket innebar att 

de var myndiga och själva kunde bestämma om de ville medverka i vår enkätundersök-

ning.  

 

2.3 Genomförande 

Ejvegård (1993) påtalar vikten av en väl genomarbetad enkät innan den delas ut till re-

spondenterna och han skriver ”att ju mer frågor man ställer, desto färre svar får man” 

(s.51). Svarsfrekvensen beror även till stor del på enkätens utformning som till exempel 

ett trevligt utseende, dess tydlighet och om den är lätt att förstå. Därför ägnade vi mycket 

tid till utformningen av vår enkät där vi bland annat arbetade med att formulera frågorna 

så enkelt och konkret som möjligt för att minska risken för att respondenterna skulle be-

höva tveka om vad vi frågat efter. Enkäten innehöll nio frågor och kom främst att bestå 

av frågor om tv-program och tv-vanor. Svarsalternativen var till stor del fasta men vi an-

vände oss även av öppna svarsalternativ i vissa frågor för att få så mycket information 

som möjligt. En del frågor var utformade så att deltagaren endast skulle välja ett bestämt 

antal svarsalternativ medan en annan fråga skulle rangordnas mellan värde 1 och 5 där 
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1=mest och 5=minst. Deltagarna hade även möjlighet att tycka till om enkäten och dess 

innehåll.  

 

För att ta reda på om enkäten och dess frågor var lämpliga och begripliga använde vi oss 

av en provgrupp på sex personer, en kille och fem tjejer, mellan åldrarna femton och tret-

tiotre. Vi valde att använda oss av en provgrupp som inte specifikt bestod av 18-åringar 

eftersom vi strävade efter att undersöka om enkäten fungerade och därför menade vi att 

åldern hos provgruppen var av mindre betydelse. Först besvarade personerna enkäten och 

sedan fick de komma med synpunkter på enkätens innehåll och utformning. På grund av 

att flertalet av personerna tolkade en fråga olika valde vi att omformulera den innan vi 

delade ut den till gymnasieklassen. Detta gjorde vi för att undvika feltolkningar och even-

tuellt bortfall.  

 

Vid kontakt med ansvarig för gymnasieskolan påtalade vi vikten av att få dela ut enkäten 

i en klass med så jämn fördelning som möjligt mellan killar och tjejer eftersom vi ville 

jämföra dessa. Vi blev hänvisade till en gymnasieklass som var lämplig för vårt arbete 

och kontaktade klassläraren. Vi överlät sedan till klassläraren att bestämma när det var 

mest praktiskt att dela ut enkäten och läraren valde att själv dela ut och samla in enkäten 

vid ett tillfälle som var passande för klassen i september 2005. Gymnasieklassen bestod 

av 23 elever där 18 stycken svarade på vår enkät varav tio var killar och åtta var tjejer. Vi 

sammanställde enkäterna med hjälp av dataprogrammet SPSS och redovisade resultatet i 

tabeller och i text. Resultatet visade att den hade fungerat bra eftersom vi inte hade några 

bortfall utom på en fråga där en av respondenterna inte hade angett något svar. Flera av 

respondenterna kom med positiva synpunkter på vår enkät där bland annat en sa ”Den är 

soft!” och en annan skrev ”otroligt bra och rolig enkät”.  

 

Utifrån enkätundersökningens resultat valde vi de tre tv-program som flest ungdomar 

svarade att de tittade på. I resultatet valde vi att endast presentera svarsalternativen med 

flest tittare medan samtliga alternativ presenterades i medföljande bilaga (Bilaga 1). Vi 

valde tre program eftersom vi ansåg att det var en bra utgångspunkt för att få fram even-
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tuella mönster och skillnader. Detta gav oss även möjlighet att studera fler program av 

varje serie för att få en rättvis bild av hur just dessa program presenterade utseendet.  

 

De tv-program som låg till grund för vår analys var underhållningsprogrammet Idol 2005 

där vi använde fyra program och komediserien Vänner och dramaserien OC där vi valde 

att använda tre program av respektive serie. Vi använde fyra program av Idol 2005 efter-

som de två första handlade om uttagningen till kvalfinalerna och utspelade sig vid samma 

tillfälle under tre dagar i Stockholm. De program av Vänner som vi använde var samtliga 

repriser från de tio olika säsongerna som serien visades mellan åren 1994 och 2004. 

Samtliga program spelade vi sedan in under hösten 2005 där de program vi använde i 

studien oftast spelades in under samma dag eftersom det föll sig naturligt. Vid ett par 

tillfällen misslyckades inspelningen genom att inte hela tv-programmet blev inspelat och 

därför valde vi att inte använda dessa i studien. Vi spelade in tv-programmen för att kun-

na titta på dem flera gånger och få fram allt som handlade om utseendet.  

 

För att kunna analysera innehållet konstruerade vi en analysmall med olika utgångs-

punkter som innefattade programinnehåll, utseende och kläder. Denna mall användes 

först vid en provanalys av två program och utvecklades sedan så att den skulle ge så 

mycket information som möjligt om vårt ämne. Vi antecknade var för sig varje program 

på en analysmall och diskuterade sedan det i innehållet som vi hade noterat för att sedan 

se på programmen igen. Detta gjorde vi flera gånger innan vi kände att vi hade fått med 

allt som handlade om utseende i alla tv-programmen. Sedan sammanställde vi materialet 

och lyfte fram de dialoger som vi ansåg fokuserade och handlade om hur deltagarna kom-

municerade och uttryckte sig om utseende. 

 

Vi valde att använda originalspråket vid citat för att undvika att innebörden feltolkades 

och vi översatte de engelska citaten i medföljande notavsnitt. I resultatet valde vi att pre-

sentera alla medverkande vid förnamn och i Vänner och OC använde vi namnet på roll-

figurerna i stället för skådespelarnas namn när vi skrev om personerna. Detta gjorde vi 

för att i citat och övrig text kunna särskilja och tydliggöra vilka personer texten handlade 

om och på så sätt även underlätta för läsaren. 
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2.4 Etiska överväganden 

Etik och moral är två välkända och välanvända begrepp och vi hade åtskilliga diskus-

sioner om deras betydelse. Efter att ha tagit del av Forsman (2002) och Nationalencyklo-

pedin (2005) tolkade vi begreppet etik som de föreställningar som ansågs vara rätt och fel 

och de reflektioner en individ/grupp gjorde kring sitt handlande och sin moral. Etik kunde 

också ha olika innebörd beroende på vilket område eller situation man befann sig i. Ex-

empelvis fanns det en viss etik och tradition inom forskning som man som forskare skulle 

försöka eftersträva för att göra ett vetenskapligt korrekt arbete. Moralen var de normer 

och värderingar som varje individ bar med sig och som styrde handlandet. Dessa två be-

grepp beskrevs hos Forsman (2002) som synonymer till varandra och därför var det svårt 

att diskutera det ena begreppet utan att komma in på det andra. För oss har det varit 

mycket viktigt att vår studie skulle vara etiskt och moraliskt korrekt och vi har strävat 

efter att utforma dess olika delar på så sätt att de skulle värna om de personer som med-

verkat och bidragit till studiens uppkomst.  

 

Ett viktigt etiskt övervägande för vår studie var vårt urval av medverkande där vi förde 

många diskussioner om vilken ålder deltagarna skulle ha. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 

rekommenderades att tillstånd skulle hämtas från förälder/vårdnadshavare om de med-

verkande var under 15 år och om ämnet för undersökningen kunde upplevas som käns-

ligt. Vi kom fram till att det för vår uppsats var lämpligt att använda ungdomar som var 

18 år och äldre på grund av att det kunde vara svårt att få tillstånd av samtliga vårdnads-

havare. Vi menade även att man vid 18 års ålder själv kunde avgöra om man ville besvara 

vår enkät eller ej. Med enkäten bifogade vi ett brev där vi utgick från Vetenskapsrådets 

(2002) etiska rekommendationer över vad man som forskare borde tänka på när man 

vänder sig till medverkande i ett forskningsprojekt. Brevet innehöll en kort presentation 

av oss själva, beskrev syftet med enkäten och varför deras medverkan var viktig för vårt 

arbete. Vi tog även upp att all medverkan var frivillig, att materialet behandlades konfi-

dentiellt och att enkäterna skulle förstöras vid arbetets slut.  

 

Vi som forskare var inte med vid utdelandet av enkäten utan det gjordes av gymnasieele-

vernas klasslärare. Detta kunde vara både till fördel och till nackdel för vår uppsats. En 
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fördel med att vi inte var närvarande när ungdomarna fyllde i enkäterna kunde vara att vi 

som forskare inte hade någon möjlighet att påverka deras beslut om de ville delta eller 

inte. Detta på grund av att det kunde upplevas svårt att neka när vi befann oss i lokalen. 

Vi hade heller ingen möjlighet att styra undersökningen och enskilda personers svar. Vår 

medverkan hade också kunnat innebära ett stressmoment för ungdomarna där de kunde 

känna sig pressad och övervakade. Respondenternas medverkan blev även mer anonym 

eftersom vi som forskare inte var med. Det som däremot kunde vara negativt var att ung-

domarna inte kunde ställa några frågor direkt till oss om de hade några funderingar. Vi 

hade inte heller någon möjlighet att kontrollera om de diskuterade och samarbetade vid 

ifyllandet av enkätfrågorna.  

 

Forskare bör vanligtvis använda fingerade namn på de medverkande i resultatet och upp-

gifter om de medverkande bör vara konfidentiella. I vårt resultat valde vi dock att använ-

da personernas riktiga förnamn eller rollnamn eftersom dessa personer medverkade fri-

villigt i tv-programmen och var medvetna om att allt de sade skulle kunna ses av många 

människor. Ingen av de medverkande i tv-programmen blev intervjuade av oss utan all 

dialog och handling var utformad och inspelad av personal på tv-bolagen. Vi avslöjar där-

med inget som någon medverkande har berättat för oss i förtroende utan allt material är 

hämtat från programmen som vi analyserar.  

 

När vi analyserade tv-programmen var det viktigt att vi använde det material som fram-

kom och att vi som forskare inte försökte styra resultatet så att det passade vårt syfte. 

Detsamma gällde vid tolkning och analys av materialet där det precis som Forsman 

(2002) menade kunde vara svårt att som forskare förhålla sig objektiv och neutral. Detta 

eftersom vi alla hade olika bakgrund, normer och värderingar som kunde färga materialet 

och resultatet. Vi ansåg dock att genom att vara medveten om detta problem kunde vi 

föra en kontinuerlig dialog om våra tolkningar och därigenom ständigt försöka synliggöra 

våra eventuella förutfattade meningar för att få materialet så ofärgat som möjligt. Vi såg 

det därför som en fördel att vara två forskare som arbetade tillsammans eftersom vi hade 

olika bakgrund och vi utgick från olika perspektiv när vi tolkade underlaget vilket gav en 

mer nyanserad och heltäckande bild av vårt material.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

Detta avsnitt presenterar den tidigare forskningen vi har tagit del av och använder i vår 
studie. Forskningen handlar om media, människors tv-vanor, påverkan, ungdomar, 
kroppsuppfattning, ideal och utseende.  
 

3.1 Tv-vanor 

Enligt Hadenius & Weibull (2003) har media en betydande roll inom många olika områ-

den i samhället där den påverkar opinionen genom att framföra budskapet på ett visst sätt. 

Media inverkar på människors dagliga liv där Hadenius & Weibull visar att cirka 90 pro-

cent av befolkningen tar del av tv: s utbud under en genomsnittlig dag. Varje individ 

spenderar i genomsnitt cirka sex timmar per dag till media i någon form.  

 

Människor är beroende av media för att få en uppfattning om omvärlden och det stora 

nyttjandet av media visar att den har en stark ställning i Sverige. I det moderna samhället 

är media inte bara en informationskälla utan även en väl integrerad del i människors var-

dag. Media är ständigt närvarande och erbjuder människor både fakta och nöje och de är 

även en länk i olika sociala kommunikationsprocesser. Media blir en viktig del i att spri-

da information mellan olika grupper och enskilda individer i samhället (Hadenius & 

Weibull, 2003). 

 

Enligt Nordicoms (2005) statistik har tv-tittandet i Sverige generellt ökat mellan åren 

1980-2003 i åldrarna 9-79 och män tittar i genomsnitt mer på tv än kvinnor. Denna skill-

nad mellan mäns och kvinnors tv-tittande finns under samtliga år i undersökningen. Re-

sultatet visar att i åldersgruppen 15-24 har tv-tittandet ökat från 72 procent 1980 till 86 

procent 2003 och jämfört med genomsnittet för män och kvinnor har det skett en större 

ökning inom denna åldersgrupp. Nordicom genomför en undersökning om hur stor del av 

befolkningen från tre år och uppåt som tittar på SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 

minst fem minuter varje dag. Resultatet i tabell 1 visar att flest personer tittar på SVT1 

med 47 procent följt av TV4 där 43 procent tittar varje dag. Den lägsta procentsatsen 

återfinns på Kanal 5 tätt följt av TV3.  
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Tabell 1 Dagligt tv-tittande 2003. Procent. 
 

Tv kanal 2003 
SVT1 47 
SVT2 36 
TV3 20 
TV4 43 

Kanal 5 18 
 
Källa: Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2003. 

