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Förord 

Vi tar gemensamt ansvar för denna uppsats innehåll och har författat samtliga avsnitt i 

samförstånd och växelverkan. Vi har båda varit delaktiga och bidragit likvärdigt i intervjuer, 

transkriberingen av intervjuer och i analysarbetet, materialet kan således härledas till oss 

båda. 

 

Vi vill tacka våra respondenter för att de medverkat i denna studie samt rikta ett stort tack till 

vår handledare Zhanna Kravchenko vars råd varit ovärderliga. 
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Abstract 

This study, written by Natalia Sener and Linnéa Johnson, aims to investigate how young 

women experience their bodies being sexualized and how the phenomenon is reflected in 

social media. The empirics are collected through six semi structured interviews with young 

women who share their own thoughts and experiences about sexualization and social media 

and how these affect each other. The study is based on a theory of objectification by 

Fredrickson and Roberts, Young's model for oppression, and West and Zimmerman's theory 

of gender practices. The study results show that young women are widely influenced by 

ideals and sexualized bodies on social media. Respondents consider that women's bodies are 

examined and judged by third parties. Social media becomes an arena for maintaining 

existing structures, but at the same time visualizing them in order to counteract them. Some 

respondents have even taken active choices to avoid being exposed to sexualized material. 

Furthermore, the result illustrates how women today, in opposition, use social media to 

counteract ideals and normative trends regarding their appearance. 

 

Keywords: sexualization, objectification, social media, women's bodies, young women, ideal 
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Sammanfattning 

 

Denna studie, skriven av Natalia Sener och Linnéa Johnson, ämnar undersöka hur unga 

kvinnor upplever att deras kroppar blir sexualiserade och hur de uppfattar att fenomenet 

avspeglas i sociala medier. Empirin är insamlad genom sex stycken semistrukturerade 

intervjuer med unga kvinnor som delar med sig av egna tankar och erfarenheter kring 

sexualisering och sociala medier och hur dessa aspekter påverkar varandra. Studien utgår från 

en teori gällande objektifiering av Fredrickson och Roberts, Youngs modell för förtryck samt 

West och Zimmermans teori om könspraktiker. Studiens resultat visar att unga kvinnor 

påverkas av ideal och sexualiserade kroppar på sociala medier i stor omfattning. 

Respondenterna anser att kvinnors kroppar granskas och bedöms av utomstående personer. 

Sociala medier blir här en arena för att upprätthålla de rådande strukturerna men samtidigt 

synliggöra dem för att kunna motverka dem. En del av respondenterna har till och med tagit 

aktiva val för att undvika att exponeras för sexualiserat material. Vidare belyser resultatet hur 

kvinnor idag, i ett motsatsförhållande, använder sociala medier för att med hjälp av sina 

kroppar motverka ideal och normativa trender vad gäller utseende.   

 

Nyckelord: sexualisering, objektifiering, sociala medier, kvinnokroppen, unga kvinnor, ideal 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Med denna studie undersöker vi hur unga kvinnor upplever att deras kroppar ses som sexuella 

objekt och hur de uppfattar att det märks av på sociala medier. Studien baseras på intervjuer 

med sex unga kvinnor i åldern 17-25. Intervjusvaren har analyserats med hjälp av olika 

teorier som berör ämnen kopplade till studiens frågeställningar. 

  

Resultatet av studien visar på att unga kvinnor idag upplever att deras kroppar ses som 

sexuella objekt och att det finns ett socialt tvång att leva upp till samhällets bild av 

idealkvinnan och hur hon bör se ut. Det visar sig att respondenterna påverkas mycket av de 

bilder som finns på sociala medier och de ideal som återskapas där. Intervjupersonerna anser 

kvinnors kroppar vara granskade och bedömda av utomstående personer. En del av 

intervjupersonerna har till och med tagit aktiva val och slutat följa vissa sociala medier-

konton för att undvika att exponeras för sexualiserat material.  
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1. Introduktion 

 

Under hösten 2017 fick rörelsen metoo stort genomslag på sociala medier och fick snabbt 

omfattande internationell spridning. Hashtagen metoo är ett upprop för människor som 

ofredats sexuellt. Kampanjen bedrivs främst på sociala medier där framför allt kvinnor vittnar 

om personliga berättelser om sexuella trakasserier. Metoo-rörelsen har varit ett aktuellt 

samtalsämne i både skolor och på arbetsplatser och har uppmärksammats av allt från 

medieprofiler till politiker (Dagens Nyheter, 2017). År 2016 drevs en liknande kampanj, “I’m 

not afraid to speak” på sociala medier framför allt i Ukraina, Vitryssland och Ryssland. 

Under hashtagen med samma namn berättade kvinnor om sexuellt och könsbaserat våld som 

de upplevt (Walker, 2016). 

 

Sociala medier är en plattform där användare kan skapa och driva kampanjer för social 

förändring. En plats där möjlighet ges att kunna nå ut till många med sitt budskap. Det blir en 

plats där människor kan synliggöra förtryck och orättvisor och arbeta för ett mer 

accepterande och rättvist samhälle. Sociala medier liknar inget annat medie vi har utan är 

unikt i det avseende att det är ett viralt nätverk. Sociala medier skiljer sig således från 

massmedia då innehållet som produceras styrs av de aktiva aktörerna och användarna 

(Nationalencyklopedin1, 2018). Baksidan med ett sådant medie blir att det genom aktiva 

användare även kan bli en arena för skapande och reproducerande av förtryckande normer 

och patriarkala ideal. Sociala mediers fördärv blir således en spegling av de strukturer och 

förtryck som vi människor lever under och därmed en arena där sexualisering och 

objektifiering får en plattform och kan upprätthållas.  

 

1.1. Syfte & frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur unga kvinnor upplever att kvinnans kropp blir 

sexualiserad samt hur de upplever att fenomenet yttrar sig i sociala medier. Detta syfte ämnar 

vi uppfylla med hjälp av tre frågeställningar:  

 

• På vilket sätt upplever unga kvinnor att kvinnor och deras kroppar blir sexualiserade? 

• Hur upplever unga kvinnor att sociala medier bidrar till sexualiseringen av 

kvinnokroppen? 
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• Hur ställer sig unga kvinnor till de sexualiserade bilder och inlägg som läggs upp på 

sociala medier av andra kvinnor? 

 

1.2. Disposition 

Efter att ha presenterat syfte och frågeställning diskuterar vi avgränsningar som behövts göras 

i studien på grund av tidsfrist. Därefter introducerar vi den begreppsliga apparaten för vår 

uppsats. Där redogör vi för återkommande begrepp i uppsatsen som är av tyngd för att läsaren 

ska kunna följa avsnitten. Därefter följer ett avsnitt om en del av den tidigare forskning som 

gjorts inom ämnet för att kartlägga forskningsområdet. Här presenterar vi luckor i 

forskningen och hur vi kan bidra till att göra forskningen mer nyanserad och få ytterligare 

infallsvinklar. Vidare introduceras vår teoretiska ram där vi presenterar de teorier vi använder 

oss av för att analysera vår data. Här beskrivs teorier ur både ett strukturperspektiv samt 

individperspektiv för att kunna ge en bred förklaring till vårt material. Därefter följer ett 

avsnitt där vår metodologiska ansats presenteras och där läsaren får ta del av överväganden 

och beslut som tagits för att skärpa vår metodologiska apparat. Vidare presenteras vår analys 

och vårt resultat av studien, dessa delar har vi valt att sammanfoga för att kunna presentera en 

analys direkt efter att empirin redogjorts för. Studiens avslutade del är en slutsats kombinerat 

med diskussion. Här sammanfattar vi resultatet och presenterar svar på undersökningens 

frågeställningar, för att sedan föra en resultatdiskussion och lyfta fram egna reflektioner. 

 

1.3. Avgränsningar 

Nedan följer de avgränsningar som har gjorts i denna studie på grund av tidsfrist.  

 

1.3.1. Ålder 

Vi har begränsat vårt urval genom att endast studera kvinnor mellan 17-25 år. Vi motiverar 

valet av intervjupersoner i denna ålder då vi vill fokusera vår undersökning på kvinnor som 

använder sig av sociala medier. Vi har en uppfattning att unga kvinnor använder sociala 

medier i större utsträckning än äldre kvinnor och vill därför nå deras uppfattning om 

sexualisering kopplat till just sociala medier. Vi motiverar även åldersspannet med att unga 

kvinnor lägger ut sexualiserade bilder av sig själva i större utsträckning än äldre kvinnor 

(Ramsey & Horan, 2016). Vidare var det viktigt att kvinnorna är över 15 år för att underlätta 

hanteringen av intervjupersonernas samtycke, detta utan målsmans tillstånd eller inblandning 

då frågorna är av känslig karaktär.  
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1.3.2. Sociala medier 

Vi har endast fokuserat på sociala medier och inte andra typer av media, såsom exempelvis 

TV eller tidningar. Anledningen till att vi inte kommer att använda oss av andra 

kommunikationskanaler än sociala medier är att vi vill fokusera på användarnas egna 

agentskap i media. På sociala medier är användarna själva aktiva aktörer och bestämmer vad 

som ska läggas upp på sitt sociala medie-flöde. Detta medie skiljer sig därför åt från 

exempelvis TV och tidningar då de som exponeras för mediet inte kan göra samma aktiva val 

angående det innehåll de exponeras för. Sociala medier styrs därför i mångt och mycket av 

användarna (Nationalencyklopedin1, 2018). En själv har större valmöjlighet när det gäller vad 

en ska exponeras för samt vad en ska uppvisa för sina följare.  

 

1.4. Begreppslig apparat 

Under denna rubrik vill vi presentera begrepp som återkommande används i uppsatsen. Vi 

har valt att skriva detta avsnitt som en löpande text då dessa begrepp korrelerar och berör 

varandra. Vi vill därmed sätta dessa begrepp i det sammanhang där de kommer att verka.   

 

Begreppet sexualisering kommer i denna uppsats användas för att beskriva när någons 

sexualitet framhävs och personen därmed får en sexuell prägel. Mentala egenskaper bortses 

från och personen får istället en sexuell karaktär som är frånkopplad personligheten 

(Fredrickson & Roberts, 1997). Begreppet sexualisering är nära sammankopplat med 

objektifiering och används ofta i liknande syfte. Sexuell objektifiering sker när en individs 

kropp, kroppsdelar eller sexuella funktioner separeras från dennes personlighet. Med andra 

ord, när kvinnor objektifieras blir de behandlade som kroppar - och i synnerhet, kroppar som 

existerar för att behaga andra (Fredrickson & Roberts, 1997). Detta är ett fenomen vi sett på 

olika medieplattformar genom tiderna, där kvinnans kropp objektifierats och sexualiserats i 

bland annat reklamsyfte.  

 

Under senare år har sexualiseringen och objektifieringen tagit ny form i och med sociala 

medier. Sociala medier är ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter 

användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud 

(Nationalencyklopedin1, 2018). Exempel på vanligt förekommande sociala medier är 

Facebook, Instagram och Snapchat. Sociala medier kan bland annat vara en plattform för att 
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förmedla budskap och driva kampanjer, exempelvis som tidigare nämnda metoo. Denna 

hashtag är ett upprop för individer som ofredats sexuellt och har fått stor internationell 

spridning och genomslagskraft under 2017 (Dagens Nyheter, 2017). Kvinnor som utsatts för 

sexuellt ofredande ombads lägga ut inlägg med hashtagen metoo för att bland annat 

synliggöra könsmaktsordningen, det vill säga den samhällshierarki som tillskriver kvinnor en 

underställd och ibland utsatt position, som yttrar sig i sexuella trakasserier och sexism 

(Vänsterpartiet, 2018). Könsmaktsordningen grundar sig i patriarkatet, som ses som ett 

samhällssystem där män har den sociala, ekonomiska och politiska makten. En 

samhällsstruktur som skapar och upprätthåller ojämställdhet och maktasymmetrier 

(Nationalencyklopedin2, 2017).  

