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Inom reklamindustrin har man redan länge upprätthållit en viss bild av den accepterade normen om hur 

män och kvinnor presenteras i samhället. Kvinnor representeras och avbildas könsstereotypiskt i reklam 

och denna information utnyttjas i socialiseringen och har negativa samhälleliga konsekvenser specifikt för 

kvinnor. Bilder erhåller en kommunikativ makt och den mellanmänskliga kommunikationen har allt mer 

flyttat till sociala medier. Människor presenterar sig online i enlighet med vad som är önskvärt gällande 

den normativa synen på könsroller i sammanhang där man letar efter en parrelation. Därmed är det 

ändamålsenligt att undersöka och öka förståelsen för det visuella innehållets betydelse och om 

kommunicering av könsroller via media kan påverka eller bidra till självpresentationen och -objektifieringen 

med online dejting som kontext. Syftet är att undersöka hur visuell självpresentation uttrycker sig bland 

kvinnliga högskolestuderande i deras tinderprofilbilder jämfört med vad vi vet om tidigare studier om 

kvinnobilder och -ideal i reklamindustrin. Tinder är en dejtingapplikation som möjliggör att framställa 

specifika bilder om självet och vår kommodifierade kultur pressar människor till att marknadsföra sig själv 

inom olika livsområden. Därmed ligger det i samhällets intresse att forska kring huruvida den idealiserade 

och objektifierade kvinnokroppen påverkar hur kvinnor presenterar sig själv på Tinder. I 

magisteravhandlingen studeras om de tidigare observationerna i reklam om kvinnors roll i bilder går att 

upptäckas i profilbilderna och ifall den socialt konstruerade femininiteten går att observera i materialet. 

Avhandlingen är en mediastudie med ett socialpsykologiskt perspektiv och jag tillämpar ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt i min avhandling. Centrala teorier är självpresentationsteorin samt 

självobjektifierings- och objektifieringsteorin. Materialet består av 21 tinderprofilbilder inskickade via mejl 

från frivilliga högskolestuderande och som metod används reklamanalys med inslag av multimodalitet. 

Studien är kvalitativ och därmed går resultaten inte att generaliseras. Centrala resultat är att alla deltagare 

hade åtminstone en bild av sig där man kunde observera en applicering av reklamanalysens dimensioner 

och feminina inslag av representerade kvinnoideal. Samtidigt förekom det också bilder i materialet där 

faktorerna inte var i enlighet med den tidigare forskningen. De slutsatser som kan dras i förhållande till 

det kvalitativa materialet är att självpresentationen i tinderprofilbilderna till en del styrs av samma 

kvinnoideal som vi ser i reklam. Materialet var väldigt selektivt vilket har en inverkan på resultaten. 

Framtida forskning borde pröva andra metoder för att få ett större sampel och mer forskning behövs för 

att kunna dra omfattande slutsatser.  
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1 Inledning 

 

Vi lever i en visuell informationskultur och mångfalden av det visuella bildmaterialet är en 

väsentlig del av det representationssystem som formar den sociala verkligheten (Schroeder, 

2006, s. 13-14). Inom konsten och reklamindustrin har man redan länge upprätthållit en viss 

bild av den accepterade normen om hur män och kvinnor presenteras i samhället och enligt 

Lirola (2012) utnyttjar reklam bilden av den idealiserade kvinnokroppen i ett ekonomiskt 

syfte. Tidigare forskning tyder på könsstereotypisk avbildning av män och kvinnor i reklam 

(Bel & Milic, 2002; Sarpavaara, 2004; Schroeder & Borgerson, 1998; Signoretti 2017) och 

den könsstereotypiska avbildningen är speciellt skadligt för kvinnor. Då kvinnor presenteras 

som passiva och sensuella varelser förstärker denna avbildning de olika könsbundna 

normerna och därmed de maktstrukturer som förtrycker och omintetgör kvinnor (Moradi, 

2010).  

 

Domzal och Kernan (1993) menar att reklam formar speciellt könsidentiteten och enligt 

Lorber (2008) socialiseras både kvinnor och män i den västerländska kulturen till att ta sig 

an olika könsnormativa beteenden och egenskaper. Kvinnor och män utför och tolkar sitt kön 

i enlighet med och baserat på vad kulturen lärt dem vara den korrekta tolkningen om hur de 

förväntas vara (Thiel, 2005) och detta sker även online i sammanhang där man letar efter en 

parrelation (Tommasi, 2004). I och med teknologins utveckling har vårt sätt att kommunicera 

och umgås förändrats drastiskt och sociala medier har inom 2000-talets första och andra 

årtionden blivit en vardaglig företeelse runtom i världen (Suominen, 2013, s. 17). Enligt 

Wright (2002) har sociala medier med dess konstanta och föränderliga informationsflöde 

skapat en förändring inom den visuella kulturen där den kommunikativa kärnan och makten 

finns i bilderna. Människorna presenterar sig själv och dejtar nuförtiden via olika 

applikationer (Bihlmeyer, 2018) såsom Tinder där man skall finna en partner och matcha 

med den på basis av användarnas bilder.  

 

Enligt David och Cambre (2016) är Tinder ett praktiskt exempel på en applikation som 

möjliggör självpresentation, vilket är en målinriktad handling och möjliggör till en viss mån 
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att framställa specifika bilder om självet och därmed ha inflytelse över hur andra uppfattar 

och behandlar en själv (Schlenker & Leary, 1982). Tidigare var självpresentation bunden till 

tid och rum men i och med tekniska framsteg sker självpresentationen allt mer online. 

Självpresentation sker både i den fysiska och virtuella världen (Ellison, Heino & Gibbs, 

2006) och Uski och Lampinen (2016) menar att hur man väljer presentera sig själv påverkas 

av vilken plattform man använder. Enligt Ranzini och Lutz (2017) medför självpresentation 

på Tinder en stark social konnotation och forskning tyder på att människor är mycket 

medvetna om sitt urval av bilder de laddar upp på sociala medier och olika manér utförs i 

enlighet med rådande normer (Ellison m.fl., 2006).  

 

I min forskning ligger fokus i tinderanvändares bilder och utgångspunkten är att undersöka 

om och hur den visuella självpresentationen på Tinder speglar tidigare forskning om vad vi 

vet om kvinnoideal och -bild i reklam. Forskningsämnet är aktuellt eftersom det för 

närvarande finns lite forskning om visuell självpresentation även om sociala medier har 

skapat en väletablerad plats i den nätbaserade kommunikationen och socialiseringen. Det 

ligger i samhällets intresse att öka vår kunskap gällande könsstereotypisk avbildning och 

studera om könsroller används som ett medel för självpresentation i sammanhang där man 

letar efter en parrelation. Materialet består av insamlade tinderprofiler och bilderna tolkas 

utifrån metoden reklamanalys med inslag av multimodalitet. Centrala teorier är 

självpresentationsteorin samt självobjektifierings- och objektifieringsteorin. Avhandlingen 

är en mediastudie med ett socialpsykologiskt perspektiv och den teoretiska referensramen är 

socialkonstruktionism.  

 

Till näst presenteras det teoretiska ramverket för undersökningen. I kapitel 2 med 

underkapitel presenteras kön som en social konstruktion och forskning om visuell 

representation av könsroller. Därefter behandlas självpresentationsteorin och forskning om 

självpresentation i sociala medier och till sist beskrivs Tinder och dagens dejtingkultur. I 

kapitel 3 beskriver jag avhandlingens syfte och presenterar problemformuleringen. Kapitel 4 

redogör för metod, material, analys och studiens etiska samt kvalitativa aspekter. Därefter 

presenteras resultaten i kapitel 5 och avhandlingen avslutas med kapitel 6 där 
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forskningsfrågorna besvaras och resultaten presenteras i relation till tidigare forskning. 

Resultatens tillförlitlighet, studiens utmaningar och relevans lyfts fram och diskuteras och 

förslag på framtida forskning ges. 

 

2 Kön som social konstruktion och självobjektifiering 

 

Utgående från ett vetenskapsfilosofiskt närmandesätt ligger min forskning inom ramen för 

socialkonstruktionism och jag bygger avhandlingen på perspektivet. Socialkonstruktionism 

är en multidisciplinär vetenskapsgren som påverkats av bland annat filosofiska, sociologiska 

och lingvistiska vetenskaper (Burr, 2015, s. 2). Inom perspektivet antas kunskap, verklighet 

och dess strukturer och fenomen bildas och upprätthållas genom social interaktion (Berger 

& Luckman, 1994). Per definition är socialkonstruktionism inte entydig men man kan 

definiera ett socialkonstruktionistiskt närmandesätt om det bland annat förhåller sig kritiskt 

mot självklar kunskap, ifrågasätter vårt sätt att observera världen eller utmanar de 

kategoriseringar och sociala konstruktioner vi skapar och upprätthåller genom våra 

observationer och sociala samspel (Gergen 1985).  

Inom socialkonstruktionismen upprätthålls ett kritiskt förhållningssätt mot självklar kunskap. 

Perspektivet står i motsats till inriktningar som positivism och empirism där man förlitar sig 

på hård mätbara data. Grundtanken i dessa inriktningar är att sanningen kan skådas genom 

direkt observation medan man inom socialkonstruktionismen ifrågasätter och motsäger 

uppfattningen om att kunskap baserar sig på objektiva observationer om världen. Enligt 

socialkonstruktionismen formar och upprätthåller människor kunskap sinsemellan genom 

vardagliga möten där en version av kunskap blir konstruerat och fabricerat. Den sociala 

interaktionen spelar således en central roll inom socialkonstruktionismen och vad som antas 

vara sanning är det gemensamt accepterade sättet att för närvarande förstå världen. Detta gör 

sanning och kunskap till produkter som skapas av sociala processer och interaktioner av och 

mellan människor i en konstant social samvaro. Därmed är vårt sätt att förstå världen relativt 

i förhållande till historia och kultur. Socialkonstruktionismen ifrågasätter vårt sätt att uppfatta 

och definiera världen och redogör för att uppfattningen beror på var man befinner sig och 

när. Kunskap är inte enbart specifikt för en viss tid och viss kultur utan även en produkt av 
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tiden och kulturen som påverkas av existerande förhållanden. Kunskap och dess olika former 

är således skapelser av rådande kulturer och man bör inte anta att kunskapen man erhåller är 

bättre än andras. (Burr, 2015, s. 2-5; Gergen, 1985.) 

 

I denna magisteravhandling betraktar och förklarar jag kön och genus utgående från det 

socialkonstruktionistiska perspektivet eftersom det synsättet präglar avhandlingen. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet hävdar att världen och dess fenomen är socialt 

konstruerade där språket fungerar som ett viktigt verktyg genom vilket vi tolkar verkligheten.  

Perspektivet står i motsats till det essentiella synsättet att betrakta kön, enligt vilket det 

existerar en sann och underliggande essens inom oss som är stabil till sin natur. Essentiella 

perspektivet hävdar att vissa fenomen är naturliga, oundvikliga samt biologiskt begränsade 

och determinerade. Inom synsättet antas kön vara medfött och bestående och man utgår från 

att kön och sexuell orientering är något som finns inom människan i form av exempelvis 

hormoner. (DeLamater & Hyde, 1998.) Det socialkonstruktionistiska perspektivet 

ifrågasätter vårt sätt att observera världen och kategorisera dess innehåll eftersom de 

kategorier vi skapar behöver inte motsvara verkliga kategorier. Ett exempel på dylik 

kategorisering är kön och genus. Observationer av människan antyder att det finns två 

kategorier av en människa: män och kvinnor. (Burr, 2015, s. 2-3; Gergen, 1985.) Ur denna 

kategorisering uppstår och formas det maskulina och feminina (Burr, 2015, s.3) som enligt 

Butler (1990) är enbart sociala konstruktioner. De sociala konstruktioner vi skapar 

upprätthåller vissa sociala mönster och diminuerar andra, och konstruktionerna innefattar 

därmed även maktförhållanden eftersom de ledsagar vad som är acceptabelt och för vem 

(Burr, 2015, s. 5; Gergen, 1985). Man kan således säga att det socialkonstruktionistiska 

perspektivet gällande kön och genus ger mer utrymme för variation och utmanar traditionella 

biologiskt bundna klassificeringar som till en viss mån kan användas för att kontrollera någon 

eller något. 