 

Tiggemanns (2005) studie om tv och tonåringars kroppsuppfattning är utförd genom en 

enkätundersökning utdelad till 1259 elever på 13 skolor i Australien där medelåldern på 

de medverkande är 14,37 år. Resultatet visar att i genomsnitt tittar varje elev 3,2 timmar 

per dag på tv där killarna tittar 3,5 timmar per dag jämfört med tjejerna som ser 3,0 

timmar per dag. För att beskriva vilken sorts program ungdomarna tittar på använder 

Tiggemann sig av fem kategorier som är information, sport, såpopera, musikvideo och 

underhållning. Killarna tittar mest på tv för att bli underhållna medan det sociala lärandet 

stod i fokus för varför tjejerna tittar. Det sociala lärandet innebär i denna studie att lära 

sig hur människor i den egna åldern uppför sig och för att bland annat få idéer om det 

kläd- och hårmode som är aktuellt. 

 

I samma studie jämför Tiggemann ett antal påståenden om kroppsuppfattning och vilken 

kategori av program ungdomarna ser på och resultatet visar på skillnader mellan tjejer 

och killar. De tjejer som tittar på såpoperor har en önskan om att bli smalare och killarna 

som ser på såpoperor och musikvideos vill ha en muskulösare kropp. Generellt visar 

studien att en negativ kroppsuppfattning har samband med om man ser på tv för att ”fly 

vardagen” och för socialt lärande. De som däremot ser på tv för underhållningens skull 

har inte en negativ syn på din egen kropp. Avslutningsvis sammanfattar Tiggemann 

studien med ”the findings clearly demonstrate that what is important for adolescents´ 

body image is not how much television they watch, but what they watch and how they 

use it” (Tiggemann, 2005, s.377).1 Tiggemann menar att ungdomarnas kroppsuppfattning 

påverkas av tv-programmens innehåll och på vilket sätt ungdomarna sedan använder den 

information de får.  
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3.2 Media och ömsesidig påverkan 

Forskningsprogrammet Mediapanel (Johnsson-Smaragdi, 1995) undersökte medievanor 

hos vuxna, barn och ungdomar från mitten av 1970-talet fram till 1990-talet och materia-

let byggde på 5 500 barn och ungdomar. Många av barnen och ungdomarna i undersök-

ningen följdes över en längre tid och detta innebar att de kunde göra jämförelser mellan 

olika grupper och tidsperioder.  

 

Medievanorna var inlärda från det att individen var liten och förändrades sedan under 

uppväxten. Förutom föräldrar, vänner och skolan var media en viktig del av socialisa-

tionsprocessen, det vill säga inlärning av de normer som råder, genom att förmedla fakta, 

värderingar, normer, handlingsmönster med mera. För barn och ungdomar var framförallt 

bildmedier intressanta eftersom de kunde erbjuda en bred underhållning som var ”förfö-

riskt förpackad och svår att motstå” (Johnsson-Smaragdi, 1995, s.21) och som framkalla-

de många olika känslostämningar. Den tid man ägnade till och hur man använde media 

varierade från person till person utifrån sociala faktorer, egna intressen och olika perioder 

i livet.  

 

Flera faktorer påverkade och formade en individs utveckling genom direkt och indirekt 

interaktion, det vill säga ömsesidig påverkan, som familj, vänner och media och genom 

de reaktioner vårt handlande gav upphov till formades vår självbild. Denna självbild för-

ändrades mycket under uppväxten men när individen blev mer vuxen stabiliserades denna 

bild eftersom man fick mer kraft att motstå den yttre påverkan. Media bidrog till att skapa 

en drömbild av hur man skulle se ut och när individen inte kunde leva upp till dessa höga 

förväntningar kunde de känna sig misslyckade och utveckla en sämre bild av sig själv.  

 

Denna studie visade att samtliga pojkar i undersökningen hade en mer positiv bild av sig 

själv än flickorna och en hög tv-användning förstärkte dessa tendenser. En förklaring till 

detta var att pojkar och flickor valde olika programgenre där pojkarna tittade mest på 

sport och action med modiga och självständiga manliga förebilder. Flickorna däremot 

tittade framförallt på serier som handlade om relationer och intriger där kvinnobilden 

framställdes som beroende och passiv (Johnsson-Smaragdi, 1995).  
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Media påverkade människor men vilka effekter det blev berodde på om man studerade 

användandet av mediet eller mediets innehåll. Den påverkan som man kunde se var både 

positiv och negativ och fanns på flera olika plan som fysisk, psykisk, social, kunskaps-

mässigt och känslomässigt. En del påverkan var kortsiktig och tillfällig medan annan 

påverkan var långsiktig och kvardröjande. Människor påverkades ständigt av samhället 

runt omkring och det regelbundna och återkommande användandet av medier påverkade 

dem både kort- och långsiktigt (Johnsson-Smaragdi, 1995).  

 
Denna kontinuerliga användning och de intryck vi tar av den kan liknas vid droppen som 

urholkar stenen. Till sist bär stenen – individen – tydliga spår av att ha blivit påverkade, 

av att ha tagit intryck. Annan påverkan är av mer omedelbar och övergående natur – 

effekten av en sten som kastas i vattnet blir att det stänker, ringar sprids men ebbas 

snabbt ut (Johnsson-Smaragdi, 1995, s.23).  

 

Av allt som påverkade varje individ var det svårt att säga vilken del som exakt kom av 

påverkan från media och vilka effekter det blev av denna påverkan. Studien visade dock 

att även om människor blev påverkade av media handlade de inte alltid utifrån detta utan 

även från egna åsikter och känslor (Johnsson-Smaragdi, 1995). 

 

3.3 Ungdomars kroppsuppfattning och ideal 

I Bengs (2000) avhandling Looking Good undersöks unga människors kroppsuppfattning 

och vilka olika faktorer som påverkar den. Bengs använder fyra centrala teman i sitt arbe-

te för att analysera ungdomars relation till kroppen och deras kroppsideal. Det första te-

mat är den problematiska kroppen som finns på tre nivåer; global, nationell och individu-

ell. Den globala nivån handlar om exempelvis överbefolkning och svält medan den natio-

nella innebär befolkningsgruppers kost och motionsvanor. På den individuella nivån är 

det den egna kroppen och dess brister som är i fokus.  

 

Vidare talar Bengs i det andra temat om den kontrollerade kroppen som innehåller både 

yttre och inre kontroll. Den yttre kontrollen kan handla om statlig och institutionell kon-

troll eller kontroll där individen granskas av andra människor. Den inre kontrollen inne-

bär att individen styr över den egna kroppen till exempel genom vad man äter och hur 
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man tränar. Det tredje temat är kroppen som kommodifierad, det vill säga där kroppen 

både är konsumerande och ses som en vara. Detta innebär bland annat att individer köper 

hälso- och skönhetsprodukter till sin kropp och att kroppen också används till att 

presentera produkterna (Bengs, 2000).  

 

Det sista temat är den sociala kroppen som betyder att kroppen är betydelsefull i relation 

till andra människor. Vår identitet är kopplad till kroppen och man bedöms ofta utifrån 

hur man ser ut och det är alltså inte bara medierna som förmedlar bilden av den ideala 

kroppen utan även andra människor. Bengs menar att samtliga fyra teman går att beskriva 

utifrån ett genusperspektiv (Bengs, 2000). 

 
           Aspects of gender, as I have showed, can be applied to all four of the themes, which suggests 

that the ideal body need to be understood as gendered. Women’s bodies are in many cases 

particularly prone to be regarded as more problematic, more controlled, commodified and 

more affected by societal and cultural norms than are men’s. The empirical part advances 

from this premise to see if this tendency can also be found among young people (Bengs, 2000, 

s.72).2 

 

Enligt Bengs bör den idealiska kroppen förstås genom ett genusperspektiv eftersom kvin-

nors kroppar är mer problematiska och är mer påverkade av samhälleliga och kulturella 

normer än männens kroppar. Hon ämnar studera om dessa tendenser återfinns hos ung-

domarna (Bengs, 2000). 

 

Bengs undersökning bygger på enkäter utdelade till 167 ungdomar i åldrarna 13,15 och 

17 år på skolor i Umeå. Resultatet visar att en tredjedel av ungdomarna svarar att de är 

missnöjda med sina kroppar där andelen missnöjda är störst bland tjejerna. Det är 43 pro-

cent av tjejerna och 17 procent av killarna som är missnöjda med sina kroppar. Ungdo-

marnas svar stämmer med den idealbild som är rådande i det västerländska samhället när 

undersökningen genomförs. Tjejer strävar efter att vara smal och liten medan idealet för 

killar är att vara muskulös och stor (Bengs, 2000). 
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Hälften av ungdomarna är missnöjd med sin vikt och längd där tjejerna framförallt efter-

strävar att gå ner i vikt medan det bland killarna finns både de som vill öka eller de som 

vill minska i vikt. Undersökningen visar att 60 procent gör något för att förändra sin 

kropp där killarna framförallt tränar medan tjejerna både tränar och är noga med vad de 

äter. Det som främst påverkar ungdomarnas uppfattning om sin kropp är kamraterna och 

massmedia. Bengs undersökning visar att medias påverkan får en allt större betydelse ju 

äldre ungdomarna blir och det är främst tv, film och tidningar som har ett stort inflytande 

på deras kroppsuppfattning (Bengs, 2000).  

 

För att undersöka vilken idealkropp ungdomarna har besvarar de frågan vilken känd per-

son de tycker är speciellt attraktiv. Svaren delar Bengs in i fem kategorier; skådespelers-

kor/skådespelare, fotomodeller, idrottsmän, sångare/musiker och andra. Resultatet visar 

att det inte enbart finns en definition på idealkroppen utan det är väldigt individuellt. 

Skådespelerskor/skådespelare är den vanligaste gruppen som ungdomarna tycker har de-

ras idealkropp men även kvinnliga fotomodeller har en hög andel svarande. Ungdomarna 

svarar också på varför de tycker att just den kända personen är attraktiv och även här va-

rierar svaren hos ungdomarna. Bengs kategoriserar svaren till; kropp och ansikte, kropp 

och form/kondition, utseende ansikte och hår, generellt positiva kommentarer (vilka 

främst är knutna till utseende) och allting. Enligt Bengs resultat (tabell 2) är utseende 

ansikte och hår ett vanligt svar för varför ungdomarna tycker att manliga kända personer 

är attraktiva medan svaren för kvinnliga kända personer är mer varierande och jämt 

fördelade mellan kategorierna (Bengs, 2000). 

 

Tabell 2 Orsaker till att tjejer och killar finner kvinnliga och manliga kändisar attraktiva. 
Procent. 
 
Attraktion fokuserat på Kvinnliga kändisar Manliga kändisar 
 Tjejer Killar Alla Tjejer Killar Alla 
Kropp och ansikte 28 17 23 17 28 19 
Kropp och form/kondition 16 20 17 9 22 11 
Utseende ansikte och hår 24 15 20 36 28 34 
Generellt positiva kommentarer 22 13 18 17 11 16 
Allting 10 35 21 21 11 19 
Total 100 100 99 100 100 99 
N 58 46 104 70 18 88 
 

Källa: Bengs, 2000 
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I Göthlunds (2002) artikel diskuterar hon främst hur mediakulturens kvinnobilder funge-

rar som formgivare för kvinnlighet och hur unga kvinnor förhåller sig till detta. Göthlund 

menar att bildutbudet har ökat markant genom medie- och teknikutvecklingen där det ut-

vecklas en visuell kultur. Bilden får en ökad betydelse för populär- och mediekulturen 

som ingår i ungdomarnas vardag och det är mediernas idealbild som visar hur man ska se 

ut och hur man ska gå tillväga för att komma dit. Artiklar och tv-program fokuserar allt 

mer på kroppens utsida och handlar om att ”ta fram ditt sanna jag” och före-och-efter-

reportage där personer får ett nytt yttre utseende. Användandet av mediabilderna leder till 

ett ökat kontrollbehov där människor speglar sig i den bild media ger och försöker efter-

likna denna så gott det går (Göthlund, 2002). 
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4. TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen kommer vi att använda oss av följande teman; ungdomar, 
media, modernitet, påverkan och utseende. De teorier vi använder för att beskriva våra 
teman är Anthony Giddens teorier om modernitet och självidentitet, Thomas Ziehes be-
grepp om ungdomlighet och George H. Meads teorier om social interaktionism.  
 

4.1 Det moderna samhället 

Vi har gått från ett traditionellt samhälle där det lokala har ett stort inflytande på indivi-

den till ett allt mer globalt samhälle där vi får influenser och ny kunskap från hela värl-

den. Ungdomarnas sociala interaktioner sker inte längre enbart på lokal nivå utan den 

ökade globaliseringen leder till att ungdomarna har obegränsad tillgång till olika kulturer, 

stilar, ideal och så vidare. Detta leder till ökade reflektioner över hur man ska se ut, upp-

träda och vilka livsval man ska göra.  