 

2. Tidigare forskning 

 

Detta avsnitt ger läsaren en fördjupad förståelse för vårt forskningsområde. Här presenterar vi 

en vidare introduktion till ämnet sexualisering genom att kartlägga en del av den tidigare 

forskning som gjorts på området i kategorisk ordning. Vi har delat upp forskningen i de olika 

kategorierna Sexualisering i yngre tonåren, Sociala medier samt Internalisering och 

Agentskap för att tydligt presentera de områden vi vill belysa i denna studie. Avsnittet 

avslutas med diskussion om hur vi i denna studie bidrar till att göra forskningen mer 

nyanserad och få ytterligare infallsvinklar.  

 

2.1. Sexualisering i yngre tonåren 

Mycket av tidigare forskning behandlar en utbredning av sexualiseringen av kvinnor och hur 

fenomenet förefaller över tid. Studier visar att kvinnor exponeras för sexualiserade 

kvinnokroppar och sexualiserade bilder av kvinnor från en ung ålder. Resultat av forskning 

visar även på att sexualisering av kvinnokroppen och kvinnor har ökat över tid och att vi 

därmed exponeras för sexualiserade bilder av kvinnor i större utsträckning idag än vi gjorde 

förr. Denna utveckling redovisas av Graff m.fl. (2013) som med hjälp av tidningar visar hur 

sexualiserade bilder av kvinnor i magasin stegrat från 1971 till 2011. Samtliga magasin som 

undersöks riktar sig till unga tjejer1 i tonåren och åldern strax under. Kvinnorna i tidningarna 

                                                                 
1   I denna studie kommer begreppet tjej att användas när vi skriver om kvinnor i yngre tonåren samt i åldern 

strax under tonåren.  
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porträtteras i sexualiserade kläder vilket influerar läsarens ideal av kvinnor och sig själva. 

Läsaren internaliserar den sexualiserade bilden som norm och accepterar den sexualiserade 

kvinnliga rollen som gestaltas. Bilden av kvinnan som porträtteras i dessa tidningar 

uppmuntrar således kvinnor att upprätthålla ovanstående ideal. 

 

Vares och Jackson (2015) kommer fram till liknande resultat när de, med hjälp av intervjuer 

och videodagböcker, undersöker hur unga tjejer påverkas av kvinnliga popartister. Deras 

studie undersöker hur tjejerna upplever den dagliga kontakten med populärkultur och de 

sexualiserade bilderna i media som de exponeras för. Även denna forskning visar på en 

sexualisering som accelererat bland unga kvinnor, vilket kan bero på en ökad tillgänglighet 

till internet, men kanske även på en kulturell, mer liberal skillnad i sättet att se på kvinnan 

och hennes kropp.  

 

Konsekvensen av sexualiserade uttryck i form av kläder problematiseras av Graff m.fl. 

(2012) som undersöker hur människor värderar unga tjejers kompetens olika beroende på i 

vilken grad deras kläder är sexualiserade. Undersökningen genomfördes genom att studenter 

fick titta på bilder med unga tjejer som bar kläder som i olika grader var sexualiserade, 

därefter fick de uppskatta och gradera deras begåvning. Resultatet visar att tjejer i 

sexualiserade kläder ses som mindre kompetenta. Studien beskriver samtidigt hur dessa 

sexualiserade kläder upplevs som trendiga och associeras med social framgång. Ett faktum 

som gör att unga tjejer drivs att köpa dessa typer av plagg då de etablerar en kvinnlig identitet 

och feminin könsstereotyp. Forskningen visar även här hur människor internaliserar en 

sexualiserad bild av kvinnan och kvinnokroppen från en ung ålder. 

 

2.2. Sociala medier 

Senare forskning inom sexualisering har kommit att fokusera alltmer på användandet av 

sociala medier snarare än exponeringen på traditionella medieplattformar som tidningar eller 

TV. En naturlig utveckling då sociala medier ökat i användning och i vissa fall tagit 

traditionella mediers plats i form av reklam och annonsering. Denna moderna forskning 

fokuserar dock inte på reklam inom sociala medier utan centraliserar sig kring begreppet 

självsexualisering, det vill säga när en kvinna själv sexualiserar sin kropp genom att till 

exempel publicera lättklädda bilder på sig själv. Ramsey och Horan (2016) behandlar detta 

fenomen och undersöker unga kvinnors motiv till att lägga ut sexualiserade bilder på sig 
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själva på sociala medier. Detta studeras genom att en fokusgrupp får delta i en enkätstudie där 

de behandlar detta syfte. Forskningen visar att självsexualisering på framförallt Instagram 

hänger ihop med bekräftelse och behov av uppmärksamhet.  

 

Zeglin och Mitchell (2014) är ett annat författarpar som i sin forskning gjort plats för den 

egna sexuella identiteten. De har genomfört en litteraturstudie som fokuserar på den sociala 

plattformen Tumblr och är ett försök i att konceptualisera kring begreppet sexualitet och vad 

det betyder. Med bilder från Tumblr som verktyg kommer författarna fram till att konceptet 

sexualitet har mer att göra med sexuell identitet än intimitet, alltså sexualitet gentemot någon 

annan.  

 

I ett försök att teoretisera och forska kring en ny era där unga kvinnor i större utsträckning 

har tillgång till kanaler där de exponeras för sexualiserade kroppar, är dessa forskningsbidrag 

betydande för att se hur sexualiseringen utvecklats i takt med det ökade utbudet av sociala 

kanaler. Till skillnad från traditionella medier finns nu egna kanaler där en själv kan 

publicera innehåll vilket öppnar för den självsexualisering som Ramsey och Horan (2016) 

behandlar i sin studie och för mängden sexualiserade kroppar som unga kvinnor blir 

exponerade för dagligen. 

 

2.3. Internalisering och agentskap 

Forskning visar hur unga tjejer anammar och internaliserar det sexualiserade idealet som en 

del av deras identitet. Vares och Jackson (2015) visar att tjejerna i studien är kritiska till den 

sexualiserade och normativa bilden som kvinnliga artister visar upp samtidigt som de 

beundrar dessa idoler. Trots att de unga tjejerna alltså är medvetna om och kritiserar den 

normativa bilden som framställs av kvinnan i populärkulturen så skapas en idealbild redan i 

tidig ålder. Detta påvisas ytterligare i en annan studie av Vares och Jackson (2015), här 

undersöks tjejer i åldern strax under tonåren. Respondenterna deltog i intervjuer angående 

deras konsumtion av tjejtidningar. Resultatet visar att unga tjejer anser sig för gamla för 

tidningar utan sexualiserat innehåll som är menade för den målgrupp de faktiskt tillhör. 

Författarna problematiserar hur fort dessa unga tjejer växer upp och internaliserar en 

sexualiserad bild av kvinnan.  
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Den tidigare forskningen fokuserar ofta på den normativa bilden som reproduceras. Vares 

och Jackson (2015) samt Graff m.fl. (2012) beskriver ett agentskap där offentliga kvinnor 

själva är med och konstruerar och återskapar bilden av ett normativt och feminint utseende. 

Detta resulterar i påverkan för unga kvinnor och tjejer som anammar bilden och strävar mot 

ett i många fall, ouppnåeligt ideal. 

  

Zeglin och Mitchell (2014) kommer som tidigare beskrivet fram till att sexuell identitet är 

mer förekommande än sexuell intimitet på sociala medier. Resultatet visar att bilder på 

sociala medier ofta behandlar könsuttryck, sexuell läggning eller framställandet av det 

biologiska könet snarare än sexuella känslor gentemot någon annan. Genom bilder från det 

sociala mediet Tumblr visar forskarna exempel på hur sexualitet framställs på 

inspirationssidan. En bild på fylliga kvinnoläppar benämner forskarna som sensualitet, nästa 

bild av två hjärtan får stå för intimitet, ett foto på en kvinna med en t-shirt där trycket är “no 

trespassing on this property, my father is waiting”, beskrivs som sexualisering och en pin 

med texten “gay, straight, wibbly-wobbly sexy-wexy” kopplar författarna till sexuell 

identitet. Den analys som Zeglin och Mitchell landar i, att bilder av intimitet är 

underrepresenterade medan de andra kategorierna utgör en stor del av bilder på Tumblr, visar 

på att vi genom sociala kanaler blir exponerade för en stor del av det agentskap som berör 

den egna sexualiteten. Praktiker som går under den kategorin kan både innefatta 

självsexualisering och praktiker som medvetet motstrider normativa utseenden och ideal.  

 

2.4. Diskussion om tidigare forskning  

Mycket av den tidigare forskning som berör unga kvinnors egna upplevelser kring 

sexualisering har fokuserat på tjejer som ännu inte nått tonåren. Detta är inte fallet i vår 

studie, istället studerar vi erfarenheter hos kvinnor i övre tonåren och vuxen ålder. Vi anser 

att vår studie får en annan typ av tyngd med dessa respondenter då de är medvetna om 

begreppet sexualisering och har en annan kroppsuppfattning och samhällsbild än de unga 

tjejer som behandlats i tidigare forskning. Där framstår nästan respondenterna som oskrivna 

blad som helt och hållet formas av yttre faktorer, medan vår studie i större utsträckning 

undersöker kvinnor som har större chans att vara medvetna om patriarkala strukturer och 

sexualiseringens konsekvenser då de är äldre. 
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Den del av tidigare forskning som fokuserar på självsexualisering är något begränsad. En stor 

del studeras ur utomstående perspektiv och diskuterar knappt bakomliggande budskap. Den 

forskning som faktiskt berör aktörers egna drivkrafter handlar främst om självsexualisering i 

form av den bekräftelse det genererar. Vår studie undersöker unga kvinnors egna tankar och 

problematiseringar av självsexualisering på så sätt att vi diskuterar vilka budskap som kan 

finnas bakom, vilka konsekvenser det kan få och hur publicerandet av lättklädda bilder kan 

skilja sig om de följer ett normativt utseende kontra om de motstrider idealbilden av kvinnan. 

Detta möjliggör för ett annat perspektiv av fenomenet och en mer kritisk syn från unga 

kvinnor än den vi sett i tidigare forskning.  

  

Vi undersöker kvinnor som agenter och deltagare men även påverkbara åskådare för den 

sexualisering som sker av kvinnokroppen på sociala medier. Vi anser att synen på sociala 

medier-användare som mer eller mindre passiva aktörer som formas av sexualiseringen inte 

ger en fullkomlig bild av problemet. Därför har vi valt att undersöka sexualiseringen av 

kvinnokroppen utifrån kvinnornas perspektiv och inte genom att konstatera eller påvisa 

fenomenet. 

 

3. Teoretisk ram 

 

I detta avsnitt redogör vi för denna studies teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis 

presenterar vi teorier som behandlas ur ett strukturellt perspektiv. Den första är 

objektifieringsteorin av Barbara L. Fredrickson och Tomi-Ann Roberts (1997), en teori som 

placerar kvinnokroppen i ett sociokulturellt sammanhang för att belysa kvinnors upplevelser 

av att vara objektifierade. Tillsammans med denna presenterar vi Iris Marion Youngs (1990) 

modell “Five Faces of Oppression” som är en feministisk och poststrukturalistisk teori som 

behandlar fem stadier av förtryck som kvinnor utsätts för. Vår studies frågeställningar 

fokuserar på individen och behandlar den enskilda upplevelsen av sexualisering. För att förstå 

fenomenet sätter vi individen i en strukturell kontext eftersom vi anser att sexualisering föds 

ur strukturer och makt men att det i många fall reproduceras med hjälp av internalisering och 

enskilda aktörers praktiker. 

  

För att behandla ämnet på mikronivå beskriver vi därefter Candace West och Don H. 

Zimmermans (1987) teori “Doing gender” som inte har samma strukturella infallsvinkel utan 
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fokuserar på individers vardagliga praktiker och agentskap. Även här presenterar vi 

objektifieringsteorin men ur ett individperspektiv där vi fokuserar på hur aktörer påverkas av 

strukturella maktasymmetrier. Då föreliggande studie bland annat undersöker agentskap är 

det av vikt att ha en teoretisk grund när detta senare diskuteras och analyseras. Att studera 

agentskapet är relevant då våra studieobjekt själva är aktiva aktörer på sociala medier och 

därmed skapar en uppfattning av sig själva i deras interaktion med andra användare. Detta 

gör vi för att zooma in från strukturperspektivet och fokusera på individer och hur deras 

agerande skapar maktasymmetrier. Diskussionerna som förts i tidigare forskning har inte 

fokuserat på kvinnan som agent utan mer på kvinnor som utsatta för objektifiering i 

patriarkala strukturer.  