 

Socialkonstruktionismen utmanar tanken om en universell, allmängiltig definiering av 

mänsklig natur (Burr, 2015, s. 4). Inom perspektivet ser man inte kön som ett grunddrag 

såsom essentialisterna gör, utan som en process som sker utanför individen där kön och genus 
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definieras av interaktioner mellan människor, genom språket och kulturen (DeLamater & 

Hyde, 1998). Trots att vi ofta blir definierade genom vårt biologiska kön hävdar man inom 

socialkonstruktionismen att det inte går att dra ett likhetstecken mellan kön och det biologiska 

könet. Kön är ett sätt att kategorisera och dela människor i två huvudgrupper: män och 

kvinnor (Burr, 2015, s. 3; Gergen 1985; Lorber, 2008). Män och kvinnor förväntas vara olika, 

behandlas olika och förblir därmed olika. Kön är en del av vår identitet och aktivt närvarande 

i vår vardag och könet förutspår hur vi blir behandlade av andra samt hur vi ser på oss själva, 

våra kroppar och personligheter. Vårt sätt att tänka, känna och vara är bundna till vårt kön 

från den dagen vi föds. (Lorber, 2008.)  

 

De kategoriseringar och konceptualiseringar vi formar är enligt socialkonstruktionismen 

historiskt och kulturellt specifika och därmed bundna av given tid och kontext (Burr, 2015, 

s. 4). Mänsklighet och identitet är socialt konstruerade och socialt modifierbara (Berger & 

Luckman, 1994) och Lorber (2008) menar att alla producerar en könsidentitet som innebär 

en version av socialt och kulturellt acceptabel maskulinitet eller femininitet som motsvarar 

normen i den sociala grupp man tillhör. Kvinnor och män utför och tolkar sitt kön i enlighet 

med och baserat på vad kulturen lärt dem vara den korrekta tolkningen om hur de förväntas 

vara (Thiel, 2005). Enligt objektifieringsteorin (Moradi, 2010) leder de dominerande 

kulturella budskapen gällande kön och utseende till självobjektifiering. Självobjektifiering 

förekommer då den person som blir objektifierad börjar se på sig själv ur åskådarens 

perspektiv. Den psykologiska processen bakom självobjektifiering går ut på att kvinnor, som 

blir oftare utsatta för sexuell objektifiering jämfört med män, internaliserar observerarens 

perspektiv på den egna kroppen och börjar övervaka sitt utseende. Då kvinnor tar sig an 

observerarens synsätt på sig själv börjar de distansera sig psykiskt från deras fysiska kropp 

vilket leder till negativa attityder om och mot den egna kroppen. (Calogero m.fl., 2005; 

Fredrickson & Robertson, 1997; Moradi, 2010.)  

 

Enligt objektifieringsteorin är kvinnor socialiserade till att internalisera åskådarens 

perspektiv som den primära synen på det fysiska självet (Fredrickson & Robertson, 1997) 

och upplevelser av sexuell objektifiering och internaliserade sociokulturella faktorer bidrar 
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till att flickor och kvinnor internaliserar den kulturella standarden av attraktivitet, vilket i sin 

tur leder till självobjektifiering (Moradi, 2010). Sexuell objektifiering sker då en person blir 

sedd enkom som en kropp som finns till andras förfogande och existerar enbart för att behaga 

andra för rena nöjets skull (Bartky, 1990). Objektifieringsteorin antyder att upplevelser av 

socialisering, inklusive sexuell objektifiering och utsatthet för skönhetsideal, kan leda till 

ätstörningar, beteende- och attitydproblem samt orsaka psykologisk distress (Moradi, 2010; 

Fredrickson & Roberts, 1997; Striegel-Moore & Bulik, 2007). Fredrickson och Roberts 

(1997) teoretiserar att kvinnor deltar frivilligt i självobjektifieringen och blir ockuperade med 

att framstå som ”bra objekt” och Calogero m.fl. (2005) menar att självobjektifiering kan 

fungera som en adaptiv strategi för att i en viss mån ha kontroll över och förutspå hur andra 

behandlar en själv.  

 

Konsekvenserna av självobjektifieringen kan utvidgas över olika kulturer och könsgrupper 

som utsätts för dessa dominerande kulturella antydanden. Det är viktigt att notera de olika 

gruppspecifika upplevelserna av rådande normer och de associerade sociala maktstrukturer 

som formar och formas av dessa upplevelser. Bland män innebär den kulturella normen 

gällande attraktivitet att vara muskulös och dominerande, medan bland kvinnor är normen 

att vara sårbar och smal. (Moradi, 2010.) Skönhetsidealen har förändrats genom årtionden 

och de har inte alltid idealiserat slankhet (Fallon, 1990) och det är speciellt under 80- och 90-

talen som vikten sjönk avsevärt bland de kvinnor som media representerade, och från 60-

talet och framåt ökade representationen av kvinnor i media avsevärt (Sypeck, Gray & Ahrens, 

2004). Hesse-Biber, Leavy, Quinn och Zoino (2006) menar att även om det framstår som om 

våra kroppar är naturliga helheter som bestäms av biologin är både kvinnor och mäns fysiska 

kroppar konstruerade av de kulturella ideal om vad som utgör den ideala kroppsbilden och 

idealen förändras över tiden.  

 

2.1 Visuell konstruktion av könsroller 

 

Vi lever i en visuell informationskultur och vår samtida västerländska kultur präglas av en 

ständig närvaro av visuellt innehåll (Schroeder, 2006, s. 13-14; Paragana Mota, 2016). I 

denna hypervisuella värld där bilder dominerar våra liv och styr våra begär är de konstant 
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närvarande och kopplar oss därmed in i en värld av konsumtion (Paragana Mota, 2016). 

Bilder är nödvändiga medel för marknadsföring och konsumtion av mode och skönhet, och 

reklam illustrerar och konstruerar starkt bilden av det så kallade goda livet som 

konsumenterna strävar efter (Schroeder & Borgerson, 1998; Paragana Mota, 2016). 

Bildmaterialet är en väsentlig del av det representationssystem som formar den sociala 

verkligheten och reklam utgör en central del av den upplevda visuella världen. Realiteten och 

reklamerna utgör tillsammans det visuella landskapet som konstruerar verkligheten. 

(Schroeder, 2006, s. 13-14; Schroeder & Borgerson, 1998.) Enligt Schroeder och Borgerson 

(1998) är reklam konstgjorda kulturella produkter som fungerar som ett 

representationssystem i vårt samhälle, medan Sarpavaara (2004, s. 18) påpekar att den 

avsedda kommersiella effekten måste tas i beaktande och därmed kan reklam inte skådas som 

direkta avbildningar av den rådande kulturen.  

Både i samtida tidningar, reklam och konst representeras kvinnor ofta negativt och som 

sensuella och passiva aktörer. Genom en överblick av konsthistoria går det att spåra de tidiga 

rötter som bidrar till dagens representationer av kvinnor och män. Könsdominerande teman 

innehåller den nakna och/eller den fångade kvinnan och portätter av oftast manliga ledare 

med heroiska föremål såsom sköld och rustning. Inom konsten förekommer och avbildas den 

feminina nakenheten på olika sätt och i reklam utvecklas och omformas den för att ha en 

kommersiell effekt. Således används nakenhet som ett medel för att sälja diverse produkter 

och enligt Lindner (2004) presenteras kvinnor i reklam med avslöjande kläder, med lite 

kläder eller utan kläder vilket ofta associeras med den sexualiserade bilden av kvinnor. I 

bilderna av den nakna kroppen reflekteras könsstereotypier, kroppsattityder, sociala 

överenskommelser och den manliga fantasin och dessa faktorer bevarar och förstärker 

stereotypierna. (Schroeder & Borgerson, 1998.)  

Domzal och Kernan (1993) menar att reklam formar starkt vår identitet och speciellt 

könsidentiteten och i den västerländska kulturen socialiseras både kvinnor och män till att ta 

sig an olika könsnormativa beteenden och egenskaper (Lorber, 2008). I tidningar och Tv-

reklam presenteras kvinnor könsstereotypiskt (Bel & Milic, 2002; Sarpavaara, 2004; 

Schroeder & Borgerson, 1998; Signoretti, 2017) och den oundvikliga utsattheten för media 
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där kvinnokroppar och kvinnliga kroppsdelar presenteras som objekt kan ha en avsevärd 

inverkan på självobjektifiering (Fredrickson & Robertson, 1997). I reklam med kvinnliga 

modeller är det vanligt att sälja en produkt med en del av kvinnans kropp istället för att visa 

hela kroppen (Schroeder & Borgerson, 1998) och Bordo (1997, s. 126) påpekar att reklam 

inte enbart är förringade eftersom de reducerar kvinnor till deras kroppar, utan för att i reklam 

manifesteras och offentliggörs bilden av feminin subjektivitet som något som idealiserar 

passivitet, eftergivenhet och samtycke. Genom att imitera den skildrade heterosexuella 

attraktiviteten som media och samhället förespråkar bevisar empirisk undersökning att 

kvinnor och flickor i västerländska samhällen blir socialiserade genom familj, umgänge och 

omringande media till att vara undergivna, fogliga, emotionella och vårdande. Även män blir 

utsatta för samma socialisering med skillnaden på att pojkar och män skall vara bestämda, 

sexuellt aggressiva och de ska inte visa sina emotioner. (Lorber, 2008.)  

Enligt Goffman (1979) bidrar reklam där män och kvinnor representeras till den allmänna 

uppfattningen om tillskrivna och accepterade könsroller. Han har genom sin studie och analys 

av könsrepresentationer i reklam utvecklat metoden reklamanalys för att analysera 

förhållandet mellan kön i reklam. Reklamanalysen visar hur reklam skapar och upprätthåller 

könsroller genom sin illustration av hur vi förväntar oss att kvinnor och män skall bete sig 

och vara. Goffmans reklamanalys består av sex dimensioner och den relativa storleken 

(relative size) handlar om tendensen att män oftare framställs som större eller längre än 

kvinnor. Ibland kan kvinnan framställas som större än mannen men då handlar det om en 

kvinna med högre social status. Den feminina beröringen (the feminine touch) syftar på hur 

kvinnors händer i reklam inte används i ett utilitaristiskt syfte utan framstår mer som mjuka 

och förföriska objekt som bara nuddar produkten i stället för att klart och tydligt hålla i den. 

Det är också vanligt att kvinnor vidrör sig själv. Funktionell rankning (function ranking) 

handlar om då män och kvinnor framställs i en delad aktivitet där männen ofta skildras som 

den aktiva utföraren av aktiviteten och kvinnan i en andrahands eller stödande roll. Då 

kvinnan utför så kallade traditionella, feminina uppgifter (t.ex. städa, laga mat) hade mannen 

som ackompanjerade henne ofta ingen roll alls, men om mannen utförde traditionella 

kvinnliga sysslor så framställdes han som löjlig och barnslig, det vill säga inte som en riktig 
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man. Familjen (the family) syftar på att i reklam tenderar familjerelationerna förespråka för 

antingen ett specifikt moder-dotter eller fader-son -förhållande. Relationen mellan fader och 

son presenteras oftare mer distanserat, fysiskt i och med avståndet till åskådaren och 

emotionellt i och med avståndet mellan de olika aktörerna i reklamen. (Goffman, 1979, s. 28-

39.) 