 

Anthony Giddens (1997) menar att det senmoderna samhället präglas av institutionell 

reflexivitet. Globaliseringen av moderna institutioner påverkar vardagslivet och leder till 

olika konsekvenser för det personliga livet. De moderna institutionerna med sin dynamik, 

det vill säga dess kapacitet att försvaga traditionella vanor och seder samt dess globala 

inflytande, skiljer sig från tidigare social ordning. Giddens menar att moderniteten måste 

förstås utifrån en institutionell nivå. Det moderna samhället förändras snabbt och inten-

sivt. I det moderna samhället har det vuxit fram allt fler självidentitetsmekanismer som 

både formar och formas av institutionerna. När människor skapar sin självidentitet bidrar 

de till och skapar de sociala förändringar som påverkar både lokalt och globalt.  

 

Det sker snabba förändringar i det moderna samhället och de kan förklaras utifrån tre be-

grepp; tid och rum, urbäddningsmekanismer och reflexivitet. Den första är åtskiljandet av 

tid och rum där den sociala interaktionen inte längre sker på samma tid och plats som det 

gjorde förr. Giddens menar att alla samhällen och dess individer har någon form av tids-

uppfattning, de har en relation till dåtid, nutid och framtid. Detta åtskiljande mellan tid 

och rum skapar förutsättningar för nya tillvägagångssätt att organisera sociala aktiviteter. 

Genom att tiden standardiseras och globaliseras förändras strukturerna i människors var-
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dag och människor kan idag interagera över hela världen utan att behöva befinna sig på 

samma plats (Giddens, 1997).  

 

I det andra begreppet talar Giddens om är urbäddningsmekanismerna som innebär att so-

ciala relationer förflyttas från den lokala kontexten och kan återupptas var och när som 

helst i tid och rum. Institutioner och handlingar styrs inte längre av det lokala samhället 

utan interaktionen sker idag även globalt. Enligt Giddens finns det två urbäddnings-

mekanismer som består av symboliska tecken och expertsystem där han sammantaget 

kallar dem för abstrakta system. Symboliska tecken kan beskrivas som det som har ett 

standardvärde och därför kan ersätta varandra oberoende av kontext, exempelvis pengar. 

Expertsystem innebär att man använder sig av kunskap som har giltighet oavsett dess an-

vändare. Dessa system finns överallt i det sociala livet och exempel på dessa är läkare, 

terapeuter och vetenskapsmän (Giddens, 1997).  

 

Det tredje begreppet är institutionell reflexivitet och detta menar Giddens är ett typiskt 

drag i det moderna samhället. Människor reflekterar över sitt handlande utifrån kunskaper 

och detta tar både institutioner och individer till sig och använder. Det här är nödvändigt 

för att samhället ska kunna förändras. Socialt handlande bygger på att ”tänka till”, ”tänka 

om” det vill säga att revidera den kunskap man har utifrån ny information. Den moderna 

människan får en allt större tillgång till kunskap, men på grund av att den ständigt omar-

betas skapar detta en otrygghet och vi blir osäker på och känner tvivel om den nya kun-

skapen är den sanna kunskapen. Detta tvivel får existentiella konsekvenser för vår identi-

tet och det inverkar på vår syn på tillit och risker (Giddens, 1997).  

 

Om människor inte känner tillit till andra påverkar det vårt sätt att handla och vår utveck-

ling, eftersom det är en avgörande faktor för de val vi gör. Att känna tillit till system och 

människor är väsentligt för den ontologiska tryggheten, det vill säga de grundläggande 

behov som människan behöver uppfylla för att känna trygghet. Detta eftersom det är 

grunden för vår identitet och tilltro till vår sociala och materiella värld. De ökade valmöj-

ligheterna, osäkerheten och tvivlet påverkar vårt själv och utvecklingen av identiteten. 

Människor måste ha en ontologisk trygghet för att kunna utveckla en självidentitet. Ut-



 25

vecklingen sker genom ständig reflektion av de val vi gör som ett reflexivt projekt där vi 

aktivt väljer och formar vår identitet och våra intima relationer (Giddens, 1997). 

 

4.2 Ungdomar och ungdomsmyten 

I dagens västerländska samhälle har ungdom och ungdomlighet fått en stor betydelse för 

många människor och detta har bidragit till ett ökat fokus på utseendet. Det är vanligt att 

tv-program och tidningsartiklar handlar om utseende och hälsa i olika former där männi-

skor får ta del av råd och rekommendationer över hur de ska se ut och leva.   

 

Enligt Thomas Ziehe (1986) har de kulturella mönstren i samhället och gränserna mellan 

att vara vuxen och ungdom suddats ut genom den ökade valfriheten av livsformer. Unga 

människor kan både ta del av vuxnas erfarenheter och kritisera dem. Det som förr var ty-

piska områden för vuxna är idag mer lättillgängliga för ungdomar och framförallt områ-

den som handlar om sexualitet och relationer. Ungdomarna får tillgång till vuxenvärlden 

genom vardagssituationer, dialoger och media och kan utifrån detta tolka och analysera 

olika situationer.  

 

Ju mer tillgång ungdomarna får till de vuxnas erfarenheter desto lättare är det att kritisera 

dem och det skapas en kompetens- och maktkonflikt mellan vuxna och ungdomar. Vuxna 

kan inte längre hävda att åldern ger mer erfarenhet och kunskap eftersom ungdomarna 

kan ta del av vuxenvärldens erfarenheter genom exempelvis tv. Detta skapar ett allt större 

glapp mellan vuxna och ungdomar där de vuxna blir allt mer osäkra till sin egen vuxen-

het. Ur detta uppstår en ungdomsmyt som kan leda till en spiraleffekt där ökad mystifie-

ring innebär att den egna vuxenheten kan kännas som något negativt. Samtidigt leder den 

minskade självkänslan hos vuxna till att ungdomsmyten blir mer spännande och efter-

strävansvärd (Ziehe, 1986).  

 

Mystifieringen av ungdomen har bidragit till att unga människor idag omfattas av värde-

ringar, tolkningar och förväntningar som utmynnar i krav som även innefattar självet. 

Detta leder till en åtråvärd, tilltalande och tillgänglig myt som de flesta vuxna strävar ef-

ter medan ungdomarna själva utesluts och blir en överflödig grupp i samhället. Det här 
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kan man exempelvis se på arbetsmarknaden där ungdomar har varit tvungen att skaffa sig 

utbildning för att ha en möjlighet att få arbete och därigenom samtidigt uteslutits från ar-

betsmarknaden (Ziehe, 1986).  

 

Ziehe menar att ungdomsmyten är en baklängesprojektion där de vuxna har social ångest 

över att åldras. Den är även inriktad på nutiden där ungdomarna får och bör vara represe-

ntanter för vuxenvärlden där de unga är ”försökspersoner” för de vuxna i deras sökande 

efter olika livsformer. Denna mystifiering är även en framtidsprojektion där de vuxnas 

intresse för ungdom kan uttryckas i en analys av framtiden. De vuxna försöker avgöra om 

ungdomarna kommer att kunna genomföra de uppgifter de vuxna inte själva har klarat av. 

Genom den ökade tillgången till kunskap har människor blivit medvetna om alla olika 

möjligheter som finns men detta har bidragit till att många i stället fokuserar på sina egna 

brister och fel. Det skapas en bild av outtömliga valmöjligheter samtidigt som kraven på 

varje individ ökar där man själv måste avgöra vilken livsform man ska välja (Ziehe, 

1986).   

 

4.3 Socialisation och ömsesidig påverkan  

Människor tar intryck och påverkas av sin omgivning och försöker anpassa sig och hand-

la efter det. Även genom media sker en interaktion där ungdomar kan försöka efterlikna 

och forma sitt utseende efter de ideal som visas och diskuteras.  

 

George H. Mead menar att människans jag skapas från födseln genom en socialisations- 

process där kommunikationen är nödvändig för att jaget ska utvecklas. Genom att använ-

da gester och symboler i sociala situationer kan människor kommunicera med varandra 

förutsatt att dessa gester och symboler har liknade betydelse för andra (Mead, 1976). 

 
Här har vi då en situation i vilken individen åtminstone kan uppväcka responser hos sig själv 

och besvara dessa responser, där villkoret är att de sociala stimuli har en effekt på individen 

som liknar den som de har på andra. Det är till exempel det som är utmärkande för språk; 

annars skulle språket som signifikant symbol försvinna, eftersom individen inte skulle förstå 

det hans säger (Mead, 1976, s.115). 
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Enligt Mead skapas jaget genom en process där barnet lär sig familjen och omgivningens 

normer och beteendemönster och där de blir medveten om det egna jaget. För detta krävs 

interaktion, det vill säga samspel, med andra där små barn blir medvetna om sig själv 

som en egen tänkande och handlande individ. Från och med det stadiet när barnet utveck-

lar sitt jagmedvetande börjar de själva uppfatta sin omvärld på ett mer systematiskt och 

komplext sätt. Detta leder till nästa stadie där barnet testar många olika roller och identi-

teter, det så kallade lekstadiet. Det här stadiet utvecklas sedan till spelstadiet där barnen 

samspelar med andra för att nå ett visst mål (Berg, 2003).  

 

Genom att imitera andra lär sig individen språk och symboler som är nödvändiga för att 

kunna kommunicera och fungera i omgivningen. Barnen lär sig att reflektera, distansera 

sig och sätta sig in i andras situation och får därigenom en förståelse för sig själv och sin 

omvärld. Denna process förmedlas av signifikanta andra, det vill säga människor som är 

betydelsefulla för individen som exempelvis föräldrar och syskon. All den erfarenhet 

barnet får kräver till slut ett vidare fält än inom familjen och den generaliserade andre får 

betydelse för barnet. Den generaliserade andre är samhällets olika institutionella former 

som varje individ lever inom, till exempel familj och skola (Mead, 1976).  

 

Att kunna ta till sig andra människors attityd mot en själv och mot varandra är ändå inte 

tillräckligt för att individens jag fullständigt ska utvecklas. Individen måste också kunna 

anta de attityder andra människor har till den gemensamma sociala situation de befinner 

sig i, exempelvis att anta ett politiskt partis organiserade attityd i förhållande till övriga 

inom den sociala gemenskapen. Det är först när individen antar andra individers attityd 

inom en viss social grupp som det egna jaget kan utvecklas i full utsträckning. Detta inne-

bär att det är en sammansättning av attityder som bygger upp det egna jaget och inte de 

vanor som finns inom gruppen (Mead, 1976). 

 

4.4 Medveten och omedveten påverkan 

Media både konstrueras och konsumeras av människor. Genom media får individen 

mycket information och intryck men de påverkar i sin tur media genom att använda me-

dia på olika sätt. Media undersöker människor intresse och åsikter om exempelvis tv-
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program genom opinionsundersökningar och med hjälp av tittarsiffror får media reda på 

vilka program som är mest populära bland allmänheten. Utifrån detta förändrar media sitt 

utbud och programinnehåll. Människor tar del av medias utbud där de reflekterar över 

och reviderar innehållet. Detta leder till att individen påverkas både medvetet och omed-

vetet när man handlar och tänker i olika situationer. 

 

Anthony Giddens (1984) menar att inom samhället finns en dualitet, det vill säga en dub-

belhet, mellan det omgivande samhället (struktur) och den handlande individen (aktör). 

Strukturen är med andra ord både metoden för aktörens handlande och resultatet av hand-

landet och när individen använder befintliga samhällsstrukturer skapas och återskapas 

dessa strukturer kontinuerligt.  

 

Individen reflekterar över sina handlingar och detta leder till att de regler och resurser 

som aktören använder med andra ord både begränsar och möjliggör handlandet. Reglerna 

kan vara både formella och informella, det vill säga uttalade och fastslagna regler och 

regler som inte finns dokumenterade eller sagda. Resurserna kan delas in i allokativa och 

auktoritativa resurser där det första innebär förmåga att styra och bestämma över de ma-

teriella och den andra innebär att kunna styra och kontrollera andra individer. I sitt hand-

lande utvecklar människan rutiner för att strukturera vardagen och använder ofta samma 

och återkommande regler och rutiner i den sociala kontakten med andra (Giddens, 1984).  

 

Aktörens handlande påverkas av det omedvetna, praktiska- och diskursiva medvetna. Det 

omedvetna är sådant som människan har förträngt medan det praktiska medvetandet är 

kunskaper som vi använder när vi handlar. Detta är en kunskap som vi inte reflekterar 

över eller direkt kan tala om hur vi gör. Diskursivt medvetande är sådant som individen 

kan reflektera över och sätta ord på och tala om varför han/hon handlade på det sättet 

(Giddens, 1984). 

 

4.5 Media och kroppsuppfattning 

Det moderna samhället har blivit allt mer globaliserat och detta påverkar vårt själv på oli-

ka sätt. Media förmedlar mycket av de händelser och erfarenheter som påverkar själv-
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identiteten. Media förmedlar även grunden för sociala relationer där det moderna 

samhället har blivit en värld med samma erfarenheter. Genom media har människan fått 

mer valmöjligheter och alternativ för självidentiteten och detta tvingar individen att skapa 

sin egen livsstil där alternativen är många. Människan reflekterar över och strukturerar 

livsplanerna och självidentiteten genom att överväga risker som förmedlas av experter 

(Giddens, 1997). 