 

Således vänder vi oss till teoretiska utgångspunkter som behandlar aktörer såväl som 

strukturer för att söka svar på studiens frågeställningar. I tidigare forskning har vi även sett 

sexualisering behandlas ur både strukturella och individuella perspektiv, vilket vidare 

motiverar våra teorival. 

 

3.1. Teorier ur strukturellt perspektiv  

Young (1990) konstruerar modellen “Five Faces of Opression” med syfte att beskriva 

förtryck i fem olika former - exploatering, marginalisering, kulturell imperialism, maktlöshet 

och våld. Med avstamp i dessa redogör hon för individers reaktioner gentemot sociala 

grupper samt hur sociala faktorer formar och påverkar individen. Enligt Young identifierar 

sig personer på olika sätt beroende på hur andra identifierar dem i förhållande till en särskild 

social grupp. Individen kommer, oavsett hur hen agerar, stereotypiseras utifrån vilken grupp 

hen till synes tillhör. Detta diskuteras i ett samhällsperspektiv då Young tar upp hur vissa 

grupper har en sämre hierarkisk ställning än andra och behandlas därefter. Detta förtryck 

härleds inte till enskilda individer utan är formade utifrån sociala strukturer. Vidare beskriver 

Young de fem stadierna av förtryck - genom exploatering får vissa grupper mer makt än 

andra i samhället, kulturell imperialism innebär i sin tur att de maktfulla grupperna påverkar 

hur individer i lägre stående grupper betraktar sin egen grupp. Maktlöshet, marginalisering 

och våld formar individen i lägre stående positioner på så sätt att de fruktar att bli offer för 

någon av dessa tre på grund av att de tillhör en särskild social grupp. Enligt Young 

reproduceras dessa strukturella system på grund av att lägre stående grupper måste finnas så 

att andra kan bibehålla sin makt. Något som försätter minoriteter i en ond cirkel av förtryck. 
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Föreliggande studie behandlar gruppen kvinnor och den sexualisering som kvinnokroppen 

utsätts för av patriarkala strukturer. Med hjälp av Youngs modell för förtryck kan vi 

konceptualisera sexualisering som ett slags förtryck där kvinnan blir fråntagen makt och 

förminskad till ett objekt av en högre aktad social grupp och av samhällets strukturer. Den 

sexualiserade och exploaterade bilden av kvinnan blir samhällets normativa bild vilket 

medför negativa konsekvenser för de kvinnor som går emot idealet. Youngs modell kommer i 

analysen användas för att identifiera sociala strukturer samt vilka typer av förtryck, bland de 

fem stadierna Young anger, som existerar och hur de tar sig uttryck på sociala medier.   

 

Fredrickson och Roberts (1997) objektifieringsteori används också som ett verktyg för att 

visa kvinnors strukturella underordning. Begreppet objektifiering är nära besläktat med 

sexualisering och kommer bland annat användas för att belysa hur samhällets normer och 

ideal påverkar hur kvinnor väljer att framställa sig själva, samt hur de ser på andra kvinnor. 

Fredrickson och Roberts (1997) utformar sin teori utifrån hur kvinnan objektifieras av 

samhället och internaliserar vad det är att vara kvinna utifrån en åskådares ögon. Författarna 

beskriver objektifiering genom en blick som betraktar kvinnan på olika arenor; inom det 

sociala där kvinnor får motta blickar och kommentarer av män, samt inom det visuella och 

kulturella där vi tar del av hur kvinnor objektifieras inom litteratur, film och reklam. Teorin 

beskriver att objektifiering föds ur strukturella ramar, med draghjälp av media som vi ständigt 

tar del av.  

 

3.2. Teorier ur individperspektiv 

Under denna rubrik vill vi redogöra för hur människor i sociala interaktioner kan skapa 

maktasymmetrier mellan män och kvinnor. Med detta vill vi påvisa hur individens agerande 

och aktörskap upprätthåller och förändrar strukturella skillnader.  

  

West och Zimmerman (1987) beskriver det strukturellt ordnade könet som en anledning till de 

stora skillnaderna mellan könen. Detta teoretiska ramverk ger oss verktyg för att förstå hur 

många skillnader mellan könen är socialt skapat i det dagliga livet, både av individer och 

strukturer, och är en produkt av sociala interaktioner. West och Zimmerman utforskar hur det 

beteende och agerande som ses som ”naturligt” egentligen är producerat i sociala 

interaktioner och det organiserade åstadkommandet. Skillnader som inte är nödvändiga eller 
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biologiska skapas mellan flickor och pojkar, män och kvinnor, för att stärka könets 

väsentlighet. West och Zimmerman påvisar detta genom att ta upp ett antal exempel där 

kvinnor och män behandlas olika. Kvinnor ses och förväntas vara feminina och utvärderas 

ofta efter det som ses som normativt kvinnligt beteende och därmed inte efter hennes 

kompetens. För att tydliggöra och exemplifiera ytterligare tar författarna upp en studie om en 

transsexuell kvinna vid namn Agnes. Hon är uppfostrad som pojke men när hon vid 17-års 

ålder åtog sig en kvinnlig identitet upptäckte hon stora sociala skillnader mellan könen. Hon 

var tvungen att upptäcka vad som ses som feminint och hur kvinnor socialt beter sig, sådant 

som kvinnor födda med det kvinnliga biologiska könet tar för givet och som de sedan länge 

lärt sig genom sociala praktiker (West & Zimmerman, 1987). Med detta vill vi peka på hur 

sociala interaktioner bidrar till skapandet och reproducerandet av strukturella skillnader.  

 

Sociala interaktioner som bygger på sexualisering och objektifiering påverkar kvinnor bland 

annat socialt och ekonomiskt då kvinnor blir bemötta och bedömda utifrån deras 

könstillhörighet och inte deras mentala egenskaper. Vi kan återigen hänvisa till Fredrickson 

och Roberts (1997) diskussion som uppmärksammar att för att belysa de upplevelser som 

kvinnor konfronteras med när de objektifieras sexuellt måste den kvinnliga kroppen placeras i 

en sociokulturell kontext. Detta teoretiska ramverk ämnar skapa en förståelse för och klargöra 

hur objektifierandet av kvinnor och kvinnokroppen skapar konsekvenser för individer. 

Sexualiseringen av kvinnokroppen ter sig på olika sätt och tar annorlunda former för olika 

kvinnor beroende på bland annat sexualitet, klass, etnicitet, ålder och andra fysiska attribut.  

  

Objektifiering av en kropp sker när kvinnor behandlas som kroppar som framför allt existerar 

för att behaga andra. Detta sker när en kvinnas kropp eller sexuella funktioner separeras från 

henne som person och betraktas som om de vore redskap. Detta fenomen påverkar kvinnor i 

högre utsträckning än män. Fredrickson och Roberts (1997) tar i sin teori upp studier som 

bland annat visat att överviktiga kvinnors sociala mobilitet påverkas negativt medan 

överviktiga män inte påverkas av det. I arbetslivet beskrivs icke normativt attraktiva kvinnor 

på ett mer negativt sätt än icke normativt attraktiva män. Ytterligare områden som påverkar 

normativt attraktiva kvinnor positivt är popularitet, dejting och möjligheter till giftermål. 

Samma korrelation finns inte när normativt attraktiva män undersöks på samma premisser. 

Fysiska attribut hos kvinnor har ett direkt samband med hennes sociala och ekonomiska 

framgång, där attraktiva kvinnor har högre chans att nå välgång. Över tid kan denna 

granskning av kvinnor göra att de anammar den utomstående synen på dem själva. De kan 
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alltså själva komma att se sig som en sevärdhet för granskarens öga och därmed internalisera 

den objektifierade synen (Fredrickson & Roberts, 1997).  

 

3.3. Sammanfattning av teoretisk ram 

För att söka svar på våra frågeställningar har vi tagit ett teoretiskt avstamp ur ett strukturellt 

perspektiv och ett individperspektiv. Individens sociala grupptillhörighet formar och påverkar 

individen då hen identifierar sig i förhållande till en särskild grupp (Young 1990). Då sociala 

grupper har olika ställning i samhället gör detta att strukturellt förtryck utövas beroende på 

vilken grupp individen tillhör. Enligt Young reproduceras maktassymmetrierna då högt 

stående grupper utövar sin makt på lägre stående grupper för att bibehålla överordning. 

  

Objektifiering föds ur strukturella ramar där media blir en plattform för reproducerandet av 

dessa ideal (Fredrickson & Roberts 1997). Denna objektifiering skapar konsekvenser för 

individen, exempelvis har icke normativt attraktiva kvinnor svårare att nå ekonomisk och 

social framgång än normativt attraktiva kvinnor. Med detta vill vi påstå att det strukturella 

förtrycket påverkar individen men också hur individuella handlingar möjliggör och 

omöjliggör för individer när det gäller bland annat karriär och social mobilitet.  

Kön skapas i sociala interaktioner med hjälp av dagliga praktiker. Det som tidigare setts som 

naturligt menas nu istället vara skapade av maktasymmetrier och reproducerade av normer i 

sociala sammanhang. I dessa sammanhang förväntas kvinnor vara feminina och agera utefter 

förutbestämda och normativa ramar (West & Zimmerman, 1987). Vi har valt att använda 

denna teoretiska ram då den visar hur sociala interaktioner hämmar och omöjliggör för både 

kvinnor och män och skapar ett slags tvång att vara på ett normativt sätt för att accepteras i 

samhället. Detta anser vi kan vara en förklaringsmodell när våra studieobjekt pratar om 

skillnader i män och kvinnors förutsättningar.  

 

4. Metod 

 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod och hur vi gått tillväga vad gäller urval och 

genomförande. Vi kommer även att redogöra för analysprocessen, vilka etiska aspekter som 

tagits i beaktning i genomförandet samt studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet. 

Avsnittet avslutas med en diskussion om vårt metodologiska förfarande där vi tar upp 

ytterligare överväganden vi tagit hänsyn till samt beslut som tagits.  
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4.1. Metodologisk ansats  

Denna studie undersöker hur unga kvinnor upplever sexualisering på sociala medier. För att 

besvara våra frågeställningar har vi utgått från en kvalitativ ansats. Denna metod har valts då 

vi vill nå respondenternas egna upplevelser av att bli sexualiserade samt deras uppfattningar 

kring fenomenet. 

 

Ahrne och Svensson (2011) framhåller att kvalitativ forskning i form av intervjuer är det 

bästa sättet att få kunskap om enskilda individers erfarenheter och känslor gällande ett visst 

fenomen. Djupintervjuer med varje respondent är därför den bäst lämpade metoden att 

använda i denna studie då vår ambition är att ta del av och undersöka kvinnornas egna 

upplevelser, åsikter och tolkningar kring sexualisering på sociala medier.  

 

4.2. Urval 

Respondenter för denna studie har valts utifrån ett bekvämlighetsurval där vi utgått från vårt 

egna sociala nätverk. Denna urvalsteknik har vi valt att använda då respondenterna blir mer 

lättillgängliga eftersom vi själva befinner oss nära målgruppen. Vi har inte valt personer i vår 

absoluta närhet utan istället vänt oss till personer som är vänners vänner. Viktigt att ta hänsyn 

till är att risken med detta urval är att resultatet blir snedvridet om personerna inom samma 

nätverk har liknande erfarenheter och synpunkter kring ämnet (Ahrne & Svensson, 2015). Vi 

har hanterat detta problem genom att inte använda personer som ingår i samma 

bekantskapskrets utan försökt välja intervjuobjekt från olika kontaktnät. Vi anser att risken att 

intervjupersonerna skulle ha liknande attityder och erfarenheter kring ämnet är större om 

personerna som intervjuas är i varandras närhet. 