Dimensionen den ritualiserade undergivenheten (the ritualization of subordination) i sin del 

redogör för hur kvinnor och barn i reklam oftare framställs i underlägsna positioner, 

exempelvis sittandes på stolar, liggandes på sängar eller golv jämfört med män. Att placeras 

på sängar, stolar och golv signalerar enligt Goffman underkastelse eftersom man rent konkret 

befinner sig på en lägre nivå än en stående man. Vidare menar Goffman att ligga på sängen 

eller soffan kan tolkas som sexuell tillgänglighet. Kvinnor framställs oftare som utförare av 

eftergivande eller blidkande gester, där deras kroppar är böjda, huvuden är på sned eller med 

en blygsam knäböjning. Således framstår kvinnan som undergiven och kan sägas acceptera 

den underlägsna rollen i förhållande till andra personer, även i förhållande till åskådaren. Det 

har konstaterats att kvinnor ler oftare och bredare än männen och kvinnor utför oftare 

oseriösa och barnaktiga gester. Kvinnor framställs också för det mesta vara under manlig 

uppsyn och skydd. Det beviljade avlägsnandet (licensed withdrawal) syftar på att kvinnor, 

oftare än män, framställs vara engagerade i medverkningar som psykologiskt avlägsnar 

kvinnan från det sociala sammanhanget och lämnar henne desorienterat i situationen. Därmed 

är kvinnan beroende av andra aktörer som finns i bilden eller som möjligtvis skall bli 

närvarande i bilden samt deras välvilja och skydd. Detta avlägsnande signalerades ofta som 

vissa sorters blickar, exempelvis en desorienterad eller bortvänd blick. Andra sätt som kan 

signalera avlägsnande är att trycka sig intill andra, retirera bakom objekt eller täcka ansiktet 

för att dölja en emotionell reaktion. (Goffman, 1979, s. 40-83.) 

Schroeder och Borgerson (1998) har granskat innehållet i reklam i samtida modetidningar 

med fokus på hur kön och sexuella roller uttryckte sig i dem. En anpassad form av Goffmans 

reklamanalysmetod från 1979 användes och i analysen beaktades bland annat fysiska 

ledtrådar och sociala konventioner. Resultaten visar att de könsroller som presenteras är 

väldigt stereotypiska och bundna till den kulturella normen. Med forskningsresultaten vill 
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skribenterna bidra med en större förståelse för reklamens övertygande makt och 

genomgripande roll i den visuella kulturen. Vidare hävdas det att den könsstereotypiska 

avbildningen av män och kvinnor i reklam bidrar till den patriarkala västerländska 

konsttraditionen. (Schroeder & Borgerson, 1998.) Liknande resultat framkommer det i 

Sarpavaaras doktorsavhandling (2004) där materialet består av Tv-reklam. Resultaten tyder 

på könsstereotypisk avbildning av män och kvinnor, där kvinnor oftast representeras som 

subjekt för dionysiska och män för apolloniska ideal gällande kroppslighet. Dionysiska 

kroppsideal framhäver njutning, åtrå, sexualitet, passion och ungdomens betydelse, medan 

apolloniska ideal betonar rationalitet, ordning, asketism, kontroll, rigiditet och arbetets 

betydelse. (Sarpavaara, 2004, s. 56-57.)  

Bell och Milic (2002) analyserade reklam ur samtida australienska tidningar och skapade väl 

utvecklade kategorier utgående från Goffmans reklamanalys och ur forskningen framkom 

det män och kvinnor huvudsakligen presenteras könsstereotypsikt med vissa undantag. 

Signoretti (2017) granskade förekomsten av könsroller i reklam i Italien och resultaten visar 

att stereotypiska könsroller är svåra att bli av med även om samhället förändrats sen Goffman 

presenterade reklamanalysen. Dock visade det sig att gränsen mellan maskulinitet och 

femininitet är mer flytande i dagens läge. I materialet framkom exempelvis inga bilder på 

kvinnor som utförde oseriösa gester, medan exempelvis den feminina beröringen och det 

beviljade avlägsnandet var fortfarande närvarande och feminina karaktärsdrag. Samtidigt 

förekom också reklambilder på feminina män. (Signoretti, 2017.)  

Den könsstereotypiska avbildningen i reklam har också granskats ur tvärkulturella 

perspektiv. Rollero och Tartaglia (2015) jämförde tidningsreklam om yrkesroller och 

sexualisering i Italien och Nederländerna och resultaten visade att män presenterades oftare 

i professionella roller och kvinnor som dekorativa. Jämfört med männen var kvinnorna oftare 

sexualiserade och fenomenet förekom oftare i Italien som är mindre jämställd jämfört med 

Holland. (Rollero & Tartaglia, 2015.) I en annan tvärkulturell studie undersöktes 

stereotypiska könsroller i koreanska modetidningar. Koreanska modeller jämfördes med 

västerländska modeller och enligt resultaten skildrades koreanska kvinnor mer 

könsstereotypiskt än västerländska kvinnor, medan kvinnor överlag presenterades mer 



11 

 

 

könsstereotypiskt jämfört med män. Ur studien framkom det också att i vissa fall 

presenterades männen som mer feminina vilket påverkades av huruvida mannen hade en 

koreansk eller västerländsk bakgrund. Koreanska kvinnorna log, putade med läpparna och 

utförde oftare barnaktiga gester och söta uttryck medan bland västerländska kvinnor kunde 

man notera en mer stereotypisk avbildning specifikt gällande det beviljade avlägsnandet. 

(Nam, Lee & Hwang, 2011). 

2.2 Självpresentation i sociala medier 

 

Enligt forskningen jag hänvisar till i kapitel 2.1 bidrar reklamindustrin till skapandet och 

upprätthållandet av könsroller, och vi reproducerar de roller som cirkulerar i samhället och 

tillämpar denna information i socialiseringen. I vardagliga sammanhang strävar människor 

både medvetet och omedvetet att arbeta för hur andra uppfattar en själv med önskan att skapa 

ett positivt intryck (Mendelson & Papacharissi, 2011). Individer tenderar att presentera sig 

själva på ett socialt önskvärt sätt genom att exempelvis framträda som attraktiva och 

kompetenta och genom sitt utseende och beteende gör folk, medvetet eller omedvetet, 

anspråk på en viss självbild som även utgör en del av deras identitet (Schlenker & Leary, 

1982). 

Då det finns andra människor närvarande brukar det ligga i människans intresse att förmedla 

ett visst sorts intryck åt andra och individer agerar för att upprätthålla en viss bild av sig själv 

utåt. Självpresentation omfattar de handlingar en individ vidtar för att trovärdigt spela en roll 

i en given kontext. Goffmans dramaturgi använder teaterscenen som en metafor för det 

sociala samspelet mellan självet och samhället: världen ses som en scen och individerna som 

aktörer och publik. Individen strävar efter att presentera en bestämd bild över självet och 

styra de intryck andra får av en. Goffman menar att självpresentation är ett medvetet val där 

vi väljer att presentera och avslöja vissa sidor av oss själva medan vi döljer andra, precis som 

skådespelarna på en teaterscen.  Då det finns en scen finns det även kulisser och det är där 

aktören förbereder sin akt utom synhåll från publiken. Vår självpresentation fungerar på 

samma sätt i det verkliga livet. Individen förbereder sin akt till en utvald scen med utvald 
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publik och väljer vad hen vill att andra ska se hos en själv och vad som skall undanhållas. 

(Goffman, 1971.)  

 

Då självpresentationen tidigare varit mer bunden till tid och rum har sociala medier skapat 

nya plattformar för att utöva självpresentation. Avsaknaden av en tydlig gräns mellan att vara 

online versa offline kan påverka självpresentationen, men de intryck man vill ge om sig själv 

till andra följer dock samma mönster både i den fysiska och i den virtuella världen: individen 

kontrollerar sin självpresentation och styr den åt det hållet man vill att andra ska se en själv 

(Ellison m.fl., 2006; J. Rosenberg & Egbert, 2011: i Ranzini & Lutz, 2017). I sociala medier 

erhåller individen kontroll av sin självpresentation i form av vilken information man väljer 

att dela med sig. Användarna kan kontrollera och påverka sin självpresentation i form av 

bildurvalet de väljer att lägga ut och därmed presentera en omsorgsfullt vald version om 

självet. En annan aspekt som påverkar kontrollen är att bilder på social media är oftast tagna 

av en själv eller närstående och inte av en professionell fotograf (som i t.ex. reklam) som kan 

påverka bildens sammansättning. Med hjälp av en kamera kan individen således skapa och 

porträttera sig själv enligt egna önskemål och kontrollen av intryckshantering underlättar 

skapandet av den eftersträvade bilden om självet. (Mendelson & Papacharissi, 2011.)  

 

Utgående från Goffmans dramaturgi har man forskat om självpresentation i sociala medier.  

I en studie om konsumerism och självpresentation bland kvinnor som säljer sina kläder på 

Facebook, framställde sig många i enlighet med flödet av det visuella innehållet som präglar 

vår kommodifierade kultur. Således identifierade kvinnorna sig enligt masskulturen. På detta 

sätt efterliknade deras självpresentationsmetoder de rådande normerna för kvinnlig skönhet 

som främjas av populär mediediskurs. (Pargana Mota, 2016.) Bullingham och Vasconcelos 

(2013) undersökte hur självpresentationen styr online identiteten bland bloggare. Fastän 

deltagarna huvudsakligen ville presentera ett sanningsenligt jag framkom det att de bland 

annat framhävde vissa aspekter om självet och reducerade andra uttryck. Deltagarna 

presenterade sig själva exempelvis som avsevärt feminina och roliga samt uttryckte 

samhörighet till vissa grupper. Resultaten tyder på att orsaker till att ”bära en mask” är bland 
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annat för att passa in och utforska fördelarna med anonymitet. (Bullingham & Vasconcelos, 

2013.)  

 

Uski och Lampinen (2016) har använt sig av ett koncept om profilarbete som baserar sig på 

Goffmans självpresentationsteori utvecklat av Silfverberg, Liikkanen och Lampinen (2011). 

Konceptet innebär de kontinuerliga, strategiska processer och bedömningar individen gör om 

sig själv och andra i förhållande till vad man väljer att publicera eller inte publicera i olika 

sociala medier. I studien jämfördes självpresentationen bland deltagare på Facebook och 

Last.fm1. Resultaten visar att framföra en äkta bild av sig själv var ett mål och en förväntning 

bland deltagarna, men det fanns skillnader gällande hur äktheten av en själv skulle 

konstrueras i de olika plattformarna. På Facebook ansågs aktiv delning av inlägg vara 

föraktande medan på Last.fm förväntades det att man delar med sig all musik man lyssnar 

på. De som använder Facebook måste således fundera på hurudana inlägg de borde dela med 

sig medan användare på Last.fm oroade sig över representationen av faktiskt beteende. 

Därmed kan det konstateras att normen gällande äkthet av en själv varierade beroende på 

plattformen man använder. (Uski & Lampinen, 2016.)  

 

Ellison m.fl. (2006) har undersökt självpresentationsstrategier bland personer som dejtar 

online. Resultaten tyder på att deltagarna i studien förmedlade mellan spänningen av 

intryckshantering och önskan att presentera ett sanningsenligt jag genom att skapa en profil 

som representerade det idealiserade jaget. Bilderna användes för att visualisera det egna 

utseendet men även för att betona de egenskaper och kvaliteter som var viktiga för deltagarna. 

(Ellison m.fl., 2006.) I en annan studie om självpresentation på dejtingsidor framkom det att 

deltagarna antog det var viktigare att presentera en bra fysisk bild av sig själv jämfört med 

andra egenskaper. Deltagarna utförde även egna experiment för att ta reda på vilka typer av 

självpresentationer ledde till mer framgångsrika romantiska relationer. (Whitty, 2008.)  

 

 
1 Last.fm är en musiktjänst som bygger en profil baserat på användarens musiksmak. 
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2.3 Tinder och dagens dejtingkultur 

 

Det har skett en förskjutning inom dejtingkulturen och i dagens läge är det allt mer vanligt 

att träffa potentiella partners online och via olika applikationer (Bihlmeyer, 2018). De sociala 

medierna spelar en allt större roll i formandet av relationer och kommunikationen har i 

allmänhet flyttat till sociala medier och dejtingkulturen till dejtingapplikationer såsom 

Tinder. Med Tinder kan man själv påverka vems bilder man vill se i och med de inbyggda 

förhandsinställningarna. Med dessa inställningar väljer man vilket kön man är intresserad av, 

inom vilken åldersgrupp och i vilket geografiskt läge den potentiella partnern skall infinna 

sig. Efter detta får man utvalda bilder som motsvarar sökkriterierna, som även påverkas av 

Tinders egna algoritmer, på sin skärm där man antingen swipear åt höger som betyder att 

man är intresserad av personen i fråga, eller åt vänster vilket betyder det motsatta. Ifall båda 

swipear åt höger får man en tindermatch, och då kan man börja föra ett samtal med varandra. 