 

Självets reflexiva projekt innebär att individen måste konstruera sin livsstil utifrån många 

olika alternativ och influenser, detta eftersom traditionerna försvagas och vardagslivet på-

verkas av både lokala och globala influenser. Detta handlar om beslut, stora som små, 

rörande hur man skall handla som individ och vem man vill vara. ”En livsstil utgör ett 

kluster av vanor och orienteringar och bildar därmed ett slags enhet som kedjar samman 

möjligheter till ett mer eller mindre ordnat mönster” (Giddens, 1997, s.103). I det hög-

moderna samhället spelar medierna en viktig roll för självets intimitet. Avlägsna händel-

ser påverkar nära händelser och media står för en stor del av de material som människor 

konstruerar sin identitet utifrån. Detta leder inte automatiskt till att de blir en del av en 

anonym massa utan till en rädsla att bli en del av denna massa och till ett intensivt sökan-

de efter en autentisk identitet (Giddens, 1997).  

 

Giddens menar att kroppens utveckling har ett samband med livsstil och att detta visar sig 

genom att människan strävar efter att kontrollera och konstruera kroppen. Det är inte bara 

den enskilda individens strävan att kontrollera kroppen som Giddens pratar om utan han 

menar att det även inom exempelvis det medicinska området finns sådan strävan. Utveck-

lingen inom flera olika områden leder fram till att kroppen blir en fråga om val och alter-

nativ. Giddens menar att människans vardagliga sociala tillvaro blir allt mer skild från det 

ursprungliga, från naturen och från erfarenheter som har att göra med existentiella frågor 

och problem. Detta fenomen kallar han för konfiskering av erfarenheten (Giddens, 1997). 

  

Även den fysiska kroppen har blivit ett reflexivt projekt där människan aktivt skapar och 

tar kontrollen över kroppens utveckling och utseende och detta påverkar även självidenti-

teten. Giddens menar att individen använder kroppen på två olika sätt i sociala samman-
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hang där kroppen består av både ett framträdande och ett uppträdande. Framträdandet 

betyder de ytliga drag som kan ses av individen själv och av andra och som kan användas 

som ledtrådar vid tolkning av handlande. Det visar mer på en social identitet än en per-

sonlig där bland annat olika klädstilar har standardiserats och blivit allmängiltigt. Uppträ-

dandet beror på hur framträdandet används av individen i vardagen, det vill säga hur 

kroppen används i förhållande till de normer som råder i en speciell social miljö (Gid-

dens, 1997).  
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5. RESULTAT 

Studiens resultat bygger på en enkätundersökning som genomfördes av gymnasie-
ungdomar och en analys av de tre olika tv-programmen som flest ungdomar tittar på. Re-
sultatet av enkätundersökningen visar att många ungdomar tittar på Idol 2005, Vänner 
och OC. 
 

5.1 Enkätundersökning 

Vi genomförde en enkätundersökning under hösten 2005 och i enkätmaterialet ingår 18 

elever från en gymnasieskola i Norrbotten varav tio är killar och åtta är tjejer i åldern 18 

år. Ungdomarna svarar på frågor angående deras tv-vanor där vi först behandlar ämnet i 

stort med frågor om alla tv-kanaler och sedan fokuserar på frågor om SVT1, SVT2, TV3, 

TV4 och Kanal 5.  

 

Tabell 3 visar hur många timmar per dag ungdomarna tittar på tv. Det vanligaste före-

kommande är att ungdomarna tittar på tv i genomsnitt 1 timme per dag. Flest tjejer åter-

finns i gruppen som spenderar 1,5 timmar per dag framför tv-apparaten medan killarna 

antingen tittar 1 eller 2 timmar per dag.     

 
Tabell 3 Antal timmar tv-tittande per dag. 
 
Antal timmar Kille  Tjej Total 

0,5 1 0 1 
1,0 3 2 5 
1,5 0 3 3 
2,0 3 1 4 
3,0 1 1 2 
4,0 2 1 3 

 
 
På frågan om vilken tv-kanal som ungdomarna oftast ser på av alla tillgängliga tv-kanaler 

är det lika många killar som tjejer som har svarat att Kanal 5 följt av TV3 är de två kana-

ler de tittar oftast på. I tabell 4 rangordnar ungdomarna de tv- kanaler de tittar mest på 

utifrån en skala mellan värde 1 och 5 där 1 är den kanal de tittar mest på och 5 är den de 

ser minst på. Killarna tittar mest på TV3 och Kanal 5 följt av TV4 och minst ser de på 

SVT1 och SVT2. Resultatet för tjejerna ser ut på liknande sätt där de ser mest på Kanal 5 

följt av TV3. Samtliga tjejer har svarat en trea på TV4 och därefter kommer SVT1 och 

minst ser de på SVT2. En av deltagarna har inte angett något svar på TV3 och Kanal 5.  
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Tabell 4 Tv-kanal ungdomarna tittar mest på, rangordnat där mest=1 och minst=5. 
                                            
 Kille      Tjej     
Tv- 
kanal 

Mest  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Minst 
5 

Mest 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Minst 
5 

SVT1 - 1 1 4 4 - 2 - 4 2 
SVT2 - 1 2 4 3 2 - - 2 4 
TV3 4 2 1 - 2 1 5 - 2 - 
TV4 2 3 5 - - - - 8 - - 
Kanal5 4 3 1 1 - 5 1 - - 2 
 
 
På frågan om vilka kategorier av tv-program som ungdomarna tittar oftast på är Komedi, 

Underhållning och Sport de kategorier som får flest svar. Den största skillnaden mellan 

killar och tjejer i dessa kategorier återfinns i gruppen sport där den största andelen tittare 

är killar med nio killar och tre tjejer. Skillnader mellan killar och tjejers val av kategorier 

framgår tydligast inom drama där det är sex tjejer och ingen kille som har angett detta 

svarsalternativ. Det finns även en skillnad inom kategorin inredning/mode och frågesport 

där endast tjejer har svarat. Samma sak gäller för killarna i kategorierna pratshow och 

science fiction där endast killar har svarat. Precis som inom sport finns det skillnader 

mellan killar och tjejer i kategorierna thriller/skräck och tecknat där det är fler killar än 

tjejer som oftast tittar på dessa kategorier. Enda kategorin som inte får några svar är djur 

och natur (Tabell 5). 

 
Tabell 5 Kategori tv-program ungdomarna tittar oftast på. 
 
Kategori Kille Tjej Total 
Komedi 8 6 14 
Underhållning 6 7 13 
Sport 9 3 12 
Såpor 5 4 9 
Thriller och skräck 5 1 6 
Drama 0 6 6 
Tecknat 4 1 5 
Musik 2 2 4 
Deckare 1 3 4 
Inredning och Mode 0 3 3 
Science fiction 2 0 2 
Pratshow 2 0 2 
Frågesport 0 1 1 
Djur och Natur 0 0 0 
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Det program som flest ungdomar tittar på är Idol 2005 där 16 av 18 ungdomar har angett 

detta som svarsalternativ. På andra plats kommer Vänner följt av OC och i dessa tre kate-

gorier finns det ej någon nämnvärd skillnad mellan killar och tjejer. Skillnader finns vad 

gäller Sportspegeln och Simpsons där killarna är fler i antal och Sex and the city där det 

är flest tjejer som ser på detta tv- program (Tabell 6). 

 

Tabell 6 De tv- program ungdomarna tittar ofta och regelbundet på.*  
 
Tv- program Kille Tjej Total 
Idol 2005 (TV4) 9 7 16 
Vänner (Kanal 5) 8 9 15 
OC (Kanal 5) 6 7 13 
Simpsons (TV3) 8 2 10 
Sex and the city (TV3) 3 7 10 
CSI (Kanal 5) 5 4 9 
Sportspegeln (SVT1/SVT2) 8 1 9 
* De sju populäraste tv- program av 50 alternativ. 

 

5.2 Innehållsanalys tv-program 

Analysen bygger på fyra avsnitt av Idol 2005, tre avsnitt av Vänner och tre avsnitt av OC 

som visas under hösten 2005 i TV4 och Kanal 5. Fokus är de centrala personer och skå-

despelare som medverkar i de olika programmen och hur de ser ut och presenterar utse-

endet utifrån deras yttre, egna kommentarer och den dialog de för mellan varandra. 

 

5.3 Idol 2005 

Programmet handlar om att upptäcka en ny stor popstjärna bland personer från 16 år och 

uppåt där de tävlar genom att framföra en sång inför en jury. För att kvalificera sig till 

finalen måste varje deltagare genomgå flera uttagningar innan slutligen de tio bästa artis-

terna återstår som tävlar mot varandra i direktsända semifinalprogram om ett skivkontrakt 

och rollen som Sveriges nästa popstjärna (TV4, 2005).  

 

Under hela programmets gång finns en jury bestående av fyra personer med anknytning 

till musikbranschen. I juryn ingår Peter, 40 år, Daniel, 26 år, Kishti, 42 år, och Claes, 59 

år, och deras uppgift är att välja ut de artister som går vidare i tävlingen. När de bästa ar-

tisterna, enligt juryn, är utvalda är det tittarna som röstar fram den som får lämna tävling-

en i varje tv- program tills det slutligen finns en vinnare. Juryn finns även med och kom-
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menterar artisterna och deras framträdande i dessa program men de har ingen beslutsrätt 

över vem av artisterna som ska åka ut. Det finns även två programledare på 29 år som 

medverkar under hela programseriens gång och de heter Johan och Tobbe och de guidar 

tittarna genom seriens gång (TV4, 2005).  

 

Program 1 och 2 handlar om slututtagningen där de 100 killar och tjejer som går vidare 

från den landsomfattande uttagningen får uppträda inför juryn med olika typer av musik-

stilar både genom duett och som soloartist. Uttagningen pågår under tre dagar och juryn 

väljer varje dag ut de som går vidare till nästkommande dag tills det är 24 deltagare kvar. 

Under programmens gång visas inslag från juryns diskussioner, artisternas uppträdanden, 

intervjuer med deltagare, låtval och sångövningar. Juryn fokuserar på röst och framträ-

dande vid kommentarer till artisterna men vid ett tillfälle diskuterade juryn en av delta-

garnas utseende när denna hade ”piffat till sig” inför det sista solouppträdandet.  
 

Peter: -…hon sjunger bra och har en fin ton i sin röst men har vart lite tråkig, alldaglig, 

inte piffat till sig, inte klätt sig särskilt bra. Det måste ju mer till alltså för att 

man ska bli Idol 2005. Idag var hon riktigt cool, såg bra ut, fixat håret, sminkat 

sig, hade coola kläder wow! (om Marième) 

 

Daniel: -Marième har ju sett ut som en liten tant hela resan nu var hon ju skitsnygg, såg 

              ut som en cool tjej. 
 

Deltagarna pratar inte om utseendet i inslagen utan endast om det som handlar om fram-

trädandet som exempelvis röst, sömnbrist, låtval och oron att glömma bort texten när de 

står framför juryn. En tjej nämner dock att hon sminkar sig när hon blir nervös ”och jag 

har varit nervös många gånger idag så det har blivit en hel del”.  

 

En av kvalfinalerna handlar program 3 om och där uppträder sex personer av de 24 som 

gick vidare från uttagningsprogrammen. Deltagarna består av fyra tjejer och två killar och 

alla uppträder med en valfri låt inför en studiopublik, tv-tittare och juryn. Det är tv-

tittarna som bestämmer vilka två personer som går vidare till semifinalprogrammen. Först 

ut i kvaltävlingen är Hilda och hon berättar att de har fått hjälp av stylister med utseendet 

inför framträdandet. 
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Hilda: -Stylingen var minst sagt spännande, när jag först såg den där outfiten så fick jag  

            en mindre chock (…) å sen övertalade hon (stylisten) mig om att jag såg så himla  

            snygg ut i de där kläderna så jag kör på det. 

 

Juryn kommenterar varje artist genom att främst ge feedback på sånginsats, låtval och 

framträdande, men vid ett par tillfällen kommenterade de även artistens utseende. 

 

Peter: -Du är bedårande söt (om Hilda) 

Kishti: -Maria, du är en cool, snygg och härligt självständig tjej. 

 

I program 4 visas en semifinal där åtta av de tio finalisterna finns kvar varav fem är killar 

och tre är tjejer. Temat för programmet är poplåtar där artisterna själva har valt vilken låt 

de ska framföra inför jury, publik och tv-tittare. Även i detta program är det tv-tittarna 

som röstar på sin eller sina favoriter av de uppträdande artisterna och där den med minst 

röster åker ut ur programmet. En av programledarna frågar Peter om artister och deras 

image. 

 

Johan: -Peter, du som kan det här, kan du nämna en artist som du tycker har en bra  

             image? 

Peter: -Ja, det finns väldigt många, men jag är lite svag för Robbie Williams till exempel      

           som blandar spänning med det lite farliga sexiga men som ändå har en känslig          

           spröd aura runt sig också. 

 

Juryn ger framförallt synpunkter på deltagarens framträdande och röst men i bland hand-

lar det även om artistens utseende. I programmet visas även ett inslag från deltagarnas 

medverkan i ett modereportage för Aftonbladet där Sofi, moderedaktör, pratar om mode 

och stilar med och om artisterna.  