 

Vår undersökning omfattar sex intervjuer. Vi var öppna för att bredda oss och göra fler om 

materialet skulle varit otillräckligt (Bryman, 2011). Efter att ha genomfört sex intervjuer 

ansåg vi dock att vi hade tillräckligt material för att göra en djupgående analys kring 

fenomenet och besvara våra frågeställningar. 

 

Nedan följer en tabell där våra respondenter presenteras. I denna studie kommer inte 

respondenternas riktiga namn att användas, istället används pseudonym.  
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Namn Ålder Sysselsättning 

Amanda 19 Arbetar i butik 

Ellinor 17 Gymnasiestudent 

Hanna 17 Gymnasiestudent 

Klara 20 Arbetar i butik 

Maja  24 Arbetar på café 

Sofia 23 Fritidsledare  

 

4.3. Etiska aspekter 

Inför genomförandet av intervjuerna har vi tagit hänsyn till en del etiska aspekter, i synnerhet 

då vi studerar ett ämne som är av känslig karaktär. Det vi ämnat undersöka med våra 

intervjuer är upplevelsen och uppfattningen av sexualisering hos respondenterna. Vi 

studerade bland annat deras syn på den egna kroppen vilket är ett ämne vi anser är av privat 

karaktär.  

  

För att säkerställa tryggheten för respondenterna inför ett sådant utlämnande samtal 

garanterades samtliga respondenter anonymitet. Innan varje intervju blev de informerade om 

forskningsämnet och försäkrade att de kunde avstå från att besvara särskilda frågor om de 

kändes för ingående eller privata. Vi upplevde dock att samtliga respondenter var bekväma 

att tala kring ämnet och att ingen hade svårt att öppna upp sig och dela med sig av åsikter och 

erfarenheter. Detta gjorde att vi snabbt fick en god relation och en fungerande dynamik, 

vilket är viktigt då intervjuaren inte bör ta kontroll över den historia som berättas (Ahrne & 

Svensson, 2011) Innan urvalsförfarandet funderade vi över våra roller som intervjuare och 

resonerade att maktobalansen mellan oss och respondenterna antagligen inte skulle utgöra ett 

problem då vi har samma könstillhörighet och befinner oss i närliggande åldersspann som de 

informanter vi undersöker. Förhoppningsvis gjorde detta att vi inte befann oss i en alltför 

överordnad maktposition gentemot de vi intervjuade utan istället skapade en 

förtroendeingivande känsla av trygghet.  

  

Respondenternas anonymitet var en självklarhet i denna studie då vi, sett till vårt syfte och 

våra frågeställningar, inte hade någon anledning att publicera respondenternas namn. Ahrne 

och Svensson (2011) framhåller detta som en av de mest grundläggande etiska riktlinjerna 
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som en bör följa i en intervjusituation. Vidare lyfter de det ovan nämnda samtycket som en 

annan betydande aspekt, det innebär att informanternas deltagande under forskningsprocessen 

är frivilligt och att de har makten att när de vill avbryta processen. Vi var tidigt ute med att 

kontakta respondenter och bokade in samtliga intervjuer med god framförhållning, vid dessa 

tillfällen gav vi information om vad deras deltagande skulle innebära och vilka ämnen 

intervjun kunde komma att beröra. Tiden från att respondenterna kontaktades till den faktiska 

intervjun, samt den i förväg givna informationen, gav respondenterna tid att tänka igenom sin 

medverkan och huruvida de kände sig bekväma med ämnet. Innan intervjun började 

försäkrade vi oss om att vi hade informanternas samtycke gällande inspelning av intervjun 

samt att, som tidigare beskrivet, respondenterna själva var medvetna om att det är de som 

avgör om de inte vill svara på särskilda frågor. Under intervjuernas genomförande upplevde 

vi dock att samtliga respondenter hade ett intresse för ämnet och gärna ville dela med sig av 

sina åsikter. Detta underlättade förmodligen bekvämligheten för respondenterna och gjorde 

att vår uppfattning blev att ingen verkade ha problem med att besvara våra frågor. För att 

ytterligare försäkra oss om att respondenternas medverkan varit trivsam diskuterade vi efteråt 

hur de uppfattat frågorna samt om de hade ytterligare saker att tillägga. En del av 

respondenterna fortsatte här samtalet med fler egna infallsvinklar vilket vittnar om att ämnet 

sexualisering inte var ett besvärligt ämne att tala om och problematisera kring.  

 

4.4. Datainsamling 

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi i intervjusituationen 

hade förutbestämda frågor och teman som vi hade för avsikt att beröra. Teman vi diskuterade 

under intervjun var bland annat informanternas vanor och åsikter kring sociala medier, 

framställandet av kvinnokroppen samt normer och värderingar. Se bilaga 1 för intervjuguide. 

Vi valde även att visa tre bilder tagna från den sociala plattformen Instagram, en djupare 

diskussion om detta förs vidare.  

 

Intervjufrågorna kunde modifieras beroende på intervjusvar eller situation. Respondenten 

hade därmed stor frihet att utforma svaren på eget bevåg. Vi har valt denna intervjumetod för 

att skapa en flexibel intervjuprocess där respondenten ges utrymme att prata fritt kring de 

teman vi har. Vi ansåg det vara av vikt att lämna utrymme åt intervjupersonen att gå in mer 

ingående på de ämnen som personen själv är intresserad av. Vi tyckte även det var viktigt att 

ha möjlighet att ställa följdfrågor och gå in djupare på teman som intervjupersonen själv 
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nämnde (Bryman, 2011). För att intervjufrågorna skulle vara så givande och genomtänkta 

som möjligt genomförde vi två testintervjuer innan. Detta för att få en uppfattning om hur 

frågorna som ställdes upplevdes och hur intervjupersonen ansåg intervjustrukturen vara. Vi 

tyckte det var betydelsefullt att få en chans för återkoppling kring intervjufrågorna innan vi 

gick ut på fältet och tillämpade dem på våra utvalda respondenter. Då frågorna kan upplevas 

vara av känslig karaktär var det viktigt att frågorna inte upplevdes vara pressande eller 

påtryckande. Vid utformandet av dessa frågor tog vi hänsyn till frågornas karaktär och la 

därmed stor vikt vid att frågorna ställdes på ett öppet och vänligt sätt med förhoppning att få 

respondenten att känna sig trygg att berätta om sina upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015). 

Vid vikt var även att respondenten kände sig bekväma med den plats där intervjun ägde rum. 

Respondenten fick därmed välja en plats hon ansåg var lämplig för att kunna svara på 

frågorna utan att bli påverkad av omgivningen. Flera av respondenterna valde att träffas 

hemma hos dem eller att träffas hemma hos någon av oss som genomförde intervjun.  

  

För att förstå sexualisering och synen på kvinnokroppen har vi i vår forskning använt tre 

bilder från Instagram som vi visat våra respondenter (se bilaga 1 för intervjuguide). Dessa 

bilder valdes från tre olika Instagramkonton och visar kvinnor som poserar nakna. Vi valde 

bilderna genom att besöka olika Instagramprofiler med många följare. Kvinnorna på bilderna 

har olika kroppstyper och kropparna framställs i olika miljöer. Vi visade bilderna för att nå 

respondenternas egna tankar om något som kan uppfattas som abstrakt. Det vi åstadkommer 

med vår studie som saknas i en del av den tidigare forskningen är en upplevelse av de bilder 

vi exponeras för i vårt vardagliga liv. Till skillnad från studien av Vares och Jackson (2015) 

som visar kvinnliga popartister som har en överordnad position och en nästan mytisk bild, 

visar vi till synes vanliga tjejer som vi kan exponeras för i våra dagliga flöden. I dagens 

medieklimat har sociala medier bidragit till att en inte behöver vara berömd för att nå ut till 

en publik, idag har du makten att exponera din kropp och påverka så länge du har ett konto på 

sociala medier. De tre bilderna vi använt som visuella medel fungerar som komplement, 

resten av studien har genomförts med hjälp av unga kvinnors egna upplevelser av att använda 

sociala medier. I föreliggande studie är de visuella medlen vi visar ett verktyg för att 

tydliggöra fenomenet och förståelsen av det. 
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4.5. Analysarbete 

Efter att vi genomfört sex intervjuer kände vi att det fanns nog material att analysera för att 

på ett bra sätt uppnå vår studies syfte och kunna besvara uppställda frågeställningar. Nästa 

steg blev att transkribera materialet, det vill säga de ca en timme långa intervjuerna som vi 

spelat in (Ahrne & Svensson, 2011). På grund av tidsfrist och olikheter i schema hade vi inte 

möjlighet att båda medverka under samtliga intervjuer, därför var det av stor vikt att vi var 

inlästa på de intervjuer där vi själva inte varit på plats fysiskt. Vi började därför att läsa 

igenom samtliga intervjuer och därefter koda materialet digitalt. Målet med vår kodning var 

att få en övergripande blick över materialet samt reducera det så att det blev hanterbart 

(Hjerm m.fl., 2014). Utifrån 282 koder hittade vi gemensamma mönster och skapade utifrån 

dessa åtta stycken teman. Dessa teman användes sedan som underrubriker i uppsatsens 

analysdel. Enligt Ahrne och Svensson (2011) organiserar en dessa koder och mönster utefter 

den teori och de begrepp som en i sin forskning vill ta avstamp i. Därför låg fokus i vår 

analys på att hitta begrepp och resonemang som på något sätt var kopplade till objektifiering, 

sociala medier, kvinnokroppen, sexualisering och exponering. Vi anser att intervjusvaren var 

snarlika i många resonemang vilket underlättade för kodning och tematisering då vi fann flera 

gemensamma mönster som var återkommande i samtliga intervjuer. 

 

Bortsett från att hitta gemensamma teman och återkommande mönster ämnar analysarbetet 

även att argumentera för den tes en för i sin forskning med hjälp av den empiri som samlats 

in. Argumentationen styrks av teorier och tidigare forskning som används i undersökningen 

(Ahrne & Svensson, 2011). Tillvägagångssättet vad gäller att applicera teorier på vår 

forskning var dynamiskt och innebär att vårt analysarbete varit en växelverkan mellan teori 

och empiri. Detta är ett aktivt val som vi bestämt oss för redan innan forskningsprocessen 

startade, vi vill inte styras för mycket av empirin och teorin utan tycker att dessa bör forma 

varandra i vad som benämns som ett växelspel mellan induktion och deduktion (Ahrne & 

Svensson, 2011).  

  

Layder (1998) menar på att det finns en komplexitet mellan teoretiseringen och 

samhällsforskningen och att dessa korrelerar på multidimensionella sätt. Teoretiseringen av 

ett socialt fenomen är inte statiskt utan förändras ständigt i takt med den empiriska 

datainsamlingen. Layder problematiserar det vakuum som kan uppkomma mellan empiri och 

teori. Han menar på det finns en tendens hos forskare att bli antingen för empiristyrda eller 
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för teoristyrda och inte se hur dessa bör korrelera på ett ömsesidigt sätt. Han förespråkar 

således ett tillvägagångssätt där frågeställningen styr metoden och där forskaren låter empiri 

och teori mötas och påverka varandra. Layder menar på att det är viktigt att låta teorin 

förändra och influera empirin och därmed även låta empirin påverka teorin. 

 

Detta angreppssätt innebär att sättet vi teoretiserar kring sexualisering har förändrats i takt 

med att vi samlat in och analyserat intervjumaterialet, en teori har tillkommit och vi har 

sedermera delat upp de teoretiska ramarna i ett strukturellt perspektiv och ett 

individperspektiv för att de bättre ska kunna appliceras på de intervjusvar vi samlat in. Det 

teoretiska angreppssättet har även förändrats på så sätt att vi valt att utforma teorin på olika 

sätt och fokusera och belysa olika aspekter av samtliga teorier för att på bästa sätt kunna 

koppla de till empirin. Samtidigt har empirin fått formas av teorin bland annat då vi, innan det 

påbörjade intervjuarbetet, hade valt två teorier och därmed tog hänsyn till vad de behandlade 

när vi utformade vår intervjuguide. Denna växelverkan har passat vår studie då vi inte ämnat 

utforma en egen teori eller utgått ifrån en konkret hypotes som vi velat bevisa. Vad vi 

däremot funnit är att datamaterialet gett oss en klar och relativt enhetlig bild över hur unga 

kvinnor upplever sexualisering i sociala medier och de svaren vi fått går att analysera med 

hjälp av våra teoretiska ramverk.  