(Proudfoot, 2019.) Med parallell till Goffmans dramaturgi kan Tinder ses som teaterscenen 

och stunderna man planerar vilka bilder man väljer att dela med sig kan ses som kulissen. 

Den utvalda publiken i sin tur är de personer som motsvarar ens kriterier som fyllts i på 

förhand.  

 

Tinder bidrar med en mobilitet som gör gränsen mellan att vara online respektive offline 

diffusare och skapar möjligheter för individer att samtidigt existera i en fysisk och virtuell 

värld (Van De Wiele & Tong, 2014). Tinder möjliggör att man kan dejta andra människor i 

realtid och inom närliggande områden och vi finner oss i en ny tid där vi på nya sätt kan lära 

känna närbelägna potentiella partners (Ranzini & Lutz, 2017). Tidigare forskning tyder på 

flertal negativa konsekvenser av tinderanvändning och av sociala medier överlag (Fardouly 

& Vartanian, 2016; Holland & Tiggerman, 2016; Strubel & Petrie, 2017) men trots detta har 

Tinder globalt över 50 miljoner användare (Smith, 2019). Enligt Tinder loggar användarna 

in på applikationen i genomsnitt 11 gånger om dagen och kvinnor spenderar 8,5 minuter per 

gång på Tinder och männen 7,2 minuter, vilket sammanlagt motsvarar ca. 90 minuter per dag 

(Bilton, 2014).  
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Enligt David och Cambre (2016) är Tinder ett praktiskt exempel på en applikation som 

möjliggör självpresentation och Wright (2002) menar att sociala medier med dess konstanta 

och föränderliga informationsflöde har skapat en förändring inom den visuella kulturen där 

den kommunikativa kärnan och makten finns i bilderna. Även på Tinder ligger tyngdpunkten 

i bilderna och användarna måste förlita sig på ett begränsat antal av visuella ledtrådar då de 

fattar sina beslut om att swipea åt höger eller vänster (Marcus, 2016). Jänkälä, Lehmuskallio 

och Takala (2019) stöder detta argument och hävdar att bilder har en stor roll i online dejting. 

Enligt deras studie väljs profilbilderna med syftet att påverka framtida interaktioner och för 

att försöka förutse vem som kunde kontakta en på basis av den egna profilen. Eftersom man 

enbart kan välja sex2 bilder till sin tinderprofil sätter användarna fokus på vilka bilder de 

väljer att ladda upp med målet att se attraktiv ut i potentiella partners ögon. (Jänkälä m.fl., 

2019.)  

 

Ranzini och Lutz (2017) har med en enkätstudie forskat om hur tinderanvändare presenterar 

sig själv i applikationen samt vilka faktorer bidrar till formandet av de olika 

självpresentationerna, främst det verkliga självet eller det vilseledande självet. Resultaten 

tyder på att det vilseledande självet främst påverkas av graden av självförtroende, utbildning 

och sexuell orientering. De individer som har bättre självförtroende presenterar oftare det 

autentiska självet jämfört med de deltagare som har ett sämre självförtroende. Lägre 

utbildning har ett samband med att presentera sig själv mindre autentiskt och homosexuella 

tenderar presentera sig själv mer vilseledande jämfört med heterosexuella, vilket kan bero på 

den heteronormativa diskursen som råder på Tinder. Huruvida självpresentationen är 

autentisk eller vilseledande medför självpresentationen en stark social konnotation gällande 

både skapandet av nya kontakter och av att lämna ett intryck om sig själv till andra. (Ranzini 

& Lutz, 2017.)  

 

Förståelsen gällande mottagaren är viktigt för att veta vilka sociala regler och normer man 

skall följa. Människor noterar och anammar olika ledtrådar från den sociala plattformen man 

 
2 I dagens läge kan man ladda upp nio bilder. 
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befinner sig i för att skapa en bild av publiken. (Marwick & boyd, 2011.) Forskning tyder på 

att människor är mycket medvetna om sitt urval av bilder och även olika poseringar och andra 

beteenden som syns i bilderna utförs i enlighet med rådande normer (Ellison m.fl., 2006). Då 

man presenterar sig i onlinemiljöer tenderar människor ofta att välja foton där man ser så bra 

ut som möjligt (Bihlmeyer, 2018; Young, 2008) och Sumter, Vandenbosch och Ligtenberg 

(2017) menar att användning av sociala medier och Tinder kan ge användarna positiv respons 

på det egna utseendet och få dem att i överlag känna sig mer självsäkra och nöjda genom den 

yttre valideringen. Samtidigt har personer som använder Tinder en större benägenhet att 

övervaka sitt utseende och se på sig själv från ett yttre perspektiv (Strubel & Petrie, 2017).  

 

Kvinnor använder Tinder bland annat för självvalidering (Ranzini & Lutz, 2017) och för att 

finna ett förhållande (Ranzini & Lutz, 2017; Sumter m.fl., 2017). Enligt 

socialkonstruktionistiska teorier är våra preferenser gällande partnerval ett resultat av 

socialisering och kulturella standarder för åtråvärdhet, som reflekterar rådande kulturella 

värderingar samt ekonomiska och sociala strukturer (DeLamater & Hyde, 1998). Enligt 

Tommasi (2004) presenterar folk sig online i enlighet med vad som är önskvärt gällande den 

normativa synen på könsroller. Människor utvecklar förväntningar gällande både det egna 

och andras beteende som baserar sig på uppfattningar om könslämpliga beteenden och 

attribut (Tommasi, 2004). Fysisk attraktivitet, ärlighet, ålder, ekonomiska resurser, 

utbildning/yrke och personlighetsdrag är enligt Bihlmayer (2018) de mest eftertraktade 

kvaliteter i online dejting.  Vissa drag verkar vara universellt önskvärda, såsom attraktivitet, 

utbildning och intelligens, men även om det finns vissa universella preferenser gällande 

partnerval menar Fausto-Sterling (1986) att det inte finns en universell standard för 

attraktion. DeLamater och Hyde (1998) konstaterar att synen på attraktivitet präglas av 

samhället man lever i och det västerländska skönhetsidealet framhäver bland annat slankhet 

(Hesse-Biber m.fl., 2006) och denna kvinnobild är även brett representerat i media (Hamel, 

Zaitsoff, Taylor, Menna & Grange, 2012).  

 

Då dejting nuförtiden sker främst via sociala medier möjliggör det på ett annat sätt än tidigare 

att framställa specifika bilder om självet och göra oss eftertraktade enligt normen. Vårt 
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samhälle präglas av visuellt innehåll och i en högt visuellt förmedlad och kommodifierad 

värld förs och förenas underhållning och konsumerism fram i ett flöde av bilder från 

varierande plattformar (t.ex. tidningar, reklam och sociala medier) som skapar ramar för 

identifiering (Pargana Mota, 2016). Enligt Marwick (2005, s. 90: i Siibak, 2010) formulerar 

och presenterar människor sina identiteter alltmer strategiskt för att förmedla specifika 

budskap eller för att positionera sig själv för konsumtion av andra. Enligt Marx (1978) går 

kommodifiering ut på att associera marknadsvärde till attribut eller service som tidigare 

existerade utanför marknaden. Constable (2009) menar att även intimitet eller intima 

förhållanden kan förstås som om de kommit ut på marknaden där de bl.a. kommersialiseras, 

konsumeras och objektifieras. För tinderanvändare kan det sägas betyda att man måste 

framhäva sig själv och konstant göra sig eftertraktad för andra och skapa sitt värde i det 

motsatta könets ögon. 

 

3 Problemformulering och syfte 

 

Inom reklamindustrin har man redan länge upprätthållit en viss bild av den accepterade 

normen om hur män och kvinnor presenteras i samhället. Kvinnor representeras och avbildas 

könsstereotypiskt i reklam och denna information utnyttjas i socialiseringen och har negativa 

samhälleliga konsekvenser specifikt för kvinnor. (Se kapitel 2.1.) Den könsstereotypiska 

avbildningen och presentationen av kvinnor i vårt samhälle är problematiskt.  

 

I den västerländska kulturen råder det en uppfattning om att kvinnans framgång, värdering 

och lycka är kopplade till hennes utseende (Hesse-Biber m.fl., 2006) och enligt Margolin och 

White (1978) belönar samhället kvinnor för deras fysiska attraktivitet. Då kvinnan definieras 

i förhållande till sin egen kropp och sitt utseende leder det till självobjektifiering (Moradi, 

2010) vilket innebär flertal negativa konsekvenser både för kvinnors psykiska och fysiska 

välmående (Calogero m.fl., 2005; Fredrickson & Robertson, 1997; Moradi, 2010). Kvinnor 

och deras kroppsdelar används inom reklamindustrin för att sälja diverse produkter 

(Schroeder & Borgerson, 1998) och bilden av kvinnoidealet utnyttjas inom reklamindustrin 

för att uppnå ekonomisk vinst (Lirola, 2012). Mottagarna riktas genom tillämpning av den 

rådande ideologin om kvinnlighet, som i västerländsk kultur i allt högre grad är beroende av 
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konsumtionsmönster för kroppsorienterade produkter och tjänster, mot bakgrund av oftast 

manliga förväntningar på kvinnoidealet. Det argumenteras att kvinnor i detta sammanhang 

villigt deltar i den självfördrivande ideologin om manligt definierad kvinnlighet och kan av 

olika skäl identifiera sig med de ideala kvinnobilderna som erbjuds dem. (Lirola, 2012.)  

 

Reklam formar bland annat vår könsidentitet (Domzal & Kernan, 1993) och enligt Pargana 

Mota (2016) skapar reklam och sociala medier ramar för identifiering. Både kvinnor och män 

socialiseras i den västerländska kulturen till att ta sig an olika könsnormativa beteenden och 

egenskaper (Lorber, 2008) och enligt Tommasi (2004) presenterar folk sig online i enlighet 

med vad som är önskvärt gällande den normativa synen på könsroller. Ellison m.fl. (2006) 

menar att människorna är medvetna om sina handlingssätt på sociala medier och dessa utförs 

i enlighet med rådande normer. Dagens individualistiska marknadssamhälle pressar 

människor att objektifiera sig själva och vi lever i en tid där kommodifiering innefattar även 

intima förhållanden (Constable, 2009), vilket betyder att vi måste ständigt utveckla oss själva 

och likt varor marknadsföra oss inom olika livsområden. Kvinnors motivationsfaktorer 

gällande tinderanvändning stämmer överens med litteratur om självobjektifiering och sociala 

medier (De Vries & Peter, 2013: i Ranzini & Lutz, 2017) och enligt Strubel och Petrie (2017) 

internaliserar både manliga och kvinnliga tinderanvändare skönhetsideal starkare och jämför 

sitt utseende med andra oftare än de som inte använder Tinder. Internalisering av 

skönhetsideal påverkar speciellt kvinnor eftersom bland män anses framgång i livets olika 

delområden bero mer på psykiska än fysiska egenskaper. En förklaring till detta fenomen är 

den patriarkaliska kulturen, där kvinnans värde definieras enligt hur attraktiv hon är i det 

motsatta könets ögon. (Hesse-Biber m.fl., 2006.) Bekräftelse och validering från andra, 

speciellt gällande utseendet, är enligt Crocker m.fl. (2003) viktigare för kvinnor än för män. 

 

Syftet med denna studie är därmed att undersöka om de tidigare observationerna i reklam om 

kvinnors roll i bilder går att upptäckas i profilbilderna. Enligt Butler (1990, s. 34 och 111) är 

kön inte att vara utan att göra: det är en performans där man repeterar kulturellt etablerade 

gester. Huruvida självpresentationen bland unga kvinnor på Tinder påverkats av den 

könsstereotypiska representationen av kvinnor i reklamindustrin är samhälleligt intressant.  
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Mina forskningsfrågor är: 

 

1) Styr kvinnor sin visuella självpresentation i sina tinderprofilbilder i enlighet med 

vad tidigare reklamforskning visat om könsstereotypisk avbildning? 