 
Sofi: -Som artist tycker jag att man ska ha en egen stil och absolut tänka på hur man går  

          klädd även privat för man blir en förebild. En egen stil kan ju ge en egen och kaxig  

          och bra attityd men det gäller ju att man tar den stil man trivs i.  
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Artisterna blir stylade inför fotografering till tidningsreportaget och får både tips och råd 

av Sofi om klädstil. Deltagarna går även till en hårstylist, Hans, som hjälper alla artister-

na att få en frisyr som passar deras individuella stil.  

 

Hans: -En riktigt bra popstjärnefrisyr är den som tar fram allting hos personen som en  

            perfekt accessoar.  

 

Inför varje framträdande visas ett inslag med artisten från stylingen hos Aftonbladet och 

från besöket hos frisören. Flertalet av artisterna pratar om stylingen inför deras scenfram-

trädande och ger sin egen syn på styling och mode.    

 

Sibel: -Rätt styling är väl sånt som man själv trivs i men inte bara, det ska vara snyggt  

            också, det ska ju på något sätt vara personligt, rätt i tiden och snyggt och så och ta  

            fram det bästa hos en själv.  

 

Ola: -Om jag kommer i kläder som jag trivs i och som jag tycker ser bra ut på mig så  

         känner jag mig bra. Jag kan ta på mig någonting som någon annan tycker ser bra ut  

         men jag måste själv tycka att det är bra annars kommer jag inte att känna mig trygg  

         och avslappnad på scen 

 

Elina: -Det finns inget som är rätt och fel styling bara man trivs själv i det. Fel blir det när  

            man sätter på någon något som man inte alls tycker om vilket jag kände lite idag  

            (om stylingen till modereportaget). 

 

Agnes: -En vinnare måste ha rösten och stilen och alltså det här kunna stå på scenen och  

              förmedla. Det är allting det går ut på tycker jag.  

 

Sebastian: -Hittar man sin stil och hittar fler sätt att utveckla den på så kan man ju ha den  

                   hur länge som helst och det blir aldrig passé liksom.  

 

Även i detta program kommenterar juryn mest artistens framträdande och sångprestation, 

men har även synpunkter på en del artisters utseende. 

 

Kishti: -…för med din lekfulla oskuldsfullhet så tycker jag att du städar ut det här Botox- 

              tantskåpet, Cher, en gång för alla (om Sibel). 
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Claes: -Det känns att du är ett liksom med rytmerna, att du gillar de här rytmerna och då  

             blir du faktiskt lite sexig och det klär dig (om Elina). 

 

Daniel: -Apropå styling, alltså förra veckan tyckte jag att du såg lite så där tantig ut med  

             krulligt hår, men i kväll såg du skitsnygg ut tycker jag (om Elina). 

 

Daniel: -Jag tycker jättemycket om din oskyldiga och ganska flickiga stil. Man behöver  

              inte hålla på att anspela på sensualism och sex hela tiden (om Agnes). 

 

5.4 Vänner 

Vänner är en amerikansk komediserie som handlar om sex vänner mellan 25 och 30 år 

som bor i New York. Alla är amerikaner med olika klassbakgrund och familjeförhåll-

anden. Handlingen i serien bygger på deras liv och relationer och utspelar sig mestadels i 

de två lägenheter som fyra av vännerna bor i och caféet Central Perk på Manhattan. Se-

rien består av tio säsonger som spelas in under åren 1994-2004 och vännerna är Monica 

och hennes bror Ross, Rachel, Phoebe, Chandler och Joey (IMDB, 2005). 

 

Program 1 handlar om förberedelser inför en välgörenhetsmiddag där Ross ska hålla tal 

och hur han försöker få de andra fem att klä sig och bli klar i tid. Vi får följa de sex olika 

personerna i deras förberedelser med flera olika störningsmoment innan de slutligen blir 

färdiga att fara till middagen. När avsnittet börjar är Ross och Phoebe de enda personer 

som är färdigklädda. Efter en kort stund råkar dock Joey fläcka ner Phoebes klänning och 

för att dölja denna fläck lånar hon en stor juldekoration av Rachel som hon använder som 

brosch. Denna dekoration gör killarna förskräckta men tillslut inser Ross att det skulle ta 

längre tid om Phoebe skulle byta kläder så han resignerar och godtar utsmyckningen. 

 
              Ross: -Okay…hey…that’s okay for me. Two down3 

 

Chandler och Joey ”småbråkar” i stort sett under hela avsnittets gång om vem som ska 

sitta i en fåtölj och slutligen klär sig Chandler snabbt för att Joey ska vara tvungen att 

flytta sig från fåtöljen när han ska klä sig. Ross tappar tålamodet och vill inte att de ska 

följa med och då klär sig Joey på en gång. Till slut tappar Ross tålamodet på de andra 

också eftersom de aldrig blir klara och grälar bland annat på sin flickvän, Rachel, efter-
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som hon inte kan bestämma sig för vad hon ska ha på sig för kläder. Ross skäller ut hen-

ne och menar att det inte har någon betydelse vad hon har på sig utan huvudsaken är att 

hon blir färdig i tid. Rachel kontrar detta genom att byta om till ”mysdress” och Ross 

menar att även om det står valfri klädsel på inbjudan är kanske denna klädsel olämplig.  

 

Ross: -I know it said black tie optional but this maybe pushing it a little4 

 

Slutligen förlåter Rachel Ross för hans utbrott och beslutar sig för att följa med i alla fall 

och klär sig snabbt i en fin långklänning och Ross uttrycker sin uppskattning. 

 
Ross: -Wow, you look…wow!  

Rachel: -I’ll still have five seconds to spear 5 

 

Trots alla förvecklingar är samtliga vänner tillslut färdiga för avresa till middagen i rätt 

tid.  

  

I program 2 handlar det om relationer och förhållanden där Monica kokar sylt för att 

komma över brytningen med hennes före detta pojkvän ”… what’s the opposite of a man, 

jam”.6 Ross och Rachel är ett par och Chandler vänder sig till dem för att få råd om för-

hållanden eftersom han tidigare har upprört sin flickvän när hon frågar hur hon ser ut.  

 
Chandler:  -Do I look fat? 

Ross and Rachel: -No. 

Chandler: -Okay, I’ll accept that. When Janice asked me she took it like I called her a cow. 

(---) 

Chandler:  -Janice said, hey do I look fat today? And I looked at her. 

Ross:  -Wow, wow, did you look at her? 

Ross and Rachel: -NEVER LOOK!7 

  

Ross och Rachel förklarar några av de oskrivna regler som finns inom ett förhållande och 

förklarar att om partnern frågar om utseendet, exempelvis om hon eller han ser tjock ut 

ska man instinktivt utan att titta på personen svara nej. Ett annat exempel de påtalar är att 
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man automatiskt ska svara nej på frågan om storleken har någon betydelse och detta me-

nar de gäller både för tjejer och för killar. 

 

I det tredje programmet arbetar Phoebe på ett massageinstitut och hon har en kund vars 

kropp hon är väldigt förtjust i. Eftersom fötterna är det enda som kunden ser när han lig-

ger på massagebänken gör Phoebe sitt bästa för att göra fötterna vackra och attraktiva ge-

nom olika accessoarer och skönhetsvård. 

 
Phoebe: -I don’t want to go to work today. 

(---) 

Phoebe: -Oh, my first massage is this incredibly totally gorgeous guy and I just wanna do   

                things to him that I’m not allowed to charge for. 

              Rachel: -Oh, Phebs, is that a new ankle bracelet? 

Monica: -Oh, and you have got a pedicure, your feet are all dressed up. 

Chandler: -Because, that’s the only part of you he can see when he lays on the table. 

Monica: -You’re gonna do some toe flirting! 

Phoebe: -I don’t know what you are talking about. 

Ross: -Then, how do you explain the toering?8 

 

Chandler ska säga upp sitt träningskort eftersom han inte nyttjar det och tycker att det är 

en onödig utgift som dras varje månad på hans bankkonto. Han har försökt tidigare att 

säga upp kortet men aldrig lyckats på grund av att instruktören på gymmet först anspelar 

på att träning ger en mage som en tvättbräda och när den metoden inte fungerar hämtar de 

förstärkning i form av en vältränad och vacker tjej som heter Maria.  

 

Ross: -Who is Maria? 

Chandler: -Oh, Maria, you can’t say no to her. She’s like this lycra-spandex covered  

                  gymtreat. 9 
 

Ross tycker att det är fånigt att Chandler inte kan stå emot dessa påtryckningar och erbju-

der sig därför att följa med som stöd men det slutar med att även Ross har införskaffat sig 

ett träningskort innan de kan lämna gymmet.  
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5.5 OC 

OC är en amerikansk dramaserie för ungdomar som utspelar sig i det välbärgade området 

Newport Beach i Kalifornien. Denna serie sändes för första gången i USA under hösten 

2003 och handlar främst om relationer mellan ett antal ungdomar i 18-års ålder och deras 

liv. Serien fokuserar på två familjer där den ena består av pappa Sandy, mamma Kirsten, 

sonen Seth samt ”fostersonen” Ryan och den andra består av mamma Julie, dottern Ma-

rissa och styvpappa Caleb som även är Kirstens pappa. Föräldrarna i serien är cirka 40-45 

år utom Caleb som är närmare 60 år (Kanal 5, 2005) 

 

I program 1 ska Kirsten och Julie starta en ny tidning om kultur och konst när Julies för-

flutna hinner i kapp henne i form av en före detta pojkvän med en porrfilm där Julie 

medverkar. Hon utsätts för utpressning och för att rädda sitt, familjens och tidningens 

rykte anlitar hon Sandy som advokat och tar hjälp av Caleb för att betala utpressaren. 

Kirsten åker hem till en nyanställd kollega som har uteblivit från ett överenskommet 

möte. Hon finner honom kraftigt berusad men försöker ändå att övertala honom att fort-

sätta arbeta på deras tidning men han anser inte att tidningen handlar om ämnen som han 

finner väsentliga. 

 

Kirsten: -No, it’s about culture, it’s about art. 

Colleague: -Come on, Kirsten, this magazine is just a photo opportunity for 55 years   

                  women with 25 years breast. 10 

 

Seth försöker sammanföra Ryan och Marissa så att de återigen blir ett par och övertalar 

Ryan att hjälpa Marissa med ett skolprojekt. Detta projekt leder till att Marissa bryter upp 

med sitt nuvarande förhållande och hon och Ryan återknyter vänskapen dem emellan.  

 

Program 2 handlar om Ryans bror som blir frisläppt från fängelset och flyttar in hos fa-

miljen Cohen. Ryan har svårt att lita på att hans bror inte ska göra något olagligt igen och 

förstöra både för sig själv och för Ryan. Det är mycket konflikter mellan de båda bröder-

na där båda har svårt att anpassa sig till den nya situationen men till slut hittar de tillbaka 

till varandra och skapar en någorlunda fungerande relation dem emellan. Summers före 
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detta pojkvän kommer hem från en utlandsvistelse och berättar för Seth att han har en ny 

flickvän.  

 

Ex boyfriend: -When I was in Italy I met someone. Her name is Francesca. 

Seth: -Yeah, what’s she like? 

Ex boyfriend: -Tall, blond, gorgeous 11 

 

Detta gör att Summer blir svartsjuk eftersom hon upplever att hon blev bortglömd så fort. 

Detta leder till att även Seth blir svartsjuk och orolig att hans förhållande med Summer 

ska vara över men efter en del förvecklingar talar de ut med varandra och inser att det 

mesta var missförstånd. Även Kirsten och Sandy har problem i sitt förhållande efter 20 

års äktenskap och Kirsten börjar få känslor för en kollega men försöker ignorera dem. På 

releasepartyt för Julies och Kirstens tidning träffas Sandy och Kirstens kollega för första 

gången och de bestämmer sig för att träffas över en drink och detta har Kirsten svårt att 

förhålla sig till. När det ska visas en reklamfilm om tidningen inför de inbjudna gästerna 

är den istället utbytt mot Julies porrfilm och hon blir utskämd och förtvivlad och Julie 

övertalas av sin man, Caleb, att resa med honom utomlands tills det värsta är över.  

 

En välgörenhetsauktion är huvudtema för program 3 där Kirsten anordnar denna auktion i 

sitt och Sandys hem. Seth fotograferar och sammanställer alla objekt inför auktionen med 

hjälp av Ryan där det bland annat finns en glasskulptur som har ett värde på 10 000 dol-

lar. Denna skulptur försvinner kvällen innan auktionen och detta upptäcks av Ryan på 

morgonen. Han misstänker genast sin bror och anklagar honom för stölden. Brodern ne-

kar först men till slut erkänner han att han har tagit skulpturen och sålt den för att få 

handpenning till en lägenhet. Med hjälp av Seth åker Ryan för att upphäva köpet och 

återhämta glasskulpturen medan Marissa, Summer och Ryans bror försöker förhala auk-

tionen tills killarna är tillbaka med objektet. De hinner tillbaka innan någon fler hinner 

upptäcka vad som har hänt och Ryans bror får låna pengar av Marissa till handpenningen 

i stället.  