 

4.6. Generaliserbarhet och kvalitet  

Då målet med intervjuerna var att göra en ingående analys av fenomenet sexualisering anser 

vi att representativiteten i vårt urval inte är av högsta prioritet (Bryman, 2011). Ahrne och 

Svensson (2015) skriver att kvalitativ forskning mottagit kritik på grund av svårigheten att 

generalisera utifrån resultatet. Detta innebär att en med sin undersökning inte kan bevisa att 

detta är ett fenomen som är återkommande i olika miljöer och andra populationer än de som 

studeras (Ahrne & Svensson, 2015). Vår studie syftar därmed inte till att vara statistiskt 

generaliserbar utan istället till att få en bred uppfattning av fenomenet som våra 

frågeformuleringar avser. Med denna studie är ambitionen att belysa fenomenet sexualisering 

och lyfta fram hur unga kvinnor kan tänkas uppleva och tolka fenomenet.  

  

Då vi studerat detta fenomen på djupet ser vi skiftningar i respondenternas svar. 

Informanterna är individer med enskilda upplevelser och värderingar och det är möjligt att de 

skulle ge oss olika svar om vi intervjuade dem fler gånger. Därför kan tillförlitligheten i 



 

Sociologi C         Linnéa Johnson  

Södertörns Högskola        Natalia Sener 

19 
 

studien inte säkerställas (Fejes & Thornberg, 2015). För att uppnå god trovärdighet i denna 

studie har vi valt att inte använda oss av begrepp som informanterna haft särskilda 

uppfattningar om. Istället har vi i intervjuerna använt begrepp där informanterna sannolikt har 

samma uppfattning om innebörden. Vi har därmed inte berört begrepp som sexualisering eller 

objektifiering då innebörden av detta kan skifta hos respondenterna. Detta har bidragit till god 

kvalitet då respondenterna är mer garanterade att ha uppfattat frågorna på samma sätt och det 

finns därmed mindre utrymme för tolkningar hos respektive informant (Ahrne & Svensson 

2015).  

  

Kvinnorna som deltog i undersökningen var alla dagliga användare av sociala medier. De 

medier som användes mest var Facebook, Instagram och Snapchat. Under intervjuerna 

märkte vi dock att respondenterna la mycket fokus på Instagram och pratade i stor 

utsträckning om denna sociala plattform. Vi kan tänka oss att anledningen till detta är för att 

fokus under intervjuerna, från både oss som intervjuare och respondenterna, lades på 

framställandet av bilder. Då Instagram är ett socialt medie där bilder läggs ut på användarens 

egna konto i olika syften kan vi ana att samtalets fokus låg där av den anledningen.  

 

4.7. Diskussion angående metodologiskt förfarande  

När vi initialt bestämde oss för forskningsämne och studiens syfte begrundade vi 

problematiken i att vi själva är användare av sociala medier och precis som de respondenter 

vi väljer att undersöka, betraktar oss som unga kvinnor. Vi är dessutom i relativt närliggande 

ålder som de kvinnor som intervjuats. Detta faktum gör att vi på ett sätt befinner oss i en 

liknande situation och möjligen tar del av samma typ av medier vilket försvårar för oss att 

inte ha föreställningar om fenomenet vi ska undersöka innan forskningen påbörjas. Layder 

(1998) menar på att en forskares fördomar och personliga erfarenheter är ofrånkomliga vid en 

undersökning och att dessa hela tiden kommer påverka och styra arbetet. Vi inser att det som 

forskare är viktigt att ta med detta i beräkningen under arbetets gång, att bejaka och vara 

medveten om detta, istället för att försöka frångå och motarbeta det. Det är således sannolikt 

att olika forskare får olika resultat trots samma material och insamlade data. Detta beror just 

på forskarens erfarenheter och åsikter kring ämnet innan eller under studiens gång. Eftersom 

vi är väl medvetna om begreppet sexualisering och hur det kan te sig samt har tidigare 

kunskap om fältet har det i stort sett varit omöjligt att inte ha förväntningar och uppfattningar 

om forskningsämnet vilket utesluter objektivitet. Däremot har samtalen med respondenterna 
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och analyserna av datamaterialet givit oss nya perspektiv, i synnerhet då vi intervjuat yngre 

personer i 17-årsåldern vilket gjort intryck på oss då respondenterna är väl insatta i fenomenet 

sexualisering. Något som vi upplever vittnar om att individer får stor exponering av 

objektifiering i samhället och media vid ung ålder. 

  

Som tidigare nämnt uppfattade vi generellt våra respondenter som medvetna och med ett 

intresse att vädra sina åsikter och problematisera kring sexualisering. För att studien ska vara 

tillförlitlig måste vi trots allt ta i beaktning att ett ämne som detta kan vara svårt att prata om 

och att vi inte kan garantera att allt som sagts varit sanningsenligt, samt att vi med våra frågor 

inte påverkat respondenterna att svara på ett visst sätt. Något som kan vara ett problem då 

respondenter är föremål för forskning är att det kan finnas risk att de ljuger då de är 

obekväma eller rädda för att bli studerade (Ahrne & Svensson, 2015). Vi har försökt att 

undvika detta genom att agera objektivt vid genomförandet av intervjuerna och berättat för 

respondenterna att vi positionerat oss ifrån vissa frågor som kan tolkas som att vi har en viss 

ståndpunkt. Detta har gjorts genom att vi varit tydliga med att det inte finns rätta eller 

felaktiga svar och att det är deras åsikter som är av intresse för oss. Respondenternas 

öppenhet och frihet att prata om sina kroppar och komplex gör att vi upplever att svaren varit 

sanningsenliga och därmed tillförlitliga för vårt resultat. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

 

Den tidigare forskningen visar bland annat att sexualiseringen av kvinnokroppen föds ur 

strukturella ramar men återskapas och reproduceras i vardagliga praktiker. Vi har sett att 

sexualiseringen och objektifieringen av kvinnor har en utbredd plattform på sociala medier. 

Dock återstår frågan om hur unga kvinnor själva upplever att deras kroppar blir sexualiserade 

och hur de uppfattar att fenomenet avspeglas i sociala medier. En återstående fråga är även 

hur unga kvinnor ställer sig till självsexualiserade inlägg av andra kvinnor. Under detta 

avsnitt följer en redovisning av resultatet samt en analys för vår studie. Strukturen för detta 

avsnitt är utformat utifrån de teman som uppstått under kodningsprocessen. Här presenterar 

vi gemensamma mönster men även skiftande nyanser i vår empiri. Under respektive rubrik 

följer först en presentation av resultatet och sedan en analys som härleds till de teoretiska 

utgångspunkter som presenterats ovan.  
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5.1. Användandet av sociala medier 

Vårt resultat visar på dagligt användande av sociala medier, främst rör sig respondenterna på 

Instagram, Facebook och Snapchat. Fördelarna med sociala medier verkar övervägande vara 

kontakten som på ett effektivt sätt går att upprätthålla genom olika sociala kanaler. Sociala 

medier som inspiration är en annan fördel som beskrivs, denna punkt verkar dock vara 

tudelad. Det som vissa framhåller som inspiration kan hos andra framkalla press och bidra till 

utseendefixering då det finns en gemensam åsikt hos respondenterna om att framställningen 

av kvinnans utseende på sociala medier är normativ och ytlig.  

 

En stor fördel med sociala medier, som respondenterna har en gemensam åsikt om, är hur det 

ger en röst som kan utmynna i att sprida budskap och starta sociala rörelser, som tidigare 

nämnda metoo. Det finns en uppfattning hos respondenterna att kvinnor som går emot 

normativa ideal på sociala medier för en viktig kamp genom att publicera bilder på andra 

kroppar än de som vanligtvis ses i media. Det är som att dessa kvinnor gör motstånd mot den 

sexualisering som annars äger rum i sociala kanaler. Detta är något vi härleder till 

Fredrickson och Roberts (1997) diskussion om hur media blir en arena där ideal återskapas. 

När vi ser bilder av normativa kroppar lär vi oss vad som är rätt och riktigt för ett kvinnligt 

utseende. Kvinnan marginaliseras då till ett objekt där endast ytan får ta plats (Young, 1990). 

Den motståndsrörelse som en del av respondenterna tar upp, där icke normativt attraktiva 

kvinnor publicerar bilder på deras kroppar, blir en nödvändighet för att fly undan förtrycket 

och undvika att bli sexualiserad. 

 

Respondenten Ellinor har helt slutat följa konton där kvinnan framställs på sexualiserande 

och objektifierande sätt. Efter att ha sett sin kompis scrolla runt på konton med normativa 

kroppar fick hon en insikt.  

“jag märkte ju att efter fem minuter av det så började jag tänka på kroppar mycket mer, så därför 

undviker jag såna konton.” 

Exponeringen av denna typ av bilder på sociala medier visar sig ha konsekvenser i mående 

och kroppsuppfattning. Hanna beskriver hur användandet av sociala medier framkallat 

komplex.   

 

“...med tanke på att jag är ung och har en så tung influens av sociala medier så har det ju fått 

mig att ifrågasätta mig själv på grund av att om jag känner att jag inte faller in i ett ideal så är 

det som att säga att jag inte duger.” 
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Här leder de ideal som presenteras på sociala medier till ifrågasättande och tvivel på sig själv. 

Vi kommer att titta närmare på detta i följande avsnitt.  

 

5.2. Kroppen som exponerad 

Resultatet visade en gemensam åsikt hos respondenterna om att den kvinnliga kroppen 

ständigt granskas, bedöms och sexualiseras för ögon som inte tillhör henne själv. Samtliga 

respondenter berör kvinnors medvetenhet gällande hur de ser ut, vad de har på sig och vad de 

lägger ut på sociala medier då det granskande ögat ständigt är närvarande.  

 

När respondenterna pratar kring detta tar de bland annat upp att kvinnor riskerar att få 

kommentarer om de väljer att lägga ut bilder av sig själva på sociala medier. Kommentarerna 

kan handla om sexuella akter personen som kommenterar vill göra med kvinnan på bilden, 

det kan även handla om huruvida kvinnan är attraktiv eller inte. Flera av respondenterna 

menar på att kommentarerna, både på sociala medier och utanför internet, främst är från män. 

De säger även att kvinnor kommenterar andra kvinnors utseende men inte i samma 

utsträckning. Respondenten Ellinor resonerar enligt följande; 

 

“...vi blir ju lärda tidigt att våra kroppar inte är våra egna. Kvinnors kroppar 

kommenteras, bedöms, objektifieras, man pratar om kvinnors kroppar och även kvinnor 

kommenterar ju om andra kvinnor typ hur kan hon se ut sådär, varför bantar hon inte? 

Och jag kan märka att jag gör det också.” 

 

Här framhåller Ellinor hur kvinnors kroppar ständigt är granskade av andra och att det är 

något som kvinnor lärt sig sedan tidig ålder vilket påvisar att det är ett inlärt beteende. Hon 

säger även att kvinnors kroppar inte tillhör dem själva vilket visar på upplevelsen av att 

ständigt vara granskad. När vi senare i intervjun kommer in på respondentens egna 

uppfattning om sin kropp berättar flera av respondenterna att de är relativt nöjda med sina 

kroppar men att negativa tankar och komplex ändå är närvarande. Sofia berättar, likt Ellinor, 

att kvinnor blir lärda sedan barnsben att de ska tänka på hur de ser ut och vad de har på sig då 

människor runt omkring ständigt tänker på det. Detta har resulterat i att Sofia har svårt att 

vara obrydd om hur hennes egen kropp ser ut och granskar den istället efter samhällets 

normativa premisser trots att hon är medveten om problematiken kring det. Hon berättar att 

hon vill tro att hon inte bryr sig men att hon har en uppfattning om att det som kvinna är 



 

Sociologi C         Linnéa Johnson  

Södertörns Högskola        Natalia Sener 

23 
 

omöjligt. Respondenten Maja problematiserar ytterligare kring hur kvinnokroppen bedöms 

utifrån utseende och exemplifierar detta. Hon menar på att om en kvinna fotograferar sig på 

väg till arbetet är kommentarerna hon får i sitt sociala medier-flöde inte lyckönskningar på 

jobbet eller synpunkter om hur tidigt hon är uppe. Istället handlar kommentarerna om hennes 

utseende. Maja uttrycker även att de självtagna bilder som kvinnor lägger upp på sociala 

medier ofta är poserande. Hon anser att det sällan är en man som fotograferar sig på samma 

poserande sätt utan att män framställer sig själva på ett mindre tillgjort sätt än kvinnor. 