2) Objektifierar kvinnor sin femininitet i sina tinderprofilbilder på samma vis som 

tidigare reklamforskning visat om kvinnoideal? 

 

Forskning om fenomenet och forskning specifikt om visuell självpresentation är litet till sitt 

antal. Det ligger i samhällets intresse att forska ifall kvinnor använder ledtrådar från 

reklamvärlden i sin visuella självpresentation och -objektifiering samt ifall den samtida och 

hegemoniska femininiteten uttrycks i profilbilderna. Med hegemonisk avses i min 

avhandling den dominerande och normativa synen på vad som innebär att vara feminin. I 

enlighet med den tidigare forskningen antar jag att heterosexuella kvinnor internaliserat 

rådande skönhetsideal som reklam förespråkar för som en del av den visuella 

självpresentationen. Eftersom studien är kvalitativ går resultaten inte att generaliseras. 

Forskningsresultaten kan utnyttjas för att öka förståelsen för det visuella innehållets 

betydelse och hur framförandet av könsroller via media kan påverka och bidra till hur vi 

väljer att presentera oss på Tinder. Jag vill med forskningen öka kunskapen gällande de 

styrande budskapen om det manliga och kvinnliga som omringar oss i vardagen. Genom att 

bli medvetna om den könsstereotypiska representationen och dess implikationer för specifikt 

kvinnor kan vi bättre förstå och motarbeta den problematiska avbildningen.  

 

4 Metod 

 

Den utförda forskningen är kvalitativ till sin natur och i det här kapitlet förklaras vad 

kvalitativ forskning är och vad kvalitativ analys innebär. Efter det presenteras 

forskningsmetoden och därefter beskrivs studiens deltagare och materialinsamling. Sedan 

diskuteras studiens etiska samt kvalitativa aspekter och till sist beskrivs analysprocessen.  

Med en kvalitativ studie strävar man efter förståelse för ett fenomen och därmed grundar sig 

kvalitativ forskning på kvalitet och inte kvantitet (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 150). Med en 
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kvalitativ ansats får man en djupare förståelse över forskningsfenomenet i fråga men 

resultaten är inte lika generaliserbara som inom kvantitativ forskning (Alasuutari, 1999, s. 

231). Det viktiga är att notera att kvalitativa och kvantitativa ansatser svarar på olika frågor. 

Det finns olika syften med kvalitativ analys varav den första är att beskriva ett fenomen. Ett 

fenomen kan exempelvis vara subjektiva erfarenheter, delade föreställningar, sociala 

situationer, interaktioner eller sociala praktiker. Analysen kan även fungera som ett 

jämförande verktyg: vad har fallen gemensamt eller vad skiljer dem åt. Kvalitativ analys kan 

även användas för att leta efter förklaringar till de skillnader man noterat eller för att utveckla 

en teori om fenomenet som studerats. Allmänt sett godtar kvalitativ analys tre fundamentala 

inriktningar för att analysera sociala fenomen. Den första betonar subjektiva erfarenheter, 

den andra fokuserar på att beskriva hur sociala situationer görs och den sista sätter fokus på 

det implicita och även omedvetna aspekter av sociala fenomen. (Fejes & Thornberg, 2015.)  

Det finns flera olika sätt att utföra en kvalitativ analys och det är forskningsfrågorna samt 

metodansatsen som styr hur analysen sker. Både inom kvalitativ och kvantitativ forskning är 

begrepp, forskningsdesign och metodval fastställda av forskaren och dessa påverkar alltid 

resultaten (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 80–81), men i en kvalitativ analys har forskaren en 

större frihet till att pendla mellan material, analys och slutsatser än i en kvantitativ forskning 

(Eskola & Suoranta, 1999, s. 151). Således skiljer sig analyssätten mellan olika studier och 

varje kvalitativ studie är unik och således är även det analytiska arbetssättet unikt. De 

mänskliga elementen i kvalitativ forskning utgör både en styrka och en svaghet, vilket ställer 

krav på forskaren. Styrkan är den mänskliga kapaciteten till att skapa nya förståelser och sätt 

att se på världen, medan en möjlig svaghet är att forskningen är starkt beroende av själva 

forskaren och hens färdigheter. (Fejes & Thornberg, 2015.)  

En central fråga inom kvalitativ forskning är huruvida en forskare kan återge verkligheten 

som den är. Inom kvalitativ forskning talar man därför om en tolkning av verkligheten. 

Forskaren har inte en otolkad tillgång till verkligheten så att den skulle kunna återges på ett 

precist och direkt sätt, och i kvalitativ analys är forskarens bakgrund och kunskap aktiva 

redskap i tolkningsprocessen. Eftersom forskaren beskriver en tolkning av verkligheten är 



21 

 

 

forskningsresultaten även en tolkning av studieobjektet. (Fejes & Thornberg, 2019; Fejes & 

Thornberg, 2015.) Därmed är den kvalitativa forskningen mer subjektiv jämfört med 

kvantitativ forskning som är mer objektiv i sin grund. Absolut objektiva observationer är så 

gott som omöjliga i en kvalitativ ansats (Fejes & Thornberg, 2019; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

s. 134-136) medan det samtidigt bör konstateras att det likaså inte existerar absolut subjektiva 

observationer.  

 

4.1 Reklamanalys med inslag av multimodalitet 

Utgångspunkten i Goffmans reklamanalys (1979) är att försöka skapa mening av 

fundamentala visuella intryck av visuella könsrepresentationer. Reklam där män och kvinnor 

representeras bidrar till den allmänna uppfattningen om tillskrivna och accepterade 

könsroller. Reklamanalysen är en metod för att analysera förhållandet mellan kön i reklam 

där en kombination av symboliska, non verbala, sociologiska och biologiska aspekter förts 

samman för att skapa en fungerande analysteknik. Sammanfattningsvis handlar 

reklamanalysen om hur män oftare framställs som mäktiga och dominanta och kvinnor som 

eftergivande och svaga. (Goffman, 1979.) Eftersom mitt material inte består av reklam 

kommer jag att använda mig av de delar ur reklamanalysen som är mest ändamålsenliga för 

avhandlingens syfte. Även om reklamanalysen främst använts för att analysera könsroller 

och -representationer i reklam passar metoden enligt Siibak (2010) också för att analysera 

profilbilder.  

I min analys utgår jag från följande dimensioner: den feminina beröringen, den ritualiserade 

undergivenheten och det beviljade avlägsnandet. De övriga dimensioner som inte inkluderas 

i min analys är familjen, den relativa storleken och funktionell rankning, eftersom jag utgår 

ifrån att i en profilbild som är avsedd för dejting inte huvudsakligen inkluderar 

familjemedlemmar eller personer av det motsatta könet. Därmed inkluderar jag inte heller 

funktionell rankning eftersom dimensionen syftar på delad aktivitet mellan man och kvinna. 

Översättningarna av Goffmans dimensioner är mina egna och en grundlig presentation av 

alla dimensioner finns i kapitel 2.1.  I min forskning strävade jag efter ett större sampel med 

avsikten att använda Goffmans reklamanalys som sådan, men eftersom jag fick enbart 21 
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bilder var jag tvungen att anpassa metoden då tidigare forskning har använt sig av fler bilder 

(t.ex. Bel & Milic, 2002; Signoretti, 2017). I den tidigare forskningen har det också varit 

vanligt att antingen anpassa eller komplettera reklamanalys med andra analysformer (t.ex. 

Bel & Milic, 2002). Därav inkluderar jag inslag av multimodalitet eftersom min avsikt är att 

analysera flera visuella element och undersöka om de tidigare observationerna om kvinnors 

roll i bilder går att upptäckas i profilbilderna.  

Multimodalitet är ett tvärvetenskapligt perspektiv (Jewitt, Bezemer & O’Halloran, 2016) 

med ett teoretiskt synsätt på kommunikation och representation, som utöver språket 

inkluderar olika typer av semiotiska resurser för kommunikation såsom bilder, blickar, 

posering och gester (Jewitt, 2014). Enligt Björkvall (2009, s.10) finns det ett behov för 

multimodala analyser ifall man vill studera visuella, multimodala texter i relation till deras 

kulturella, sociala och historiska sammanhang och därav stöder det multimodala 

angreppssättet min analys. En modalitet är enligt Kress (2014) en socialt skapad och 

kulturellt given resurs för att skapa mening och från detta perspektiv kan modaliteter bland 

annat vara bilder och gester som används i representation och kommunikation. Män kan 

presenteras som mer aktiva än kvinnor i text och bild, vilket är ett resultat av hur vi i ett större 

samhällsperspektiv förväntas vara, och därför är det viktigt att notera hur multimodaliteter 

presenterar versioner av verkligheter i förhållande till styrande intressen och maktrelationer 

(Björkvall, 2009, s. 10). Bekräftande av sociala och kulturella teorier om representation och 

kommunikation, samt kopplingen mellan representation, kommunikation och de sociala, 

kulturella och historiska samhällstillstånden är fundamentalt inom multimodal forskning 

(Jewitt, 2014, s. 5).  

Inom multimodalforskning ses språket som en del av ett multimodalt spektrum. Blickar, 

gester eller poseringar anses inte vara kompletterande element till språket utan lika viktiga i 

sig. En bild är en semiotisk modalitet i vår kultur som blir allt mer dominerande i allt fler 

sammanhang (Björkvall, 2009, s. 14) och således fungerar non verbala modaliteter som 

startpunkt. Kommunikation och representation antas bygga på flera modaliteter och dessa 

har potential till att bidra till betydelse. Betydelser skapas, distribueras, fås, tolkas och 

omskapas genom flera olika representativa och kommunikativa modaliteter. Modaliteter 
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formas genom sina kulturella, historiska och sociala användningssyften för att förverkliga 

sociala funktioner. Alla kommunikativa handlingar utgörs av och genom det sociala. Bilder 

och andra icke språkliga modaliteter tar sig an särskilda roller inom en specifik tid och 

kontext och därmed är rollerna inte fixerade.  Multimodalitet bygger på antagandet att 

betydelsen av de tecken som skapats från multimodala semiotiska resurser är socialt och 

människor organiserar betydelser genom deras val av olika modaliteter. Således formas de 

av de styrande normer och regler och påverkas av teckenskaparens motiv samt intressen 

under ett specifikt socialt sammanhang. Teckenskaparen väljer, anpassar och omformar 

betydelser genom tolkning av tecknet och dessa påverkar och formar tecknet som skapas. 

(Jewitt, 2014.)  

I utformandet av de multimodala inslagen har jag främst utgått från boken Den visuella 

texten: multimodal analys i praktiken av Anders Björkvall (2009) vars teori ansluter till 

sociosemiotik. Eftersom jag i min forskning analyserar hur deltagarna visuellt kommunicerar 

sin självpresentation och könsroller är avstampen i sociosemiotik lämpligt. Ordet socio syftar 

på att sociosemiotik är socialt orienterat - all betydelseskapande antas vara socialt motiverat 

och grundat i ett mänskligt behov av att skapa mening tillsammans med andra. Förklaringen 

till olika kommunikationssätt finns således i de sociala sammanhangen. Semiotik i sin tur är 

läran om betydelser och i ett sociosemiotiskt perspektiv är syftet funktionellt. Oavsett om 

kommunikationen sker verbalt eller genom bilder har människor ett behov att uttrycka 

betydelser och därmed utvecklas välfungerande resurser för detta ändamål. Om resurser 

saknas skapas eller uttrycks de med hjälp av andra kommunikationsmedel. (Björkvall, 2009, 

s. 12.)  