 

5.6 Utseende  

Juryn i Idol 2005 består av tre killar och en tjej där alla är ljushyade och där Peter och 
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Daniel har liknande utseende. Båda har rakade huvuden men skiljer sig något i längd och 

form där Peter är något över medellängd och Daniel är några centimeter kortare och av 

medellängd. Peter har ett smalt och välansat skägg längs käkbenet och en smal mustasch 

och hans kroppsbyggnad är grov och muskulös medan Daniel är rak med en kroppsform 

som är något muskulös. 

 

Juryn Idol 2005 

 
Från vänster: Peter, Daniel, Kishti och Claes (TV4, 2005). 
 

Minst i juryn är Kishti som är medellång med långt, lockigt och mellanrött hår och hon 

har en smal och rak kroppsbyggnad. Äldst i gruppen är Claes med grått och brunt kort hår 

och grå skäggstubb. Han är mycket över medellängd med en rak medelkroppsform.  

 
Programledare Idol 2005 

     
Från vänster: Johan och Tobbe (TV4, 2005). 
 

Tobbe och Johan påminner om varandra i utseendet där båda är ljushyade och av medel-

längd med svart respektive mörkbrunt kortklippt hår. De har båda en medelbyggd kropp 

med en något muskulös kroppsform.  

 

I uttagningsprogrammen och kvalfinalsprogrammet finns de flesta hårfärger, hårlängder, 

kroppsformer och -längder representerade och deltagarna har olika etnisk bakgrund där 

de flesta har ljus hy. Deltagarna i semifinalprogrammen består från början av elva perso-

ner varav sex är tjejer och fem är killar i åldrarna 16-24 år där medelåldern är 18,7 år. 

Alla har ljus hy utom Marième som har en något mörkare hudfärg.  
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Semifinalister Idol 2005 

 
Stående från vänster: Marième, Sibel, Elina, Agnes, Maria  och  Cindy. 
Sittande från vänster: Måns, Ola, Jens, Sebastian och Jonah (TV4, 2005). 
 

I det semifinalprogram undersökningen utgår ifrån är det åtta artister kvar varav tre är 

tjejer och fem är killar. Agnes har långt ljusbrunt hår och är av medellängd där kropps-

formen är smal och kurvig. Sibel har långt, mörkbrunt hår och har en något mager/smal 

och rak kroppsform av medellängd. Medellångt och rosa hår har Elina som är av medel-

längd med en något grov och kurvig kropp.  

 

Jonah är den ende killen som har snaggat, rött hår och han har en muskulös och något 

grov kroppsform och är av medellängd. Ola och Måns är båda av medellängd och har en 

något muskulös kroppsform där Måns har mörkbrunt kortklippt hår medan Ola har blont 

kort hår. Rak och medelkroppsform har Jens som är under medellängd och är kortklippt 

med ljusbrunt hår. Den av killarna som har längst hår är Sebastian som har medellångt 

mörkbrunt hår. Han är något mager/smal och rak i sin kroppsform och är av medellängd. 

Samtliga medverkande i programmen är sminkade men det är framförallt på tjejerna som 

sminket syns och i många fall matchar sminket färgen på kläderna som en accessoar.  

 

Vänner 

 
Från vänster: Monica, Joey, Phoebe, Chandler, Rachel och Ross (Kanal 5, 2005). 
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De tre tjejerna som ingår i Vänner skiljer sig mer åt i utseendet än vad killarna gör men 

alla sex vännerna är ljushyade. Monica har mörkbrunt medellångt hår, är medellång och 

har en något muskulös och smal kropp med former. Blond och långhårig är Phoebe som 

är över medellängd och har en medelkroppsform. Rachel har däremot ljusbrunt, långt hår 

och är av medellängd och hennes kropp är smal och kurvig. De tre killarna är alla mörk-

håriga med brunt till mörkbrunt kortklippt hår där Ross och Chandler är lika långa och 

något över medellängd medan Joey är cirka fem centimeter kortare och av medellängd. 

Joey har en muskulös och något grov kropp medan Ross och Chandler har en rak medel-

kroppsform. Tjejerna varierar utseendet genom olika håruppsättningar som exempelvis 

hästsvans, svinrygg, hårknut med mera. Alla skådespelare är sminkade på ett neutralt och 

diskret sätt men det är framförallt på tjejerna det syns att de har smink.  
 

OC 

 
Stående från vänster Summer, Julie, Sandy, Kirsten. 
Sittande från vänster: Marissa, Ryan, Seth (Kanal 5, 2005). 
 
Alla huvudrollsinnehavare i OC har ljus hy. Summer har långt mörkbrunt hår, är av me-

dellängd och har en smal och kurvig kropp och Marissa är över medellängd och har en 

mager/smal kropp med raka former. Hon har ett uppklippt, medellångt ljusbrunt hår som 

hon ofta har uppsatt bland annat i hästsvans. Båda killarna är av medellängd och Ryan 

har ljusbrunt kortklippt hår med en något muskulös kroppsform medan Seth har mörk-

brunt, kort och lite lockigt hår med en rakt formad kropp. Seths mamma, Kirsten, har 

medellångt blont hår och är av medellängd och har en smal kropp med former. Hennes 

man, Sandy, har mörkbrunt kort och lite lockigt hår och är av medellängd med något grov 

och muskulös kroppsform. Marissas mamma Julie har rödbrunt och långt hår och har en 
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smal kropp med kurviga former och är av medellängd. Tjejerna är överlag diskret och 

neutralt sminkade förutom Julie som har en mer framträdande sminkning med lite mer 

färg medan det på killarna inte syns på något framträdande sätt. 

 

5.7 Kläder 

I Idol 2005 klär sig medlemmarna i juryn i olika stilar där Claes oftast har skjorta, kavaj 

och byxa i neutrala färger. Även Kishti klär sig i neutrala färger på toppar, skjortor och 

byxor kombinerat med olika accessoarer, som exempelvis halsband och hatt. Hon har 

dessutom ett rött, ovalt och målat märke i pannan mellan ögonbrynen vid semifinalom-

gången. Peter klär sig i skjorta och jeans där skjortorna går i neutrala och ljusa färger 

medan Daniel väljer mörka färger på sina kläder och han använder oftast skjorta, t-shirt, 

kavaj, byxa eller jeans. Programledarna har alltid matchande färg och stil på sina kläder i 

de direktsända tv-programmen där kläderna är diskreta går i mörka och neutrala färger. 

De har ofta en t-shirt med en skjorta, pullover eller kavaj över och nertill har båda oftast 

jeans.  

 

Under uttagningsprogrammen (program 1 och 2) har många deltagare jeans och en tröja i 

alla olika färger och modeller. I kval- (program 3) och semifinalprogrammet (program 4) 

har artisterna blivit stylade av professionella stylister och de får hjälp med klädval, smink 

och hår i modern och trendig färg och stil. I kvalprogrammet har båda killarna byxor där 

den ena har en t-shirt och kavaj på sig medan den andra har ett linne. Mellan de fyra tje-

jerna varierar klädstilarna där tre har byxor och en har kjol. Alla har ett linne på sig men 

en tjej har en väst och en har en kort kofta över linnet. Två tjejer har stövlar med klack 

och två har pumps. I det fjärde programmet har sex deltagare av åtta jeans i olika model-

ler och färger. Sibel, Elina och Agnes har kläder som matchar skor och accessoarer i tren-

diga färger som exempelvis rosa, guld, silver och lila. Killarna har överlag kläder i 

färgerna grått, brunt, svart och vitt. Måns, Jonah, Ola och Sebastian har t-shirt och tre av 

dem har en jacka eller kavaj över medan Jens har en långärmad tröja med slips. De acces-

soarer artisterna använder är exempelvis halsband, armband, örhängen och hatt.  
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Skådespelarna i Vänner klär sig efter den karaktär de spelar och vilken handling avsnittet 

har. Samtliga har moderiktiga kläder som ofta ser ”vanliga” och vardagliga ut där de ofta 

har jeans och en top eller t-shirt på sig och under avsnittets gång gör varje skådespelare 

flera klädbyten. Både Ross och Chandler har ofta kostym på sig beroende på sin yrkesroll 

men det är dock vanligt förekommande att alla tre killarna har jeans eller byxa med t-shirt 

och en pullover eller skjorta över. I flera av scenerna har Joey och Chandler ofta stora 

och bylsiga kläder. Rachel har en klassisk stil och använder ofta dräkt eller kort kjol och 

top i ljusa och neutrala färger. Hon har sällan smycken men de hon använder är ofta 

diskreta. Byxa och top eller blus är Monicas favoritkläder men hon ses även i kort kjol. 

Hennes kläder går ofta i mörka färger och hon använder regelbundet diskreta smycken. 

Phoebe däremot klär sig ofta i långa kjolar och blus eller skjorta med stort mönster på 

antingen över- eller underdel. Hon använder mycket färg på sina kläder och har nästan 

alltid stora smycken på sig.  

 

Överlag följer serien OC modet och de trender som är tidsenliga vid inspelandet av av-

snitten och varje skådespelare klär sig efter sin roll. Seth och Ryan klär sig på liknande 

sätt med jeans och t-shirt med antingen skjorta eller pullover men Seth har en mer stilren 

klädstil medan Ryan har en mer vanlig och ”lös och ledig” stil. Seth har oftast neutrala 

färger och Ryan klär sig i svart och vitt. Marissa använder ofta klänning eller linne med 

en byxa eller jeans i ljusa färger och hon har få och enkla accessoarer. En modern och 

trendig stil har Summer på sina ofta färgstarka kläder kombinerat med många och olika 

accessoarer. Genom sin yrkesroll använder Sandy ofta kostym men har även skjorta eller 

t-shirt med en pullover till jeans eller byxa i neutrala färger. Kirsten har ofta dräkt eller 

klänning i neutrala färger som hon använder på sitt arbete i kombination med enkla ac-

cessoarer. Slutligen har Julie en exklusiv och trendig stil och använder exempelvis klän-

ning, linne, byxa eller kjol med många accessoarer i alla färger.  
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6. DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera tillförlitligheten av vårt arbete och det resultat vi 
har kommit fram till. Till resultatdiskussionen kommer vi även att anknyta till tidigare 
forskning och teorier för att kunna besvara vårt syfte och dra våra slutsatser. 
 
6.1 Tillförlitlighet 

Vår studie bygger på en innehållsanalys av tv-program i syfte att ta reda på hur utseendet 

presenteras. Den metod vi använder oss av i studien har fungerat bra och vi upplever den 

som väl lämpad för denna typ av undersökning. De program som ligger till grund för vår 

innehållsanalys har vi valt utifrån resultatet av en genomförd enkätundersökning om ung-

domars tv-vanor där 18 ungdomar deltog. Tillförlitligheten skulle kunna bli större vid 

användandet av fler enkäter men vi tror dock att vid en större undersökning skulle de 

program som vi har med i vår undersökning vara program som många av dagens ungdo-

mar ser på.  

 

Analysen av tv-programmen innefattar totalt tio program från tre olika serier och detta 

anser vi kan ge en bra inblick i hur utseendet presenteras i de olika tv-programmen. Re-

sultatet bygger på vår tolkning av materialet och bör inte ses som något generellt mönster 

som gäller för alla tv-program utan detta ger en indikation på och en bild av hur det kan 

se ut. Eftersom ämnet är aktuellt och berör många människor vill vi med denna studie 

skapa en fortsatt diskussion om dessa frågor. 

 

6.2 Ungdomars tv-vanor 

Vid jämförelse med tidigare forskning tittar ungdomarna i vår studie på tv färre antal 

timmar per dag än vad tidigare resultat visar. Det framkommer inga större skillnader mel-

lan killarnas och tjejernas tid framför tv: n i någon av undersökningarna men överlag tit-

tar killarna något mer än tjejerna på tv. Ingen av deltagarna i vår studie svarade att de inte 

såg på tv överhuvudtaget utan svaren varierade mellan en halvtimme och fyra timmar per 

dag. Detta tyder på att alla ungdomarna i vår studie har tillgång till tv och att intresset för 

mediet varierar.  
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De tv-kanaler som ungdomarna i vår undersökning tittar mest på stämmer inte överens 

med Nordicoms statistik. Vårt resultat visar att ungdomarna framförallt tittar på TV3 och 

Kanal 5 och denna skillnad mellan resultaten anser vi kan bero på att vår studie bygger på 

18-åriga ungdomar medan Nordicoms studie innefattar människor i åldern tre år och upp-

åt. Vi menar att vårt resultat speglar att TV3 och Kanal 5 har många program som tilltalar 

yngre tittare.  

 

Vårt resultat visar att de populäraste kategorierna bland ungdomar i vår och Johnsson-

Smaragdis undersökning stämmer in på de tv-program som ungdomarna sedan väljer att 

titta på. Idol 2005 är en underhållningssåpa och Vänner en komedi men det som avviker 

från ungdomarnas svar är OC som är en dramaserie och enligt ungdomarnas svar på vår 

enkätundersökning är det endast tjejerna som brukar se drama. Ändå väljer även de flesta 

killar att se denna serie trots att de inte anger drama som en kategori de ser på. Detta me-

nar vi kan bero på att killarna uppfattar drama som en typisk tjejkategori och att de inte 

ser OC som en dramaserie utan som något annat.  