Samtliga respondenter visar en medvetenhet kring att kvinnors utseende ständigt granskas av 

både kvinnor och män och att kvinnor därmed anpassar sig efter rådande normer och ideal.  

 

Respondenternas resonemang om hur kvinnor sedan barnsben lär sig att deras kroppar 

ständigt granskas härleder vi till West och Zimmermans (1987) teori om att kön skapas i 

sociala interaktioner. West och Zimmerman ser kön som en uppnådd status som kvinnan 

åstadkommer genom att agera efter socialt ordnade koder. Det handlar bland annat om att 

leva upp till normativa uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (West och 

Zimmerman, 1987). Vi argumenterar därmed för att kvinnor, genom att lära sig att deras 

kroppar ständigt granskas, lär sig att det är en del av att vara kvinna. Den normativa bilden av 

kvinnan internaliseras och blir något eftersträvansvärt. Kvinnor kan komma att behandla sig 

själva som objekt då de anammar betraktarens syn och internaliseringen kan komma att 

påverka kvinnans självförtroende (Fredrickson & Roberts, 1997). Vi hävdar att detta är något 

som gjort att det kvinnliga idealet blir eftersträvansvärt oavsett hur medveten en är om att det 

existerar. Sofia är exempelvis medveten om att dessa normer och ideal existerar och vill tro 

sig vara opåverkad av dem, trots det medger hon att hon internaliserar den rådande 

idealbilden av kvinnan. Vi ser därmed respondenternas upplevelser av objektifieringen och 

sexualiseringen av kvinnokroppen som en del av den marginalisering som kvinnan utsätts för, 

vilket är en del av det strukturella förtryck kvinnan utstår. Sättet kvinnors kroppar bedöms 

och granskas på blir ett sätt att marginalisera dem och frånta makt (Young, 1990).  

 

Kvinnans kropp har en central roll i vårt material och många av diskussionerna mynnar ut i 

att kvinnokroppen så ofta är sexualiserad. Respondenten Hanna talar om en översexualisering 

som resulterat i att vilken kroppsdel en kvinna än visar på sociala medier, sexualiseras.  

 

“Jag kan visa, asså jag kan lägga upp en bild där jag ler och dom kan skriva “those lips were 

made for sucking cock” asså dom hittar ju, man hittar ju brutala grejer för vad som helst.”  
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Här exemplifierar Hanna hur hennes kropp sexualiserats på sociala medier. Hennes kropp 

sexualiseras utan att hon menat att sexualisera sig själv. Hon menar på att personen som 

kommenterat hennes bild hittat ett sätt att sexualisera henne oavsett vilken kroppsdel hon 

exponerar.  

 

Respondenternas resonemang är till stor del fokuserade kring sociala medier, men något 

händer när vi förflyttar diskussionen om kropp till en annan arena. Respondenten Amanda är 

simmerska och beskriver hur hon gått runt i baddräkt i 17 år utan att tänka på utomstående 

blickar, “folk var ju där för att se simning”. På sociala medier är objektifieringen, enligt våra 

resultat, ett faktum, medan respondentens beskrivning av simhallen är en arena där 

kvinnokroppen är ett redskap för att vinna tävlingar (jmf. Fredrickson & Roberts, 1997). Det 

blir en arena som i detta fall inte präglas av objektifiering och sexualisering i lika stor 

omfattning som på till exempel Instagram.  

 

5.3. Ideal 

Återkommande i samtliga intervjuer med informanter var de rådande ideal som finns för 

kvinnor idag. Ellinor beskriver att om en kvinna ska vara enligt idealet ska hon vara smal, 

rakad på kroppen och ha stora bröst. Sofia beskriver det kvinnliga idealet som smalt, kurvigt 

och med stora bröst. Hon avslutar med att uttrycka att ingen ser ut så och problematiserar 

idealet genom att säga att en kvinna ska vara smal men samtidigt kurvig och undrar hur detta 

är möjligt. Sofia beskriver idealet som föränderligt och något som går i trender, hon anser 

även att det är omöjligt för en människa att hinna förändras utefter rådande ideal. Maja 

uttrycker ett liknande resonemang och beskriver hur idealet skiftar beroende på rådande 

mode, Hollywoodfilmer, klädstorlekar eller catwalkmodeller. Hon beskriver idealet som 

ständigt föränderligt vilket blir en förbannelse för kvinnan som till slut kommer anse att hon 

inte duger. Vidare beskriver Amanda samhällets idealbild på följande sätt: 

 

“Rumpa, bröst, lite kurvor. Lång, men inte för lång. Jaa. Långt hår är attraktivt. Stora 

läppar, plockade ögonbryn. Smink men inte för mycket smink. Jaa.” 

 

Amanda ger en detaljerad bild av fysiska attribut som anses attraktiva hos en kvinna. Vid två 

tillfällen säger hon “men inte för” vilket indikerar på att idealet är ganska snävt om en vill 
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vara normativt attraktiv. Amanda berättar även att hon skulle vilja säga att den perfekta 

kvinnokroppen är som en själv vill vara men påpekar att samhällets idealbild alltid finns i 

bakhuvudet. När vi talar om konsekvenser med att se ut enligt idealet lyfter respondenten 

Hanna att det är lätt att hyllas för sitt utseende och därmed få mindre hat. Hon 

problematiserar samtidigt detta och säger att ha ett idealutseende kan vara synonymt med att 

hela tiden påminnas om vikten av hur en ser ut. Hon menar på att utseende blir personens 

viktigaste attribut. 

 

Att göra det aktiva valet och bryta mot rådande normer och ideal i samhället har gjort att 

Ellinor har slutat raka sina ben. Detta har inte varit oproblematiskt och Ellinor berättar att 

hon, strax efter att hon slutat raka sig, tyckte det kändes jobbigt att lägga ut en bild på sina 

ben på sociala medier. Även att lägga upp en bild på när hennes mage veckades var förenat 

med viss oro. Respondenten Sofia resonerar liknande och berättar att bilder på överviktiga 

kroppar som publiceras på nätet ses som normbrytande. Hon säger att dessa bilder kan 

publiceras i syfte att normalisera dessa kroppar och visa upp större variation. Även Klara 

benämner detta som ett normbrytande beteende och att budskapet i sådana bilder skulle 

kunna vara att visa att vissa personer har bristningar eller kurvor. Hon menar på att syftet 

skulle vara att visa att det är okej att se olika ut. Hon säger att bilder på kvinnor som inte är 

normativt attraktiva kan bidra till att andra kvinnor får färre komplex för sitt utseende. När vi 

visar upp en bild på en överviktig naken kvinna uttrycker Klara att hon tycker att kvinnan på 

bilden är modig som vågar visa upp sina kurvor då hon vet vilka kommentarer kvinnan kan 

mötas av i sitt flöde.  

 

Anledningen till att våra respondenter anser att det är betydelsefullt att vara enligt idealet kan 

bero på att kvinnor internaliserar en feminin könsstereotyp under kvinnors uppväxt och 

vidare i livet (West & Zimmerman, 1987). Detta påverkar våra intressen, val och utseende. 

Med detta menar vi att det som ses som naturligt kvinnligt, inte är det. Idealet, som ovan 

beskrivet, är inte något som är naturligt för kvinnor utan det är något kvinnor lär sig att 

internalisera och därmed ha som normativ bild av hur en kvinna ska se ut. Våra respondenter 

beskriver hur svårt det är att bryta den normativa bilden och inte följa idealet av kvinnan, 

Klara nämner bland annat att det finns risker med att inte sträva efter att uppfylla idealbilden. 

Detta kan leda till att kvinnor väljer att sträva efter att se normativt attraktiva ut då det 

underlättar i livet vad gäller till exempel ekonomisk och social framgång (Fredrickson & 

Roberts, 1997). Genom internaliseringen av betraktarens blick som en primär självåskådning 



 

Sociologi C         Linnéa Johnson  

Södertörns Högskola        Natalia Sener 

26 
 

riskerar kvinnor även att drabbas av depression, ätstörningar eller uppleva sexuella 

dysfunktioner i heterosexuella parrelationer. Objektifieringen och sexualiseringen av 

kvinnokroppen är därför svår för individer att bryta och kan orsaka risker för kvinnors hälsa.  

 

5.4. Smala stigen 

”Det finns en bok som handlar om hur samhället skambelägger kvinnor för deras sexualitet. 

Och att författaren jämför det med att gå på en smal bergsstig, att på ena sidan är ett stup och 

andra sidan är ett stup, och stigen är jättesmal. Och hon jämför det med kvinnans väg, att 

minsta lilla snedsteg så fryser samhället ut henne på ett sätt. Och det är ju verkligen så på 

sociala medier för där tar jättemånga människor del av dig snabbt och stämplar en. Och att det 

sedan bidrar till hur man ser på sig själv. Man tänker liksom mycket på vad andra ska tycka och 

tänka. Det är svårt att göra rätt då.” 

 

Ellinor berättar för oss om boken “Flickan och skammen” skriven av Katarina Wennstam 

(2016). Den smala stigen av dubbla budskap hon beskriver blir ett samtalsämne i flera av 

intervjuerna. Respondenterna talar om ett tvetydigt ideal där en ska vara smal men inte för 

smal, utan även kurvig. Vältränad men inte för vältränad, för det är manligt. Den normativa 

bilden beskrivs som snäv och svår att passa in i. Det talas också om ett förakt mot de som 

försöker passa in för mycket, genom att exempelvis genomgå plastikkirurgi. Då stämplas en 

som ”fake”, det vill säga falsk, menar flera av respondenterna. Enligt Maja blir denna 

utseendefixering, där en letar fel, särskilt påtaglig på Instagram där allt handlar om bilder. 

 

”…där kan jag känna att nackdelen med Instagram är att man fokuserar på bilden mer än 

budskapet. Like’sen ska rulla in, hashtagen ska sättas, någon hamnar alltid i positionen att bli 

shamead.” 

 

Begreppet shaming, det vill säga skambeläggning, som Maja talar om är en form av det 

förtryck som Young (1990) problematiserar kring. Strukturella ojämlikheter har gjort att den 

sociala gruppen kvinnor utsätts för olika slags förtryck, i detta fall ett sexuellt förtryck där 

kroppen sexualiseras men även skambeläggs, till exempel om kroppen är för smal, för tjock, 

för vältränad, för fejk, för äkta eller för avklädd. Om vi teoretiserar kring detta med hjälp av 

Young kan denna smala stig och omöjliga ideal vara ett sätt att skapa makt över kvinnans 

kropp och sexualitet där den marginaliseras till ett objekt som inte längre tillhör kvinnan.  
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Fredrickson och Roberts (1997) redogör för konsekvenser som kvinnor går igenom när de 

objektifieras utifrån ett samhälleligt ideal. Objektifieringen skapas ur strukturer och utgör 

problem för individer, till exempel teoretiserar Fredrickson och Roberts kring svårigheten för 

icke normativt vackra kvinnor att nå social framgång. Precis som respondenterna menar 

stämplas kvinnor av samhället utifrån ytliga premisser och att passa in i normen och sociala 

sammanhang blir en viktig uppgift. 