Med semiotiska resurser inom multimodalitet avser man de meningsskapande material som 

kan användas för kommunikation. Inom semiotik talar man om semiotiska tecken medan 

semiotisk resurs är ett begrepp som används främst inom sociosemiotiken. De semiotiska 

resurser man hänvisar till inom sociosemiotiken har inte statiska och givna betydelser som 

semiotiska tecken kan ha, utan de har betydelsepotential som kan uttryckas i olika 

sammanhang. Människor är aktiva i olika verksamheter och ägnar sig åt meningsskapande 

av olika slag med olika syften. Således strävar människor att uttrycka olika betydelser och 
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utnyttjar de semiotiska resurserna de har tillgång till och som lämpar sig bäst för att bidra till 

att skapa den betydelsen de önskar. Även om semiotiska resurser inte är fixade utan har 

betydelsepotential är inte potentialen obegränsad. Sociala och kulturella konventioner 

begränsar betydelsepotentialen och användning av semiotiska resurser förändras i samband 

med kulturella och samhälleliga förändringar. (Björkvall, 2009, s. 13-15.)  

Jag har valt att använda mig av reklamanalys med inslag av multimodalitet på grund av att 

jag vill analysera flera visuella element och är intresserad av profilbildernas roll i en 

samhällelig kontext. Således fungerar reklamanalys med inslag av multimodalitet som ett 

verktyg för analys och tolkning. Eftersom jag är intresserad av deltagarnas visuella 

självpresentation och reklamindustrins roll i avbildningen av kön där den kulturella 

kontexten tas i beaktande, lämpar sig metoden för min undersökning och ger mig verktyg för 

att utföra en analys som beaktar dessa perspektiv. På Tinder har beskrivningen om sig själv i 

sambandet med profilbilden en central roll i formandet av helheten, men eftersom 

tyngdpunkten finns i bilderna (Marcus, 2016; Jänkälä m.fl., 2019) har jag i min avhandling 

fattat beslutet att avgränsa materialet. Därmed har jag lämnat bildtexterna utanför 

analysramen. Jag har valt detta tillvägagångssätt eftersom då ligger fokus specifikt på 

bilderna och på de observationer som kan göras utgående från dem och därmed styr inte 

bildtexten min analys. Forskningens teoretiska referensram är socialkonstruktionism medan 

multimodalitetens metodologiska utgångspunkt finns inom sociosemiotik. Eftersom 

könsroller är i min mening kulturbundna och sociala konstruktioner som kan kommuniceras 

både visuellt och verbalt stöder metodernas utgångspunkter avhandlingens teoretiska 

perspektiv. De multimodala inslag och visuella element jag har som avsikt att titta på 

härstammar från Björkvalls verk (2009) och dessa beskrivs i kapitel 4.3.  
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Figur 1. Forskningens analytiska ramverk och analysenheter 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

I figuren ovan sammanfattas det analytiska ramverket och forskningens analysenheter med 

vilka den visuella självpresentationen på Tinder analyseras. Den samhälleliga relevansen 

finns som grund i båda metoderna och belyser hur rådande förhållanden och normer påverkar 

hur människan avbildas och representeras i bilder. Med avstamp i reklamanalysens 

dimensioner och multimodala aspekter analyserar jag materialet med fokus på ritualiserad 

undergivenhet, det beviljade avlägsnandet, feminin beröring, bildtyp, distans, vinkel, 

kontext, aktivitet och skönhetsideal/feminina attribut. Analysprocessen beskrivs i kapitel 4.3. 

 

4.2 Deltagare och materialinsamling 

 

Deltagarna i min undersökning bestod av heterosexuella kvinnor som har en tinderprofil och 

studerar vid finländska universitet eller yrkeshögskolor. Medelåldern bland deltagarna är 

23,7 år och medianåldern 22. Materialet består av 21 bilder som sju frivilliga deltagare har 

skickat till mig per e-post. För att garantera deltagarnas integritet och anonymitet publiceras 

inga bilder utan på basis av resultaten simulerar jag en bild på mig själv för att representera 

materialet. Därmed förblir deltagarna anonyma och kan inte identifieras av utomstående. 

Materialinsamlingen skedde under hösten 2019 och materialet har förvarats på min privata 
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lösenordskyddade dator. Efter att materialet analyserats och avhandlingen blivit godkänd 

raderas materialet.  

 

Får att få åtkomst till mitt material har jag gått till väga på två olika sätt. Först tog jag reda 

på finska universitetens studentkårer och deras kontaktuppgifter. Jag hittade kontaktuppgifter 

till tolv av tretton studentkårer och studentkåren jag inte hittade kontaktuppgifter till 

kontaktades inte. Från studentkårerna bad jag om att få universitetens gemensamma e-

postlistor för att kunna rekrytera frivilliga deltagare till min avhandling. Av de tolv finska 

universiteten svarade sju på mitt meddelande. Alla universitet svarade nekande till min 

förfrågan om att ge sina gemensamma e-postlistor till mig, men sex universitet gick med på 

att vidarebefordra mitt ärende till sina studerande. Således skrev jag ett informationsbrev 

(bilaga 1a-c). I informationsbrevet ber jag de intresserade att skicka tre valfria 

tinderprofilbilder och meddela sin ålder. I informationsbrevet står det att genom att skicka 

sina bilder till mig per mejl ger man sitt samtycke till att delta i forskningen. Jag skickade 

informationsbrevet till universiteten som i sin tur vidarebefordrade mitt meddelande till sina 

studerande. Detta resulterade i att fyra frivilliga deltagare skickade tre valfria tinderbilder till 

mig, alltså tolv bilder sammanlagt. För att få ett större material använde jag mig även av 

snöbollsmetoden. Jag skickade samma brev som jag bett universiteten att dela med sig till 

sina studerande till mina vänner och bekanta, med den skillnaden att jag bad deltagarna att 

meddela även sin utbildningsnivå. Via denna metod fick jag ytterligare tre svar, alltså nio 

bilder. I all forskning är de etiska riktlinjerna viktiga och att kontakta universitetsstuderanden 

och andra frivilliga var enligt mig en lämplig metod för materialinsamling, eftersom på detta 

vis var deltagandet frivilligt och deltagarna hade en möjlighet att ge sitt samtycke till att delta 

i forskningen. På grund av detta består materialet av enkom studerande. 

 

4.3 Analys 

Till näst beskriver jag hur jag gått till väga med min analys och vilka steg som tagits under 

analysprocessen. Min analys består av två huvudsakliga faser och i den första fasen 

analyserade jag hur och ifall man observerade motsvarigheter av Goffmans reklamanalys i 

tinderprofilbilderna. I den andra fasen fokuserade jag på ytterliga visuella element som man 
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kan ta i beaktande inom ramen för det multimodala perspektivet. Jag hade som avsikt att 

observera bildernas innehåll med metoderna och begrunda vad de har för relevans för den 

visuella självpresentationen och den socialt konstruerade femininiteten som upprätthålls och 

kommuniceras via reklam. Då jag analyserade bilderna i förhållande till Goffmans 

reklamanalys utgick jag från en färdig teori med färdigt definierade kategorier och prövade 

metoden i ett nytt sammanhang och arbetade därmed deduktivt. Med det multimodala 

perspektivet har jag arbetat abduktivt, alltså pendlat mellan material och teori med vissa 

färdigställda visuella element och semiotiska resurser, medan jag samtidigt var öppen för det 

nya och oförväntade som kunde observeras i materialet.  

 

Först granskade jag alla bilder för att forma en allmän uppfattning om mitt material. Därefter 

granskade jag turvis de enskilda individernas bildsamlingar för att få en helhetsbild över 

deltagarnas profilbilder. Enligt Schroeder & Borgerson (1998) påbörjas en visuell analys med 

objektet i sig själv och en beskrivning är det mest lämpliga sättet att påbörja processen. 

Därmed gjorde jag en skriftlig beskrivning av varje profilbild (se bilaga 2). Den skriftliga 

beskrivningen är praktisk under analysprocessen och fördelaktig i och med att jag inte kan 

visa deltagarnas bilder i min avhandling. För att förtydliga analysprocessen och 

resultatpresentationen är deltagarna representerade med bokstäver från A-G och bilderna 

med siffror från 1 till 3. Alla sju deltagare har skickat in tre bilder och bokstaven står för 

deltagaren och siffran för bilden. De tre dimensioner och dess innehåll jag i denna studie 

fokuserade på utgående från och i enlighet med Goffmans reklamanalysen (1979) var 

följande:  

 

• Den ritualiserade undergivenheten. I denna dimension tittade jag på följande 

aspekter: placering, eftergivande eller blidkande gester, barnaktiga eller oseriösa 

gester och leende. Placeringen syftar på ifall deltagaren sitter, står eller ligger och i 

så fall var eller på vad, exempelvis hemma på en soffa. Eftergivande eller de 

blidkande gesterna syftar på ifall deltagarna har böjd kropp, sänkt huvud, eller försagd 

knäböjning. Med barnaktiga eller oseriösa gester ville jag se ifall deltagarna utförde 

dylika åtbörder. Leendet syftar på om deltagaren ler eller inte.  
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• Det beviljade avlägsnandet. I denna dimension fokuserade jag på de ting som enligt 

Goffman (1979) kan signalera avlägsnande. Jag ville veta om deltagaren riktar sin 

blick mot eller bort från kameran, ifall deltagarna retirerar bakom diverse objekt eller 

täcker sitt ansikte och om deltagarna trycker sig intill varandra.  

 

• Den feminina beröringen. I denna dimension observerade jag om deltagarna höll i ett 

objekt, nuddade sig själv eller vidrörde objekt.  

 

I den första fasen undersökte jag om de tidigare observationerna i reklamanalys om kvinnors 

roll i bilder går att upptäckas i profilbilderna. För att göra processen metodisk arbetade jag 

systematisk i alfabetisk och numerisk ordning. Jag inledde analysprocessen med att granska 

deltagare A:s bilder och tittade huruvida hennes bilder motsvarar Goffmans dimensioner. 

Först jämförde jag A:s bild nummer ett med dimensionen det beviljade avlägsnandet, sedan 

med ritualiserad undergivenhet och till sist med den feminina beröringen. Därefter fortsatte 

jag med bild nummer två och sedan tre. Efter en noggrann granskning av alla A:s bilder gick 

jag vidare till deltagare B. Analysprocessen framskred på samma sätt tills jag hade analyserat 

och jämfört alla deltagares profilbilder med Goffmans dimensioner. Under processen 

använde jag mig även av bildbeskrivningen och gjorde skilda anteckningar av mina 

observationer för att kunna beskriva profilbildernas motsvarigheter och skiljaktigheter 

jämfört med reklamanalysen.  

 

Då jag i den första fasen jämförde deltagarnas tinderprofilbilder med Goffmans reklamanalys 

fokuserade jag i den andra fasen på ytterliga visuella element och semiotiska resurser. I bilder 

kan människor avbildas på olika sätt och ur olika vinklar. Vertikala och horisontella vinklar 

är därmed semiotiska resurser och bildperspektiv kan användas för att skapa maktrelationer. 

(Björkvall, 2009, s. 10 och 13.) På grund av detta tittade jag i min analys på vinkeln, alltså 

ur vilken höjd bilden är tagen från. Ifall bilden är tagen aningen uppifrån betraktas vinkeln 

som hög, ifall rakt framifrån betraktas vinkeln som mitten och om aningen nerifrån betraktas 

det som låg. Björkvall (2009, s. 49 och 51) menar att kameravinkeln är en stark semiotisk 
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resurs för att placera betraktaren av bilden i en viss position och bildkompositören har valt 

ett tydligt perspektiv för betraktaren. En hög vinkel skapar betraktarmakt och således ger 

perspektivet makt åt den som ser på bilden från den betraktarpositionen som bilden erbjuder. 

Om en bild presenteras ur mittenvinkeln, alltså öga mot öga, råder det en maktbalans mellan 

åskådaren och den avbildade personen. Om bilden är tagen aningen nerifrån tillskrivs makten 

till den avbildade eftersom då ser åskådaren upp på den avbildade. (Björkvall, 2009, s. 52.)  