 

6.3 Tv: s presentation av utseendet 

Ingen av de populära kategorierna handlar specifikt om utseende men vi anser att detta 

ändå kan påverka ungdomarnas syn på dem själva. Detta visar även Johnsson-Smaragdis 

studie där killar som ser mycket sport och action stärker sin självbild eftersom dessa tv-

program innehåller starka och djärva män. Tjejernas självbild blir däremot svagare efter-

som de främst tittar på relationsrelaterade program där tjejerna ofta framställs som osjälv-

ständiga och overksamma. Vi tror att dessa mönster finns i många tv-program men i vårt 

resultat framkommer inte specifikt dessa bilder av killar och tjejer. Framförallt i Vänner 

och OC kan både killarna och tjejerna framställas som tuffa eller känsliga beroende på 

vilken situation de befinner sig i. 

 

I Idol 2005 märks dock en skillnad mellan killar och tjejer i hur juryn uttalar sig om 

artisterna. Samtliga artisterna får kommentarer om röst, framträdande och låtval men 

tjejerna får även synpunkter på deras utseende och juryn säger bland annat att de är söta, 

snygga, sexiga och tantiga. I Vänner handlar dialogerna om tjejer och deras utseende där 
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det både är de kvinnliga och de manliga skådespelarna som pratar om detta. Den serie där 

det finns minst kommentarer och handling om utseende är OC men de kommentarer som 

finns handlar om tjejers utseende. Dessa resultat kan naturligtvis bero på slumpen och att 

det finns program där även killarnas utseende nämns mer specifikt. Vi tror dock att dessa 

dialoger är vanligt förekommande i tv där det finns skillnader i hur man presenterar tjejer 

och killar och där olika egenskaper lyfts fram och belyses precis som tidigare forskning 

visar.    

 

Tv-programmen Vänner och OC handlar till stor del om relationer och utseendet är inget 

som nämns så ofta i ord utan mest i bild. I programmet Idol 2005 är däremot utseendet en 

del av helhetskonceptet för att bli en ny popstjärna men fokus ligger på varje artists röst 

och framträdande. De personer som ingår i programmen kan ses som förebilder och bli 

stilikoner. Precis som Bengs menar kan kroppen ses som kommodifierad där deltagarna i 

tv-programmen använder kroppen både för att visa upp sig själv och för att visa produkter 

och mode som kan bli populära hos tittarna. De kläder och det utseende som medverk-

ande har i tv får en stor genomslagskraft hos allmänheten eftersom det har en stor sprid-

ning genom att de flesta har tillgång till tv. Rachels frisyr är ett exempel på detta som har 

blivit väldigt populär och efterliknad av många människor.  

 

Vi anser att det är som Göthlund säger att människor speglar sig i de bilder som visas av 

media där deras bild av utseendet blir ett ideal som många ungdomar försöker efterlikna. 

Giddens menar att den livsstil man har bygger på många olika influenser och intryck som 

varje individ formar till sin egen stil. Individen måste själv konstruera sin livsstil genom 

både stora och små beslut som påverkas av olika alternativ och influenser angående hur 

man ska handla och vem man vill vara.  

 

Stil och utseende har stor betydelse för deltagarna i Idol 2005 men de menar också att 

deras stil ska spegla dem själva och den egna personligheten. Artisterna menar att styling 

ska vara snyggt och modernt men att det inte finns något som är rätt eller fel utan det vik-

tigaste är att man känner sig bekväm med stilen och att man trivs i den. De ungdomar 

som ser på detta program får många bilder av vad som är modernt just nu och hur man 
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ska se ut men tittaren får även se inslag då de medverkande är ostylade och ser mer var-

dagliga ut. Den centrala bild av utseendet som detta program visar är dock att det är vik-

tigt med utseendet om du ska vara artist eftersom utseendet är en del av konceptet för att 

kunna bli en popstjärna.  

 

Skådespelarna i OC visas aldrig utan synligt smink utan de har oftast ett perfekt ansikte 

och en perfekt frisyr oavsett vad de gör som exempelvis när de vaknar på morgonen eller 

går och lägger sig för kvällen. Samma tendenser finns i Vänner men där kan skåde-

spelarna vara exempelvis okammade beroende på vilken handling scenen har men an-

siktet är alltid perfekt. Vi anser att detta inte ger en sann bild av hur verkligheten ser ut 

eftersom ingen människa är perfekt och detta kan skapa tvivel hos ungdomarna angående 

deras eget utseende eftersom det är omöjligt att uppnå dessa ideal på naturlig väg. Precis 

som Johnsson-Smaragdi och Giddens menar kan denna drömbild av utseendet som ska-

pas av media leda till att ungdomarna känner sig misslyckade och får en dålig självkän-

sla. Detta anser vi kan vara en del av anledningen till den ökade användningen av olika 

metoder att förändra sitt utseende som skönhetsoperationer, träning och bantning.  

 

De klädsorter som används i tv-programmen är de modeller som vanligtvis används av 

människor i vårt samhälle men kvalité och prisklass skiljer sig mellan serierna. Det abso-

lut vanligaste plagget oavsett ålder eller tv-program är jeans. I Idol 2005 är det viktigt 

med helhetsbilden vilket tydligt syns vid artisternas uppträdande och programledarnas 

klädval. Programledarna är neutralt klädda i diskreta färger som inte tar fokus från artis-

terna medan artisterna har kläder och accessoarer som syns och sticker ut genom färgval 

och material. Juryn är däremot inte enhetligt klädda utan varje person har sin stil och 

färger och klädval varierar i varje program. 

 

Skådespelarna i Vänner har moderiktiga kläder men med ett vardagligt snitt där tittarna 

kan känna igen sig och de gör tydlig skillnad mellan klädval när de ska på fest och i var-

dagssituationer. Den serie där det tydligast framgår att kläderna är moderna, trendriktiga 

och exklusiva är OC där serien speglar ett samhälle där människor har goda ekonomiska 

möjligheter. Enligt Ziehe strävar människor i dag efter att se ungdomliga ut och när vi tit-
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tar på vårt resultat av kläder i programmen ser vi inga större skillnader mellan ungdomar-

nas och de vuxnas val av klädsorter utan alla skådespelare klär sig på liknande sätt. Det-

samma gäller de medverkandes ålder där det är svår att se några tydliga ålderstecken som 

rynkor och grått hår utan de flesta i programmen har en ungdomlig framtoning.  

 

I Vänner och OC liknar skådespelarna varandra i kroppsform och längd. Vi kan konstate-

ra att det finns ett grundläggande ideal om hur skådespelarna ska se ut även om det inte är 

uttalat utan endast visuellt. I våra serier verkar idealet för tjejerna vara att ha en smal 

kropp med något kurviga former, vara av medellängd, ha ett längre hår i olika bruna ny-

anser och vara sminkad. Killarnas ideal är att vara något muskulösa med en rak kropps-

form, av medellängd eller över, ha ett mörkbrunt kortklippt hår och se osminkade ut. 

Dessutom är samtliga skådespelerskor och skådespelare ljushyade.   

 

Även i Idol 2005 syns dessa mönster hos deltagarna men de är inte lika tydliga utan det 

finns deltagare som avviker något från idealet. Dessa ideal anser vi kan leda till att ung-

domarna utvecklar osunda ideal om hur de ska se ut och detta visar även Bengs forskning 

där bland annat tv påverkar ungdomarnas syn på sin kropp och sitt utseende. Tjejerna 

strävar efter en smal och liten kropp medan killarna vill vara muskulös och stor och dessa 

ideal är för många en fysisk omöjlighet och detta menar vi kan få till följd att ungdomar-

na känner sig misslyckade och mindre värda. Idag finns det oändligt med möjligheter och 

alternativ för hur man ska leva och nå idealen men som Ziehe menar kan alla dessa val-

möjligheter i stället vända fokus mot de brister man själv har. Detta tror vi kan leda till att 

många ungdomar kan uppleva ett utanförskap och att man inte passar in i samhället och 

den norm som gäller för att vara en lyckad människa.  

 

6.4 Media och påverkan 

Giddens menar att interaktionen mellan människor inte längre behöver ske i samma tid 

och rum. Vår studie visar att utländska tv-program är populära bland ungdomar och ge-

nom tv: n får de tillgång till dessa program. Den globalisering som har skett i samhället 

gör det enkelt för ungdomar att få tillgång till mode, trender, ideal med mera från hela 

världen utan att behöva befinna sig på plats. Media kan påverka på många olika sätt och 
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är en viktig del av socialisationsprocessen menar både Giddens och Johnsson-Smaragdi 

genom att människor får tillgång till mycket information om världen, livet, relationer med 

mera.  

 

I dag har media en stor och naturlig del i våra liv och detta menar vi innebär att det lokala 

samhället som påverkade människan förr i tiden inte längre har samma betydelse för hur 

vi väljer att vara och se ut. Människor får hela tiden nya intryck som påverkar oss både 

medvetet och omedvetet och Mead menar att människor måste interagera med andra för 

att kunna fungera bland andra människor. För att bygga upp sitt själv måste individen 

kunna anta andra människors attityder i den sociala grupp man befinner sig i. Detta ser vi 

i de program som vi har analyserat där varje program följer mode och trender men samti-

digt försöker varje deltagare hitta sin egen stil i gruppen. Det här anser vi även gäller för 

ungdomar där de klär sig på liknande sätt som sina kompisar i den sociala gruppen men 

samtidigt är viktigt att visa sitt eget jag utan att skilja sig för mycket från de andra.  

 

Vi tycker att Giddens tankar om den dualitet som råder i samhället och som innebär att vi 

människor både skapar och återskapar media är intressanta. Detta innebär att det är vi 

själva som i slutänden bestämmer innehåll i det som visas i tv och detta tror vi att männi-

skor inte så ofta tänker på och reflekterar över. Till exempel om tittarsiffrorna visar att få 

människor ser ett visst program eller om många människor protesterar mot innehållet 

läggs programmet ner eller förändras.  

 

Även människors attityder mot programmet kan förändras och man vänjer sig och accep-

terar det man först reagerade mot. Ett bra exempel på detta är juryn i Idol som första året 

skapade stora rubriker med deras attityd mot de ungdomar som provsjöng inför dem 

under uttagningsprogrammen. Samma jury har i årets upplaga fått en ”kultstatus” och 

många såg uttagningarna just på grund av juryn. Detsamma gäller när det kommer nya 

moden som först kan väcka starka reaktioner hos människor men som efter ett tag blir 

allmänt accepterat och något som de flesta använder. Detta kan förklaras utifrån Johns-

son-Smaragdis forskning som visar att medias påverkan både är kort- och långsiktig. In-
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nehållet kan påverka människor omedelbart och just för stunden medan annat däremot 

kan påverka under en längre tid och ge bestående intryck.  

Mead menar att vi påverkas av den socialisationsprocess som alla människor genomgår. 

Vi anser att beroende på vilken social kontext man befinner sig i får man tillgång och vet-

skap om vilka normer och värderingar som är rådande inom denna kontext. Detta styr oss 

både omedvetet och medvetet när vi handlar i olika situationer och den allmänna upp-

fattningen är den som kan upplevas som mest sann eftersom omgivningen och flertalet 

människor tycker och handlar just så. Tv är en del i denna kontext som förmedlar många 

olika intryck som gör att dagens ungdom har tillgång till en oändlig mängd information 

som man försöker forma så att det passar till det egna livet.  

 

Vi lever i ett samhälle där media finns som en naturlig och självklar del av våra liv och 

media påverkar oss alla på olika sätt och i olika grad och denna påverkan kan vara på 

både gott och ont. Det kan vara svårt att sortera och värdera all information och samtidigt 

bibehålla de grundvärderingar som man bär med sig och anpassa dem till ett samhälle 

som ständigt förändras och revideras. Detta kan utmynna i osunda värderingar som var-

ken är hälsosamma fysiskt och psykiskt och det är lätt att glömma bort att tv inte alltid 

presenterar verkligheten som den verkligen ser ut. Värderingen att det är insidan som är 

viktigast kan kollidera med den bild av utseendet som presenteras i tv. Detta kan leda till 

att ungdomarna får en snedvriden omvärldsuppfattning där man inte vet vad som är 

sanning.  