 

5.5. Självsexualisering 

Vid samtal om ideal och normer för kvinnokroppen framhåller flera av respondenterna att 

kvinnor har ett eget val att framställa sig och se ut som de själva vill. Flera av dem menar på 

att valet att sexualisera sig är individens egna. Respondenten Maja menar på att en kvinna har 

rätt att både sexualisera sig själv och avsexualisera sig själv, oavsett om det är för att få 

bekräftelse eller av någon annan anledning. Maja menar på att kvinnor ska kunna sexualisera 

sin kropp utan att bli sexualiserad av andra. Hon ger exempel på detta genom att berätta om 

kända artister som dansar lättklätt och sexualiserar sig men inte blir objekt då det är deras 

eget val att sexualisera sig. Maja vill dock vara tydlig med att det ska vara individens val och 

problematiserar situationer då kvinnan blir objektifierad av andra. När vi visar en bild på en 

naken kvinna som poserar och täcker könsorgan och bröst anser Maja att det ger henne en 

annan känsla. Bilden är uppenbart tagen i en studio vilket leder till att valet att sexualisera sin 

egen kropp tycks vara påverkat av andra. Respondenten Ellinor är tudelad i denna fråga. Hon 

uttrycker att det finns en problematik i att kvinnor sexualiserar sig samtidigt som hon vill 

framhäva det individuella valet. Enligt Ellinor är problemet att kvinnor, som lägger ut 

sexualiserade bilder, bidrar till att återskapa och reproducera patriarkala strukturer. Hon anser 

att det, ur en feministisk synvinkel, bidrar till att fortsätta framställa kvinnan som ett sexuellt 

objekt. Ellinor menar att alla har ett ansvar i att ta hänsyn till hur samhället ser ut. Samtidigt 

vill hon framhäva kvinnors rätt att lägga ut de bilder de vill utan att bli sexualiserade eller få 

kränkande kommentarer. När vi pratar om självsexualisering under intervjuerna var det flera 

respondenter som angav bekräftelse som en anledning till att kvinnor lägger ut 

självsexualiserade bilder. Klara säger att personer som lägger ut sådana bilder kan göra det i 

syfte att få uppmärksamhet. Hon anser även att det finns en risk att lägga ut 

självsexualiserade bilder. 
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“För man vet ju när man lägger ut sådana bilder vad som kan hända. Man måste försöka tänka 

så innan. Klarar man inte av det så ska man inte välja att göra det. Det är ju lite styrkan att våga 

att göra det, modet liksom.” 

 

Här menar Klara att det finns risker i valet att lägga ut självsexualiserade bilder. Att kvinnor 

som gör det bör ha styrka och mod att klara av den respons som ett sådant inlägg kan 

generera. Här syftar Klara till kommentarer från människor som kan vara antingen hatiska 

eller sexualiserande.  

 

Komplexiteten i självsexualisering bidrar till en problematik inom fenomenet sexualisering. 

Kvinnor som väljer att sexualisera sig på sociala medier kan uppnå bekräftelse genom 

exempelvis kommentarer. Men att få bekräftelse är enligt Fredrickson och Roberts (1997) 

inte oproblematiskt. Detta leder, som tidigare nämnt, till en internaliserad bild av kvinnor 

som objekt och till en ökad sexualiserad bild av kvinnan. Även de hälsorisker som nämns i 

teorin är något vi härleder till självsexualiseringen på sociala medier. Problematiken kring 

detta är att kvinnor som sexualiserar sig själva blir objektifierade av de som ser bilden på 

sociala medier. Även om kvinnan själv har som intention att sexualisera sig själv utan att bli 

sexualiserad ligger det valet inte hos henne. På sociala plattformar där användare har följare 

ligger valet att objektifieras och sexualiseras inte hos de själva, utan hos de som ser på bilden 

och eventuellt kommenterar.  

 

5.6. Näthat och shaming 

Enligt Youngs (1990) modell sker förtryck mot kvinnor genom att en högre stående grupp 

utövar makt över en lägre stående grupp genom bland annat marginalisering och 

exploatering. På sociala medier uttrycks detta förtryck oftast genom näthat i form av 

nedsättande kommentarer och genom att förminska kvinnan till ett objekt. Respondenterna 

beskriver en realitet på sociala medier där hot och negativa kommentarer tar stor plats. De 

beskriver i första hand Instagram som en social kanal där alla får rätt att kommentera andras 

kroppar och utseende, där konton som upprätthåller sexism och sexualisering frodas. 

Respondenten Hanna tar upp sin telefon och visar sidor som hon menar förstärker bilden av 

kvinnan som underställd och objektifierad, det är bland annat skämtbilder där kvinnor 

benämns som “hoes”, det vill säga horor. Hon talar även om hur en som kvinna med många 

följare blir ett objekt snarare än en individ, vilket resulterar i fler hatkommentarer då 
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personerna bakom inte verkar begripa att de skriver till en faktisk person. Flera av 

respondenterna beskriver att det är vanligt att de negativa kommentarerna kommer från andra 

kvinnor. Youngs (1990) begrepp kulturell imperialism blir centralt här då dessa näthatande 

kvinnor distanserar sig från sin egen grupp genom att bli förespråkare för den högre aktade 

gruppen män och därigenom upprätthålla förtryck mot kvinnan och hennes kropp. 

 

Vågen av feminism och uppvisandet av icke normativt attraktiva kroppar på sociala medier 

beskriver många av respondenterna som ett ständigt objekt för hatkommentarer. Amanda 

vittnar om hur kvinnor som öppet går emot normen mottagit hot och blivit bortplockade från 

sociala medier: -“Många har åsikter om hur man inte får se ut på sociala medier, speciellt 

om kvinnor” . Här menar Amanda på att normen för hur kvinnor på sociala medier ska se ut 

är väldigt snäv. Om vi betraktar sociala medier som dagliga sociala interaktioner blir det, med 

hjälp av Amandas resonemang, tydligt vilken bild av kvinnan som manifesteras och 

återskapas. Den kvinna som i sina interaktioner inte framställer sig som normativ får motta 

hat. Kvinnor förväntas vara feminina och agera utefter särskilda sociala riktlinjer som 

upprätthålls i sociala interaktioner (West & Zimmerman, 1987).  

 

5.7. Skillnad mellan män och kvinnor  

Resultatet av vår undersökning visar att unga kvinnor ser en skillnad i hur kvinnor och män 

framställs på sociala medier. Respondenterna upplever att kvinnan är så pass sexualiserad att 

delar av hennes kropp inte får synas. Vi diskuterar censur och hur sociala medier bidrar till en 

sexualiserad syn av kvinnan genom att plocka bort eller gömma den kvinnliga bröstvårtan om 

den publiceras. Detta visar hur kvinnans bröstvårta blivit sexualiserad på ett sätt som 

mannens inte blivit. Hanna beskriver problematiken där man gör skillnad på män och kvinnor 

vad gäller censur. 

 

“Asså en kvinnas nipple, bröstvårta får inte synas medan en mans får det. Då är det svart på vitt 

att en kvinnas bröstvårta är förbjuden medan en mans inte är det… ett brutalt exempel på att vi 

kvinnor ska inte visa oss själva på det sätt som män får göra.” 

 

På ett liknande sätt blir naturligt kvinnliga ämnen tabubelagda. Maja redogör för det 

skamfyllda i kvinnans menstruation.  
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“Mens är till och med blått i reklamfilmerna. Att visa en blodig tampong är som att be att få sitt 

konto borttaget. Men om en man skulle ha en tampong i näsan för att han haft näsblod. Det är ju 

helt okej för alla fattar att det är näsblod, det är ju inte äckligt.” 

 

Även om menstruation inte är något som blir sexualiserat visar ovanstående resonemang på 

att kvinnan bör följa feminina normer (West och Zimmermann, 1987) och skyla sin 

menstruation. Kvinnan blir därmed ett objekt som behagar samhället och det andra könet.  

 

Flera av respondenterna tror att objektifieringen av kvinnor bidragit till att kvinnor fått ett 

större bekräftelsebehov än män. Deras roll blir att vara feminina och normativt vackra för 

mannen och deras värde ligger således i det. Går en emot normerna som kvinna finns 

konsekvenser som enligt respondenterna inte är lika vanligt förekommande för män. 

Konsekvenserna kan exempelvis vara elaka eller sexualiserande kommentarer. Detta är ett 

förtryck som med Youngs (1990) modell kan beskrivas som strukturer som skapar ojämlikhet 

i maktförhållande mellan könen. Amanda beskriver att förtryck mot kvinnor beror på makt 

och att normer i sig blir ett förtryck som måste efterlevas av kvinnan. 

 

“... för att samhället har bildat de här bilderna. Att vi ska framstå som feminina och då är det 

mycket enklare att jamen göra sig fin och inte gå emot normerna och då lägger man ut bilder 

som tilltalar andra… de vill ju ha oss som… att de ska kunna visa oss på reklamer, göra oss 

attraktiva för att attraktivt säljer. Om vi själva lägger upp någonting där vi visar våra bröst, då 

ska det helt plötsligt bli censurerat och då får vi inte visa det.” 

 

Resonemanget ovan visar på ett intressant maktförhållande där kvinnans kropp kan 

objektifieras och sexualiseras i exempelvis reklam men när det kommer till kvinnans egna 

publicering av sin kropp censureras det. Det visar på en maktlöshet där kvinnans kropp inte är 

hennes egen då hon tillhör en lägre stående grupp i samhället (Young, 1990).  

 

5.8. Strukturer över tid  

Resultatet av vår forskning visar att unga kvinnor är medvetna om en sexualisering som 

pågått över tid.  

 

“Kvinnan har ju alltid setts som att de har en uppgift att attrahera män. Så det bottnar ju i det. 

Kvinnan accepteras när hon ser ut… typ hur mycket män attraheras av henne. Det handlar ju 
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om en könsmaktsordning där kvinnan är underordnad mannen både politiskt, ekonomiskt och 

socialt.” 

 

Ellinor problematiserar de strukturer som gjort att kvinnan alltid sexualiserats. Hennes 

resonemang ovan hänvisar till att kvinnan förtrycks genom att marginaliseras av en högre 

aktad social grupp (Young, 1990). Som Ellinor beskriver har kvinnans kropp förminskats till 

ett objekt som använts och formats för att attrahera män. Eftersom dessa strukturer 

internaliserats av kvinnor leder detta även till den självsexualisering respondenterna pratat 

om och som de ofta ser i sociala medier idag. Klara exemplifierar detta i nedanstående citat.  

 

“Min åsikt är att de som lägger ut lättklädda eller privata bilder gör det för att visa eller säga 

någonting. Få uppmärksamhet liksom”.  

 

Våra respondenter ser dock en annorlunda väg framåt. Materialet visar att de unga kvinnorna 

historiskt sett uppfattat kvinnans roll på ett sätt där hon står maktlös inför en högre aktad 

grupp och där hon inte äger sin sexualitet (Young, 1990). I diskussionen om dessa strukturer 

vittnar dock samtliga respondenter om motståndet som bland annat sociala medier blivit en 

plattform för. Flera av respondenterna diskuterar vikten av kampanjen metoo där kvinnor 

öppet berättar om sexuella trakasserier. Ellinor menar på att metoo förmedlar budskap och 

tvingar människor att reflektera över hur kvinnor porträtteras och används som sexuella 

objekt.  

 

Resultatet visar att två av respondenterna agerar och resonerar annorlunda idag än för ett par 

år sedan. De beskriver att de förut la ut sexualiserade bilder på sig själva men att de fått nya 

insikter och slutat med det. Respondenterna uttrycker på olika sätt att sådan 

självsexualisering bidrar till en orättvis samhällsstruktur. Ellinor resonerar enligt följande. 

 

“Det bidrar ju till rådande samhällsstrukturer som machokulturen, patriarkatet och 

våldtäktskulturen. Det blir liksom som att det fortsätter och även om man ifrågasätter det, det är 

ju så många tusen år som har lett till att det är som det ser ut idag, det hänger ju ihop och gör att 

det är svårt att bryta en syn eller komma ur det beteendet.” 