 

Björkvall (2009, s. 39) menar att med distans kan man skapa ett symboliskt avstånd eftersom 

den som ser på bilden inte i verkligheten är nära de avbildade personerna. Distansen skapas 

med beskärningar som avgränsar hur mycket vi ser av personen på bilden. Närbilder kan 

sägas vara anknutna till intimitet och åskådaren erbjuds att betrakta den avbildade personen 

från en nära distans. (Björkvall, 2009, s. 40-41.) Enligt Schroeder och Borgerson (1998) 

framstår kvinnor och deras kroppar i reklam avgränsade och avskurna och istället för att visa 

hela kroppen visas delar av kroppen. Därmed ville jag se på distansen med vilket jag syftar 

på hur mycket av deltagarens kropp syns i profilbilden. Ifall man ser ansiktet och en del av 

axlarna och brösten beskrivs distansen som ansikte, och ifall man ser ansiktet och ner till 

midjan eller höften beskrivs distansen som halva kroppen. Om man ser från ansiktet ner till 

knäna eller hela kroppen beskrivs distansen som hela kroppen.  

 

Enligt Björkvall (2009, s. 10) kan män i olika texter och bilder presenteras som mer aktiva 

än kvinnor och i reklam framställs kvinnor som passiva och sensuella varelser (Moradi, 

2010). Därav granskade jag om deltagarna är aktiva eller passiva i sina profilbilder och 

observerade ifall deltagarna hade bilder på sig själv där de utför en aktiv handling i form av 

exempelvis en hobby eller om deltagarna framstår som passiva. Således var det också 

relevant att analysera kontexten som deltagaren befinner sig i. Eftersom det västerländska 

skönhetsidealet framhäver bland annat slankhet (Hesse-Biber m.fl., 2006) och den feminina 

nakenheten används inom reklamindustrin för att sälja diverse produkter (Lindner, 2004; 

Schroeder & Borgerson, 1998) granskade jag även dessa feminina attribut. Jag observerade 

alltså om deltagarna var slanka/normalviktiga eller inte samt om det kunde observeras bar 

hud och avslöjande kläder. Enligt Strubel och Petrie (2017) internaliserar tinderanvändare 
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skönhetsideal starkare än de som inte använder applikationen. Målet i online dejting är att se 

attraktiv ut (Bihlmayer, 2018) och eftersom speciellt kvinnor belönas i samhället genom sitt 

utseende och fysiska attraktivitet (Margolin & White, 1978) ville jag analysera om deltagarna 

följde rådande skönhetsideal och exempelvis framhävde sitt utseende med smink då det 

huvudsakligen associeras med kvinnor.  

 

För att analysera de multimodala aspekterna använde jag mig av min bildbeskrivning och 

profilbilderna och pendlade mellan dessa två för att garantera att jag noterade och analyserade 

alla väsentliga element. Jag gjorde skilda anteckningar av mina observationer. Jag arbetade 

systematiskt genom att börja med alfabetisk ordning och granskade varje profilbild enskilt 

med fokus på de multimodala aspekterna. De färdiga multimodala aspekter som jag 

analyserade var följande: vinkel, aktiv vs. passiv, kontext, distans och feminina 

attribut/skönhetsideal. Efter att ha analyserat de färdigt definierade multimodala inslagen 

koncentrerade jag mig på ytterliga visuella element som framgick ur materialet, vilket visade 

sig vara var typ av bild, alltså om bilden var en selfie3 eller tagen av någon annan.  

 

4.4 Etik och kvalitet 

 

Liksom i alla forskningssammanhang ligger forskningsetiken i fokus även i denna studie och 

i följande kapitel behandlas forskningens etiska samt kvalitativa aspekter. I utförandet och 

planeringen av undersökningen tog jag Helsingfors universitets och de allmänt kända 

forskningsetiska riktlinjerna i beaktande och har handlat enligt god vetenskaplig praxis. 

Ansvaret av att följa de forskningsetiska riktlinjerna ligger hos forskaren, forskningsgruppen 

och forskningsenhetens ledare (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 133). De forskningsetiska 

principerna understryker vikten av noggrannhet och omsorgsfullhet under hela forsknings- 

och skrivprocessen. Dokumentation och presentation av resultat ska vara grundligt och 

precist likväl som bedömningen av tidigare undersökningar och deras resultat. Hänvisning 

till tidigare forskning skall göras på ett korrekt sätt och man skall respektera tidigare 

forskning och forskare. (Helsingfors universitet, 2020.)  

 
3 En selfie är ett fotografiskt självporträtt.  
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För att en studie ska uppnå god kvalitet bör den ha varit noggrann, systematisk och väl 

genomförd. Kritiskt och kreativt tänkande är två grundläggande förhållningssätt i kvalitativ 

forskning. Forskningens och forskningsmetodernas tillförlitlighet och kvalitet evalueras 

oftast genom begreppen validitet och reliabilitet, men inom den kvalitativa forskningen har 

dessa begrepp kritiserats i och med att de utvecklats i samband med kvantitativa metoder 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136; Thornberg & Fejes, 2015). Enligt Thornberg och Fejes 

(2015) handlar validitet och reliabilitet i den kvalitativa forskningsprocessen mer om 

forskarens förmåga att reflektera kring den egna rollen, kompetens och tolkning. Forskaren 

bör reflektera kring sina val, evaluera forskningens tillförlitlighet och validitet så att läsaren 

förses med information om undersökningens bakgrund och de val som gjorts under 

forskningsprocessen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Goda egenskaper hos en 

forskare är där med bland annat kompetens, integritet och självmedvetenhet. (Thornberg & 

Fejes, 2015.)  

Enligt Anttila (1996, s. 260) utgår forskaren från den egna världsbilden, tidigare erfarenheter 

samt ur de förutfattade meningar man har i förhållande till studieobjektet. Forskarens 

bakgrund och kunskap är aktiva redskap i tolkningsprocessen och i kvalitativ forskning talar 

man därför om en tolkning av verkligheten. Således är forskningsresultaten en tolkning av 

studieobjektet. (Fejes & Thornberg, 2019; Fejes & Thornberg, 2015.) Den meningsbärande 

betydelsen i bilderna framstår ur tolkningar (Schroeder, 2006, s. 19) och därmed formas även 

mina slutsatser i denna avhandling av mina subjektiva erfarenheter. Under 

forskningsprocessen har jag strävat efter att inte låta mig påverkas av mina egna förutfattade 

meningar eller personliga värderingar, men eftersom mina tolkningar är socialt förankrade 

och bygger på tidigare kunskap skall man förhålla sig kritiskt mot en total subjektivitet i sig. 

Det bör konstateras att jag identifierar mig själv som en kvinna och trots att jag förhåller mig 

kritiskt till samtida könsstereotypier lever jag i ett samhälle där jag onekligen påverkas av 

och upprätthåller rådande normer. Jag strävar efter att förhålla mig objektivt till 

forskningsmaterialet men är medveten om att min subjektiva verklighet påverkar mitt 

förhållningssätt till studien. 
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Forskningsprocessen har varit både intressant och utmanande, och enligt Fejes och 

Thornberg (2019) är forskningsprocessen inte alltid en lätt och lineär process. Den största 

utmaningen under processen var själva materialinsamlingen och den ursprungliga tanken var 

att skapa ett fabricerat tinderkonto och använda det för materialinsamling. Detta skulle dock 

ha medfört etiska dilemman. Eftersom jag som forskare varken har som avsikt eller intresse 

att bryta mot god forskningssed eller Upphovsrättslagen (404/1961), var min uppgift att 

komma fram med ett alternativt sätt som möjliggjorde utförandet av studien samtidigt som 

den är etiskt hållbar. Etisk hållbarhet är även en viktig aspekt gällande evalueringen av 

studiens kvalitet (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 127). Utöver den ursprungliga avsikten att 

skapa ett fabricerat tinderkonto skickade jag e-post till Tinder och bad om ett sampel av bilder 

men fick aldrig ett svar på min förfrågan. Eftersom det fabricerade kontot inte var i enlighet 

med god vetenskaplig praxis löste jag materialinsamlingen genom att be om valfria foton 

från valfria personer.  

 

Deltagarna blev försedda med information om studien och dess syfte med ett 

informationsbrev (se bilaga 1a-c) där det framkom att deltagandet är frivilligt och att 

deltagarnas bilder inte publiceras i det färdiga arbetet. Deltagarna har gett sitt samtycke till 

att frivilligt delta i undersökningen. I informationsbrevet fanns också mina kontaktuppgifter 

för eventuella frågor. Informationsbrevet är skrivet på finska, svenska och engelska för att 

undvika möjliga språkliga missförstånd. Jag gjorde ett dataskyddsmeddelande som skickades 

till deltagarna och Helsingfors universitets dataskyddsombud för arkivering. I 

dataskyddsmeddelandet informeras deltagarna om deras rättigheter och ytterligare vad 

deltagarnas uppgifter används till samt att det inte går att känna igen deltagarna i det färdiga 

arbetet. Jag bad inte om ett samtycke till att publicera bilderna eftersom jag i den stunden 

ifrågasatte studiens genomförbarhet och ville garantera tillgång till ett material. I efterhand 

anser jag att jag först borde ha skickat ut ett mejl där deltagarna ombes ge sitt samtycke till 

att inkludera bilderna i avhandlingen. Om deltagarna i det skedet skulle ha avböjt sin 

medverkan kunde man sedan ha gått ut med alternativet att inte publicera bilderna. 

Tillvägagångssättet påverkar materialet och därmed studiens resultat vilket diskuteras 

noggrannare i diskussionskapitlet (kapitel 6). 
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Helsingfors universitets etiska kommitté uppmanar att man skall undvika att skada sina 

studieobjekt och eftersom deltagarnas integritet skall respekteras och tryggas publiceras inte 

materialet i magisteravhandlingen. Istället kommer jag att på basis av resultaten välja ut de 

mest typiska elementen ur bilderna för att representera majoriteten och simulera en bild i 

efterhand. Bildsimuleringen möjliggör deltagarnas anonymitet och därmed kan deltagarna 

inte identifieras av utomstående. Även Döring, Reif och Poshel (2016) har visualiserat sitt 

material genom bildsimulering. Genom att ha följt de forskningsetiska riktlinjerna har jag 

tagit i beaktande och reflekterat kring de etiska aspekterna under hela forskningsprocessen 

specifikt gällande integritet. 

 

5 Resultat 

 

Till näst presenteras studiens resultat. Resultaten visualiseras med exempel av bilder på mig 

själv för att belysa hur reklamanalysens dimensioner eller de multimodala inslagen kan se ut. 

Exempelbilderna innehåller visuella element från båda perspektiven eftersom metoderna 

möjliggör att granska flera analysenheter som kompletterar varandra, men i bildtexten står 

det vilka analysenheter bilden är avsedd att belysa. Dessa illustrativa bilder har inte använts 

på Tinder och är inte en direkt simulering av materialet utan exempel på hur profilbilderna 

kan se ut. Resultatredovisningen påbörjas med Goffmans dimensioner och därefter 

presenteras de multimodala inslagen. Till sist presenterar jag en simulerad bild (bild 9) på 

mig själv för att belysa de mest förekommande elementen från de reklamanalytiska 

dimensionerna och multimodala inslagen och sammanfattar resultaten.  

5.1 Ritualiserad undergivenhet 

 

Från dimensionen ritualiserad undergivenhet framkom det att deltagarna står oftast på sina 

bilder (13/21) och i 4/21 fall sitter de. C och F står på alla sina bilder och alla deltagare har 

åtminstone en bild av sig där de står. Av dem som sitter, sitter tre på stolar och en på golvet 

(A2). En person (D2) är knäböjd mot marken och tre bilder förblev oklara gällande 

placeringen. Alla deltagare hade åtminstone en bild där de utförde blidkande eller 

eftergivande gester, samtidigt som alla förutom C även hade åtminstone en bild på sig där de 
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inte utförde dylika gester. Den vanligaste blidkande gesten var att ha huvudet på sned. I en 

av profilbilderna (C3) hade deltagaren sänkt huvud, böjd kropp och en timid knäböjning. 

Ingen utförde barnaktiga eller oseriösa gester men majoriteten av deltagarna log på sina bilder 

(13/21) och alla hade åtminstone en bild av sig där de log. A och D hade två bilder där de 

inte log och enbart en bild av sig där de log medan för resten av deltagarna var fallet det 

motsatta.  

                                  

Bild 1. Exempel på blidkande gester.  