 

Vi tror att ungdomar blir påverkade av de tv-program de ser på även om handling och 

dialoger i programmen inte uttalat handlar om utseendet utan endast visas genom att de 

medverkande i programmen ser ut på ett speciellt sätt. Vårt resultat visar att programmen 

handlar mer om utseendet än vad man är medveten om och att idealen förmedlas till 

tittarna utan att det ”märks”. I de tv-program som specifikt handlar om utseendet är man 

som tittare mer medveten och kan till stor del förhålla sig kritisk till det som visas. Vi tror 

att dessa programs påverkan inte blir lika stark som från de program som har ett under-

liggande fokus på utseendet. Detta på grund av att tittaren inte ser på dessa program för 
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att de handlar om utseendet utan av andra orsaker och därför reflekterar man inte speci-

fikt över den bild som presenteras.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

Det vore intressant att göra en fortsatt studie om hur tv: s presentation av utseendet på-

verkar ungdomar och vilka konsekvenser det kan få och vad det kan leda till. Vi skulle 

även vilja undersöka ungdomarnas egna uppfattningar och deras tankar och reflektioner 

om vilken påverkan media har på dem själva och deras utseende. En lämplig metod för 

detta skulle vara djupintervjuer med ungdomar kombinerat med en större enkätunder-

sökning där fokus är ungdomarnas kroppsuppfattning och utseendeideal. Det vore även 

intressant att göra en jämförande studie mellan storstad och landsbygd för att se på even-

tuella skillnader i fråga om vilket ideal som råder. Eftersom det framkom i vårt material 

att killar och tjejer bemöts olika skulle det vara intressant att undersöka likheter och skill-

nader i uttryck, dialog, utrymme och framställan av dem i tv. 
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SAMMANFATTNING 

Utseendet är något som alltid varit viktigt för människor men vi upplever att utseendet 

idag har fått ökat utrymme och större betydelse. Det finns otaliga valmöjligheter om man 

vill förändra sitt utseende och sin stil med hjälp av exempelvis olika skönhetsprodukter, 

operationer samt viktminskning. Media har genom sin lättillgänglighet blivit en stor och 

naturlig del i människors liv som påverkar oss på olika sätt. De utseendeideal som råder 

förmedlas bland annat genom media och detta menar vi att ungdomar är mer mottagliga 

för eftersom de är i en period i livet när de försöker finna sin egen stil. Den bild av ut-

seendet som media presenterade blir något som många ungdomar speglar sig i och efter-

strävar. Detta kan ge ungdomar en osann bild av verkligheten vilket i sin tur kan leda till 

att ungdomarna känner tvivel och upplever ett misslyckande över sitt eget utseende.  

 

Denna studie genomfördes i syfte att undersöka hur tv presenterar utseendet i de program 

ungdomar ser på. Studien bygger på de handlingar, de bilder och de dialoger som fokuse-

rade på utseendet i de tv-program som analyserades. Utseendet studerades utifrån en hel-

hetsbild av det yttre genom begreppen kroppsform, kläder, hår, hudfärg och ålder. De 

metoder som låg till grund för studien var kvantitativ metod genom en mindre enkätun-

dersökning och en innehållsanalys av tv-program. Studien tar även del av tidigare forsk-

ning beträffande media, ungdomar, ideal, kroppsuppfattning och påverkan. Teorier som 

användes för att belysa detta ämne var Anthony Giddens teorier om modernitet och 

självidentitet, Thomas Ziehes begrepp om ungdomlighet och George H. Meads teorier 

om interaktionism.  

 

I september 2005 genomfördes enkätundersökningen i en Norrbottensort och den bestod 

av frågor angående tv-vanor som besvarades av ungdomar från en gymnasieklass. 

Materialet i enkäten avgränsades till tv-kanalerna SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 

eftersom de var vanligast förekommande i de flesta hem. Resultatet visade att de tv 

kanaler som flest killar och tjejer tittade på var Kanal 5 och TV3. Ungdomar tittade på tv 

i genomsnitt 1 timme per dag och de kategorier de såg mest på var Komedi, Under-

hållning och Sport. De tv-program som var populärast hos ungdomarna var underhåll-

ningsprogrammet Idol 2005, komediserien Vänner och dramaserien OC vilka sedan låg 
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till grund för innehållsanalysen. Samtliga analyserade tv-program insamlades och sändes 

under hösten 2005. Idol 2005 handlade om att utse en ny svensk popstjärna där de med-

verkande var 16 år eller äldre och tävlade genom att de framförde sångnummer inför en 

jury och en tv-publik. Vid varje tillfälle gav juryn artisterna feedback framförallt på röst 

och framträdande. Den amerikanska komediserien Vänner bestod av tre tjejer och tre 

killar i åldrarna 25-30 år. Serien handlade om deras liv och relationer och utspelades i 

New York. OC var en amerikansk dramaserie om relationerna mellan några 18-åriga ung-

domar och deras familjer i det välbärgade Newport Beach i Kalifornien.  

 

Inget av de analyserade tv-programmen handlade specifikt om utseendet men resultatet 

visade att det fanns ett grundläggande ideal som visade hur skådespelarnas kroppsform 

skulle se ut. I Idol 2005 var utseendet mer en del av helhetskonceptet för att bli en artist 

även om röst och framträdande var det viktigaste. I samtliga program där seriernas dialo-

ger och juryns kommentarer handlade om utseendet var det tjejer som diskuterades. Även 

kläderna var en stor del av programmen där artisterna i Idol 2005 använde kläderna för 

att framhäva sig själv som artist medan de i Vänner och OC handlade mer om att spegla 

deras rollkaraktärer och den aktuella situationen. Alla medverkande i dessa program hade 

trendiga och moderiktiga kläder men detta märktes framförallt i OC där skådespelarna 

använde exklusiva kläder i syfte att förstärka deras ekonomiska bakgrund.  
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          Bilaga 1 
 
Tabell 7 De tv-program ungdomar tittar ofta och regelbundet på.  
 
 
Tv-program Totalt Tv-program Totalt 

SVT 1/SVT2   Kommissionen 3 TV4                  Äntligen hemma 2 

Riket 0 Jeopardy 1 

Sportspegeln 9 Veterinärerna 0 

Lilla sportspegeln 1 Tru calling 1 

Plus 1 Pokermiljonären 2 

Så ska det låta 4 Postkodmiljonären 0 

Doobidoo 1 Advokaterna 0 

Karl för sin kilt 0 Bingolotto 0 

Svensson, Svensson 8 TV4 Sporten 8 

Nip/Tuck 0 Idol 2005 16 

Skrotlaget 0 Alias 5 

Uppdrag granskning 1 Lost 5 

Carin 21:30 0 Kanal 5            Gilmore girls 3 

TV3                  Simpsons 10 Vänner 15 

Nanny 3 Nannyakuten 0 

Seinfeld 3 Fraiser 1 

Listen up 1 Buffy och 
vampyrerna 

0 

8 simple rules 4 Jay Leno show 5 

På heder och 
samvete 

0 Desperate 
Housewives 

7 

The 4400 0 CSI 9 

Par på prov Amerika 0 Outsiders 1 

Sex and the city 10 Extreme 
makeover 

1 

Extreme home 
makeover 

4 Fotbollsfruar 4 

Fear factory  1 OC 13 

Expedition 
Robinson 

3                           Övrigt 3 
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          Bilaga 2 
 
 
 
Kvinnliga kroppsformer* 
 

 
Mager/smal                          Medel                                    Grov 
 
 
 
 
Manliga kroppsformer* 
 

 
Mager/smal                           Medel                             Grov 
 
 
*Källa: Bengs, 2000 
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        Bilaga 3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som går Sociologi-programmet på Luleå Tekniska Universitet. Vi 
arbetar just nu med vårt examensarbete där vi vänder oss till dig för att vi vill ta reda 
på ungdomars tv-vanor. 
 
Din medverkan är helt frivillig men vi hoppas att du vill ta dig tid att besvara våra 
frågor eftersom dina svar är viktiga för vårt arbete.   
 
Allt material behandlas konfidentiellt och det kommer inte att framgå vem som 
svarat vad. Enkäterna används endast i vårt arbete och de kommer sedan att 
förstöras. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Luleå 7/9 2005 
Linda Björkman & Ann-Louise Nilsson 
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Din bakgrund 
 
Fråga 1. Är du kille          eller tjej             
 
Fråga 2. Vilket år är du född?  19……… 
 
Dina Tv-vanor 
 
Fråga 3. Hur många timmar brukar du i genomsnitt se på tv per dag? Ca …… tim/dag 
 
Fråga 4. Vilken tv-kanal ser du oftast på? …….......................... 
 
Fråga 5. Vilka tv-program är dina favoritprogram? Ange max fem alternativ.  
 
Program 1:………………………………………………………… 

Program 2:………………………………………………………… 

Program 3:………………………………………………………… 

Program 4:………………………………………………………… 

Program 5:………………………………………………………… 

 
Fråga 6. Vilken kategori av tv-program tittar du oftast på? Ringa in max fem   

               alternativ. 

 
1. Drama 

2. Komedi 

3. Såpor  

4. Sport 

5. Tecknat 

6. Djur/Natur 

7. Musik 

8. Pratshow 

9. Frågesport 

10. Inredning/Mode 

11. Science Fiction 

12. Thriller/Skräck 

13. Deckare 

14. Underhållning 

15. Övrig:…………... 

 
Fråga 7. Vilken kanal ser du mest på av nedanstående alternativ?  
               Rangordna Mest=1 och Minst=5 
 
Svt1  …….. 

Svt2  …….. 

Tv3  …….. 

Tv4  …….. 

Kanal 5 …….. 
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Fråga 8. Vilka av följande tv-program tittar du oftast och regelbundet på? Ringa in  
               max tio program från samtliga alternativ. 
 
SVT1/SVT2      TV4 

1. Kommissionen 

2. Riket 

3. Sportspegeln 

4. Lilla sportspegeln 

5. Plus 

6. Så ska det låta 

7. Doobidoo 

8. Karl för sin kilt 

9. Svensson, Svensson 

10. Nip/Tuck 

11. Skrotlaget 

12. Uppdrag granskning 

13. Carin 21:30 

TV3 

14. Simpsons 

15. Nanny 

16. Seinfeld 

17. Listen up 

18. 8 simple rules 

19. På heder och samvete 

20. The 4400 

21. Par på prov Amerika 

22. Sex and the city 

23. Extreme home makeover 

24. Fear factory  

25. Expedition Robinson 

Övriga program:………………………... 

……………………………………………. 

26. Äntligen hemma 

27. Jeopardy 

28. Veterinärerna 

29. Tru calling 

30. Pokermiljonären 

31. Postkodmiljonären 

32. Advokaterna 

33. Bingolotto 

34. TV4 Sporten 

35. Idol 2005 

36. Alias 

37. Lost 

Kanal 5 

38. Gilmore girls 

39. Vänner 

40. Nannyakuten 

41. Fraiser 

42. Buffy och vampyrerna 

43. Jay Leno show 

44. Desperate Housewives 

45. CSI 

46. Outsiders 

47. Extreme makeover 

48. Fotbollsfruar 

49. OC



                                                                                                   

Fråga 9. Finns det något/några tv-program som börjar senare i höst som du 

planerar att titta på? 

 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Om du har några synpunkter på enkäten och dess innehåll, skriv gärna dem på 
nedanstående rader: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tack för din medverkan!!! 
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Noter 
                                                 
1 Resultatet visar tydligt att det som är viktigt för ungdomars kroppsuppfattning är inte relaterat till hur   
  mycket de ser på tv utan vad de ser och hur de använder det. 
 
2 De aspekter på genus som jag har visat kan appliceras på alla fyra teman vilket tyder på att den idealiska  
   kroppen ska förstås som genusrelaterad. Kvinnors kroppar är i många fall särskild benägen att ses som  
   mer problematisk, mer kontrollerad, kommodifierad och mer påverkad av samhälliga och kulturella  
   normer än mäns. Den empiriska delen utvecklas från detta antagande för att se om tendenserna också kan  
   återfinnas hos unga människor.    
 
3  Ross: -Okej…det är okej för mig.  Två färdiga 
 
 4 Ross: -Jag vet att det stod valfri svart slips (valfri klädsel) men detta är kanske lite överdrivet 
 
  
5 Ross: -Wow, du ser…wow! 

Rachel: -Jag har fortfarande fem sekunder på mig 
 
6 Monica: -Vad är motsatsen till män, sylt. 
 
7 Chandler: -Ser jag tjock ut? 
   Ross och Rachel: -Nej. 
   Chandler: -Okej, jag accepterar det. När Janice frågade mig tog hon det som om jag kallade henne för en   

                  ko. 
(---) 
Chandler: -Janice sa, ser jag tjock ut idag? Och jag tittade på henne. 
Ross: -Stopp, stopp, tittade du på henne? 
Ross och Rachel: -TITTA ALDRIG! 

 
  
8 Phoebe: -Jag vill inte gå till jobbet idag. 

(---) 
   Phoebe: -Oh, min första massage är otroligt supersnygg kille och jag vill göra saker med honom som jag  

               inte får ta betalt för. 
   Rachel: -Oh, Phebs, är det där en ny fotkedja? 
   Monica: -Oh, och du har gjort en pedikyr, dina fötter är alldeles uppklädda. 
   Chandler: -Därför det är den enda del av dig som han kan se när han ligger på britsen. 
   Monica: -Du ska tåflirta! 
   Phoebe: -Jag vet inte vad ni pratar om. 
   Ross: -Jasså, hur förklarar du då tåringen? 
  
9 Ross: -Vem är Maria? 
   Chandler: -Oh, Maria, du kan inte säga nej till henne. Hon är som en gymkaramell övertäckt av lycra och    

                  spandex. 
 
10 Kirsten: -Nej, den handlar om kultur, den handlar om konst. 
   Kollegan: -Kom igen, Kirsten, den här tidningen är endast ett tillfälle att vara med på bild för 55 åriga  

                  kvinnor med 25 åringars bröst. 
 
11 Fd. pojkvän: -När jag var i Italien träffade jag någon. Hennes namn är Francesca.  

 Seth: -Jaha, hur är hon? 
 Fd. pojkvän: -Lång, blond, underbar 

 