 

Fredrickson och Roberts (1997) objektifieringsteori beskriver just detta maktförhållande där 

kvinnan internaliserar vad det är att vara kvinna utifrån en utomstående blick och hur hon i 
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sociala arenor blir sexualiserad på olika sätt. Precis som ovan beskrivet föds detta ur 

strukturella ramar och skapar därefter ett beteende hos individen.  

 

6. Slutsatser och diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur unga kvinnor upplever att kvinnans kropp blir 

sexualiserad samt hur de upplever att fenomenet yttrar sig i sociala medier. Detta har vi 

studerat med hjälp av tre frågeställningar;  

• På vilket sätt upplever unga kvinnor att kvinnor och deras kroppar blir sexualiserade? 

• Hur upplever unga kvinnor att sociala medier bidrar till sexualiseringen av 

kvinnokroppen? 

• Hur ställer sig unga kvinnor till de sexualiserade bilder och inlägg som läggs upp på 

sociala medier av andra kvinnor? 

 

Sexualisering används i denna studie som en beskrivning för när en framhäver det sexuella 

med en person och ger personen en sexuell stämpel. Saker som kompetens eller inre 

egenskaper förbises och det yttre får istället ta plats. Samtliga respondenter visade en 

medvetenhet kring att kvinnans kropp ständigt granskas och bedöms av ögon som inte tillhör 

henne själv. Detta blir en form av sexualisering som kvinnor utsätts för i det dagliga livet. 

Med sexualisering blir kvinnan ett objekt för den utomstående blicken och därmed skapas 

ideal för hur hon bör se ut (Fredrickson & Roberts, 1997). Detta fenomen visade sig vanligt 

förekommande bland respondenterna och den upplevda idealbilden för kvinnan såg i stort sett 

likadan ut för samtliga. Två av respondenterna medgav till och med att deras eget ideal 

formats så mycket av samhällets ideal att de skämdes. Deras svar tyder på att de är medvetna 

om patriarkala strukturer och hur dessa styr vad som gör en kvinna åtråvärd och bekräftad. I 

detta undersöks sexualisering ur både ett strukturellt och individuellt perspektiv. Genom att 

beskriva det sexuella förtryck som många kvinnor lever under (Young, 1990) men även 

redogöra för hur kvinnor internaliserar den sexualiserade bilden och därmed följer kvinnliga 

normer och praktiker (West och Zimmermann, 1987) visar detta hur respondenterna upplever 

kvinnor och deras kroppar bli sexualiserade. 

 

Studien visar på att de unga kvinnor som undersöks upplever sociala medier som en plattform 

där det råder en sexualiserad och normativ bild kvinnor bör följa för att passa in. Det sättet 
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som sociala medier är menat att inspirera skapar således komplex och respondenterna 

beskriver att de påverkas och internaliserar ett sexualiserat ideal utifrån den bild av kvinnan 

som visas i sociala medier (Fredrickson & Roberts, 1997). Att kvinnors kroppar blir 

sexualiserade blir extra tydligt då respondenterna pratar om censur på sociala medier. Där 

censureras den kvinnliga bröstvårtan men inte den manliga, vilket blir ett tydligt exempel på 

hur kvinnans kropp är sexualiserad medan mannens kropp inte är det i samma utsträckning. 

 

Flera av respondenterna framhåller det fria valet att framställa sig själv på vilket sätt en vill 

på sociala medier. Dock uttrycker respondenterna att kvinnor själva är med och reproducerar 

sexualisering på sociala medier genom att lägga ut sexualiserade bilder. Flera av 

respondenterna vill inte vara en del av detta och vi ser hur en del av dem aktivt undviker 

konton där sexualiserade bilder av kvinnor finns. Resultatet visar även hur respondenter som 

tidigare lagt ut lättklädda bilder i efterhand problematiserat det, samt hur en del valt att helt 

gå emot kvinnliga ideal för att undvika att sexualiseras. Då vi ser att sexualisering rotas ur ett 

strukturellt perspektiv men reproduceras av individers handlingar finns det en vilja att inte 

upprätthålla strukturerna och motverka ideal med sitt agentskap (West & Zimmerman, 1987). 

Detta diskuterade flera av respondenterna och vittnade om att sociala medier idag är en 

plattform där sexualisering frodas men även där kvinnor gör försök i att avsexualisera 

kvinnokroppen. 

 

Något vi upptäckte i resultatet är att åsikter om bilder på icke normativt attraktiva kvinnor 

inte överensstämde med åsikter om bilder av normativt attraktiva kvinnor. Flera av 

respondenterna ansåg att budskapet bakom bilder på icke normativt attraktiva kvinnor kunde 

vara att de ville visa upp en annan typ av kropp för att vara normbrytande och göra en poäng. 

När vi istället pratar om kvinnor med normativt attraktiva kvinnokroppar som lägger ut 

sexualiserade bilder av sig själva, anser flera av respondenterna att syftet i bilden kan vara att 

få uppmärksamhet och bekräftelse. Detta är intressant då respondenterna anser att syftet i 

sexualiserade bilder på kvinnor skiftar beroende på om de är enligt idealet eller inte. Vi frågar 

oss varför en kvinna med icke normativt attraktiv kropp inte skulle kunna söka bekräftelse 

eller uppmärksamhet på samma sätt som en kvinna med normativt attraktiv kropp. Det är 

intressant hur resultatet visar att respondenterna anser att en kvinna med normbrytande kropp 

sannolikt har som syfte att göra en poäng när hon lägger ut en sexualiserad bild av sig själv. 

Detta blir problematiskt då normbrytande kvinnor och icke normbrytande kvinnor inte kan 

lägga upp sexualiserade bilder av sig själva på samma villkor, utan förväntas ha olika syften.  
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Tidigare forskning visar att både traditionella och moderna medier exponerar kvinnan för 

normativa ideal och sexualiserade kroppar. En del av den tidigare forskningen fokuserar på 

sexualisering i traditionella medier och behandlar bland annat framställandet av kända 

kvinnor på tidningsomslag (Vares och Jackson, 2015). En annan del av forskningen fokuserar 

även på sexualiseringen i mer moderna medier, såsom sociala medier, och på den 

självsexualisering som sker på de arenorna (Ramsey och Horan 2016). Denna tidigare 

forskning behandlar antingen strukturer eller aktörer och ger inte en fördjupad bild av 

respondenternas egna tankar och känslor kring att ha en sexualiserad kropp. Vår studie bidrar 

med ett mer ingående perspektiv av hur en upplever sexualisering i sociala medier, där vi får 

ta del av faktiska användares erfarenheter och känslor kring fenomenet, samt hur det påverkar 

samhället strukturellt och oss som individer. En stor del av resultatet av denna studie som 

skiljer sig från tidigare forskning är det förtryck som utövas genom interaktionen i sociala 

medier såsom kommentarers påverkan. Tidigare forskning visar på sexualiserade ideal i 

traditionella media i form av exempelvis sexualiserade kläder. Medan i sociala medier, 

utifrån resultatet av denna studie, tycks förutom sexualisering av kvinnokroppen dessutom 

maktstrukturerna befästas genom förtryck i form av kommentarer. För att ytterligare utveckla 

forskningen inom området vore det intressant att studera sexualisering utifrån ett manligt 

perspektiv eller fokusera undersökningen på olika generationer av kvinnor och studera 

eventuella skillnader.  
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

Syftet med denna studie är att undersöka unga kvinnors uppfattning och upplevelse om hur 

synen på kvinnokroppen är. Vi kommer även koppla detta till sociala medier och kommer 

därmed prata om kvinnokroppen ut ett sociala medier-perspektiv. Vi vill undersöka detta då 

vi båda har ett brinnande intresse för frågor som rör kvinnor och män, genus och hur vi 

människor påverkas av yttre faktorer. Frågorna kommer att vara inriktade på kvinnor och ha 

ett kvinnoperspektiv. Därför kommer frågor om män vara ställda lika ofta som om kvinnor.  

 

Etiska aspekter:  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att lämna intervjun när som helst. När 

materialet är färdigt kommer det inte gå att utläsa vem som sagt vad, det kommer alltså inte 

vara möjligt för utomstående att identifiera personerna som deltagit i studien. Ingen 

utomstående kommer heller att kunna ta del av materialet. Denna intervju kommer därför inte 

kunna kopplas till dig som person. Uppsatsen kommer även publiceras på internet. Skulle du 

vilja att vi skickar länk till uppsatsen till dig då? 

 

Vi kommer spela in intervjun, om du samtycker, för att kunna transkribera materialet och inte 

missa någon viktig information av det du sa. Denna inspelning kommer att finnas på våra 

mobiltelefoner som har kodlås. Efter att uppsatsen är färdig kommer inspelningen att raderas.  

Intervjun kommer alltså att transkriberas och därefter kommer vi söka mönster mellan de 

olika intervjupersonernas svar på frågorna. Sedan inleder vi en analysprocess där vi kopplar 

teorier till de svar vi fått. Känn ingen stress att svara på frågorna “fort” utan ta den betänketid 

du vill ha. 

 

Kontaktuppgifter till vår handledare:  

Tel: 0046 86084165 

Mail: zhanna.kravchenko@sh.se 

 

Vill du ställa några frågor innan vi börjar? 

 

mailto:zhanna.kravchenko@sh.se
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Bakgrund 

Hur gammal är du? 

I vilken ort bor du? 

Är du uppvuxen här? 

Har du några syskon? 

Vad har du för sysselsättning? 

Sociala medier - vanor/åsikter 

Är du en användare av sociala medier? Vilka? 

Hur ofta använder du sociala medier? 

Vad tycker du om sociala medier? 

Finns det några fördelar med sociala medier? 

Finns det några nackdelar med sociala medier? 

Vilken/vilka? 

Yttre faktorer 

Upplever du något mönster i hur kvinnor framställs på sociala medier? 

Varför tror du att det ser ut så? 

Finns det några fördelar med det? 

Finns det några nackdelar med det? 

Ser du något mönster i hur kvinnor framställer sig själva på sociala medier? 

Varför tror du att det ser ut så? 

Kvinnors kroppar 

Hur upplever du att synen på kvinnors kroppar är? 

Hur ser du på din egen kropp? 

Vad tycker du om att kvinnor lägger upp lättklädda bilder på sig själva? 

Tror du att det finns något syfte/budskap i att lägga upp t.ex. lättklädda bilder? 

Tycker du att det finns en skillnad i om kvinnor själva lägger upp sådana bilder eller om de 

används i reklamsyfte, musikvideos etc.? 

Finns det situationer där kvinnor lägger upp bilder som du tycker är mindre lämpliga? 

Kan du ge något exempel? 

Upplever du att det finns en skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till vilka bilder 

som censureras av Instagram? 

Vad tror du att det beror på? 

Normer/värderingar 

Hur skulle du beskriva den perfekta kvinnokroppen? 



 

Sociologi C         Linnéa Johnson  

Södertörns Högskola        Natalia Sener 

40 
 

Hur tror du att samhället skulle beskriva den perfekta kvinnokroppen? 

Tycker du att samhällets idealbild stämmer överens med din idealbild av kvinnokroppen? 

Varför/varför inte? 

Tror du att det finns några fördelar med att ha den perfekta kvinnokroppen enligt samhället? 

Tror du att det finns några nackdelar med att ha den perfekta kvinnokroppen enligt samhället? 

Bilder 

Dessa bilder är tagna från Instagram 

Vilka känslor/tankar får du när du ser den här bilden? (bild 1) 

 

Vilka känslor/tankar får du när du ser den här bilden? (bild 2) 



 

Sociologi C         Linnéa Johnson  

Södertörns Högskola        Natalia Sener 

41 
 

 

Vilka känslor/tankar får du när du ser den här bilden? (bild 3) 

  

Ser du någon skillnad i hur kvinnorna på bilderna framställs? 

Tror du att det finns något syfte från kvinnorna att lägga ut dessa bilder? Vad för syfte? 

Vad vinner man för fördelar med att porträttera sig på de olika sätten? 

Finns det nackdelar med att porträttera sig på de olika sätten? 
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Mäns påverkan 

Tror du att män påverkar hur idealet för kvinnokroppen ser ut? 

På vilket sätt? 

Är det någonting som du skulle vilja tillägga? 

 