På bilden ovan ler jag, har sänkt huvud och en timid knäböjning och dessa är exempel på 

blidkande gester. Enligt reklamanalysen (Goffman, 1979) är det ovanligt för kvinnor att stå 

på bild medan bland studiens deltagare var det vanligt att stå i profilbilderna. 

5.2 Beviljat avlägsnande 

 

Från dimensionen det beviljade avlägsnandet framkom det att deltagran riktade sin blick 

nästan lika ofta mot kameran som bort från den. I 12/21 profilbilder riktade deltagarna sin 

blick rakt mot kameran, i 5/21 fall riktade deltagarna sin blick bort och i de resterande fyra 

bilderna blundade deltagarna på sina bilder. D blundar i två av sina bilder (D2 och D3) och 

C tittar rakt mot kameran i alla sina bilder. Ingen, förutom D (2) som tryckte sig intill en 
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hund, uttryckte avlägsnande genom att trycka sig intill varandra även om det var andra 

människor närvarande på bilden. På bild 2 blundar jag vilket illustrerar ett beviljat 

avlägsnande. I materialet blundande deltagarna i fyra bilder.  

 

                       

Bild 2. Exempel på beviljat avlägsnande.  

 

I fyra bilder täckte deltagarna sitt ansikte. F (3) täcker sitt ansikte med sitt hår och B (2) med 

en kaffekopp. Deltagare G har två bilder på sig där hon retirera bakom ett objekt, på bild 2 

täcker hon sitt ansikte med solglasögon och i bild 3 täcker hon sitt ansikte bakom en telefon. 

I 17/21 bilder täcker deltagarna varken sitt ansikte eller retirerar bakom objekt. Bild 3 är 

exempel på beviljat avlägsnande. Blicken är bortriktad och jag retirerar bakom objekt och 

täcker ansiktet med solglasögon och hår.  
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Bild 3. Exempel på beviljat avlägsnande.  

5.3 Feminin beröring 
 

Från dimensionen den feminina beröringen framkom det att i sex bilder höll deltagarna i ett 

objekt. Dessa objekt bestod av telefoner, paraply, rosor och kaffekopp. I tre bilder kunde 

det observeras en feminin beröring där nuddningen var sensuell. I dessa fall handlade det 

om att vidröra sig själv i ansiktet (B1), vidröra omringande stränggardiner (C3) och vidröra 

sin kropp (F1). På bild 4 vidrör jag blommorna vilket är exempel på feminin beröring. 

 

                                      

Bild 4. Exempel på feminin beröring. 
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5.4 Bildtyp 

 

Majoritetens profilbilder bestod av selfien och alla hade åtminstone en bild av sig som var en 

selfie. Av dessa 14 bilder som är selfien var fyra tagna via en spegel. En bild förblev oklar, 

den kunde ha varit en selfie eller tagen av någon annan. De resterande bilderna, alltså sju 

stycken, var tagna av någon annan.  

 

                                    

Bild 5. Exempel på bildtyp. 

Bild 5 är exempel på en selfie vilket var den vanligaste bildtypen i materialet. 
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5.5 Distans och vinkel 

 

I 10/21 bilder var fokus på ansiktet, vilket var den vanligaste distansen bland deltagarna. 

Halva kroppen kunde konstateras i fem bilder och hela kroppen i sex. Fem av sju deltagare 

hade åtminstone en bild av sig själv där man kunde se hela kroppen medan B hade inga 

profilbilder vars distans kunde klassificeras som ansiktet. B:s och G:s alla bilder var tagna ur 

mittenvinkeln, vilket var den vanligaste vinkeln bland profilbilderna i materialet. Totalt var 

15 bilder tagna ur mittenvinkeln och alla deltagare hade åtminstone en profilbild ur denna 

vinkel. Tre bilder var tagna ur hög vinkel och tre ur låg vinkel, varav två förekom i D:s bilder 

(D1 och D3).  

Bild 6. Exempel på vinkel och distans. 

Bild 6 är exempel på distansen halva kroppen och mittenvinkel som var den vanligaste 

vinkeln bland deltagarna. 
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5.6 Kontext 

 

Kontexten var oftast inomhus. Största delen av profilbilderna var tagna inne, allt som allt var 

13 bilder var tagna inomhus. En bild var tagen i en bil (G1) och en på en fest (D3). Resterande 

bilderna var tagna utomhus, en bild på ett utecafé (B2), en på en balkong (A1) och en i ett 

naturområde (D2). I tre bilder var deltagarna på någon sorts festival (B2, C3 och E3). Bild 7 

är ett exempel på kontexten inomhus. 

 

                                       

Bild 7. Exempel på kontext. 
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5.7 Aktivitet och feminina attribut 

 

Ingen hade en bild på sig där de aktivt utförde en handling förutom D som är på en studiefest 

med händerna upp i luften. De feminina attributen och skönhetsidealen i bilderna visar att 

alla deltagare kan anses vara normalviktiga/slanka. Kläderna var oftast täckande och det 

visades bar hud enbart i få fall, exempelvis C3, då C har korta shorts och en topp som blottar 

axlar och magen. Deltagarna hade smink i 18/21 bilder och alla hade åtminstone en bild på 

sig där de var sminkade. Vissa hade starkare smink, exempelvis E2-3, medan G och D hade 

även fransförlängningar. Ingen av deltagarna hade kort hår, utan alla deltagare hade 

åtminstone axellångt hår. 

           

Bild 8. Exempel på feminina attribut och aktivitet.  

 

Bild 8 illustrerar passiv posering och att vara sminkad. Dessa är exempel på feminina attribut 

och aktivitet. Deltagarna poserade främst på sina bilder och var ofta sminkade. 
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5.8 Simulerad bild och sammanfattning 

 

Bild 9 är en simulerad bild på mig själv där jag tagit i beaktande de mest förekommande 

visuella elementen från de reklamanalytiska dimensionerna och multimodala inslagen som 

framgick ur materialet. 

 

                                    

Bild 9. En simulerad bild på de mest förekommande visuella elementen. 

 

Bilden ovan belyser de mest förekommande visuella elementen i materialet. Dessa är 

följande: bilden är en selfie tagen på distansen ansikte och ur mittenvinkeln; bilden är tagen 

inomhus; jag står, tittar mot kameran, har huvudet aningen på sned och ler; jag är sminkad 

och visar inte bar hud. 

 

Resultaten visar att alla deltagare hade åtminstone en bild av sig där man kunde observera ett 

anammande av reklamanalysens dimensioner och av de kvinnoideal som representeras i 

media. Samtidigt förekom bilder i materialet där faktorerna inte var i enlighet med den 

tidigare forskningen. Beroende på vilken dimension eller multimodalt inslag man granskade 

förekom vissa element oftare än andra. Exempelvis använde sig alla av blidkande gester 
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medan ingen utförde oseriösa gester, och medan den feminina nakenheten inte kan sägas 

användas som ett medel för att framhäva eller objektifiera sig själv så var avgränsade kroppar 

en vanlig företeelse i profilbilderna. Det fanns också skillnader bland deltagarna gällande hur 

ofta något visuellt element förekom. Trots detta fanns det inte en enda profilbild som inte 

skulle ha haft något feminint attribut eller något element ur Goffmans dimensioner (1979). 

Således kan det konstateras att kvinnor till en del objektifierar sig själv och styr sin visuella 

självpresentation enligt de kvinnoideal som reklamindustrin förespråkar för och 

upprätthåller. 

6 Diskussion 

 

Syftet med magisteravhandlingen var att undersöka om de tidigare könsstereotypiska 

observationerna om kvinnors roll i bilder går att upptäckas på Tinder. Jag ville veta om 

kvinnor styr sin visuella självpresentation i sina tinderprofilbilder i enlighet med vad tidigare 

reklamforskning visat om könsstereotypisk avbildning, och ifall kvinnor objektifierar sin 

femininitet i sina tinderprofilbilder på samma vis som tidigare reklamforskning visat om 

kvinnoideal. Som metod användes reklamanalys med inslag av multimodalitet. I forskningen 

framkom det att deltagarna delvis styr sin visuella självpresentation i enlighet med vad 

tidigare reklamforskning visat om könsstereotypisk avbildning (Bel & Milic, 2002; Goffman, 

1979; Schroeder & Borgerson, 1998; Signoretti, 2017). Resultaten visar att man kan skåda 

visuella element och feminina attribut som överensstämmer med reklamanalysens 

dimensioner och den tidigare forskningen om kvinnors roll i bilder samtidigt som alla 

analysenheter inte kunde observeras i alla profilbilder. 

6.1 Deltagarnas visuella självpresentation jämfört med tidigare forskning 

 

Enligt Goffmans reklamanalys (1979, s. 40-43) är det vanligare att kvinnor sitter eller ligger 

istället för att stå, och förekomsten av dessa element i materialet är inte entydiga. I 

dimensionen ritualiserad undergivenhet stod deltagarna i 13 bilder, C och F står i alla sina 

bilder och alla deltagare hade åtminstone en bild på sig där de står. Samtidigt förekom även 

tre bilder där deltagarna sitter på stolar, en bild där deltagaren sitter på golvet medan en är 

knäböjd mot marken. Tre profilbilder förblev oklara och jag kunde inte med säkerhet avgöra 
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huruvida deltagaren stod eller satt. Enligt Goffman (1979, s. 41) signalerar att sitta eller ligga 

underkastelse för man befinner sig konkret på en lägre nivå och detta kunde observeras i fem 

profilbilder, medan deltagarna ändå oftare stod i sina bilder. Det är intressant att notera att en 

av sju deltagare satt på golvet (A2) och en var knäböjd mot marken (D2). Alla sju deltagare 

hade åtminstone en bild där de utförde blidkande gester samtidigt som alla förutom en (C) 

hade åtminstone en bild på sig där de inte utförde dylika gester. Den vanligaste blidkande 

gesten var att ha huvudet på sned. I en av profilbilderna (C3) hade deltagaren både sänkt 

huvud, böjd kropp och en timid knäböjning och använde sig således av alla de blidkande 

gester Goffman (1979, s. 45-47) redogör för i reklamanalysen. Man kan således observera 

eftergivande gester bland deltagarna men beroende på deltagaren varierade gesternas 

förekomst.  

Ingen av deltagarna utförde barnaktiga eller oseriösa gester vilket motsäger Goffmans (1979, 

50-51) iakttagelser och bekräftar Signorettis (2017) resultat där dylika gester inte förekom. 

Majoriteten av deltagarna log i sina bilder och alla hade åtminstone en bild på sig där de log. 

A och D hade två bilder där de inte log och enbart en bild av sig där de log. Bland resten av 

deltagarna var fallet det motsatta och de hade två bilder där de ler och en där de inte ler. 

Enligt Goffman (1979, s. 48) ler kvinnor oftare i amerikanska sammanhang och också i den 

västerländska kulturen tenderar och förväntas kvinnor le oftare än män (LaFrance, Hecht & 

Levy Paluck, 2003). Samma fenomen kan noteras bland deltagarna. Kvinnor ler även oftare 

än män också då de tror att någon observerar dem och på Tinder är det underförstått att någon 

tittar på ens bilder. Att le är i enlighet med könsnormativt beteende bland kvinnor som skall 

vara känslosamma och offentliga med sina känslor. Männen i sin tur skall vara dominanta 

och utöva kontroll och att inte le är ett sätt att framföra dominans. (LaFrance m.fl., 2003.) 

Det beviljade avlägsnandet kan enlig Goffman (1979, s. 62-66) signaleras via olika sorters 

blickar och det är vanligt att kvinnor inte tittar mot kameran. I materialet framkom det att i 

tolv bilder riktade deltagarna sin blick mot kameran, i fem bilder riktade deltagarna sin blick 

bort och i de resterande fyra bilderna blundade deltagarna på sina bilder. D blundar i två av 

sina bilder (D2 och D3) och C tittar rakt mot kameran i alla sina bilder. Således kan 

observationen gällande den bortvända blicken noteras i materialet samtidigt som deltagarna 
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oftare riktar blicken rakt mot kameran. Björkvall (2009, s. 41) menar att en blick mot 

åskådaren, åtminstone då bilden är tagen på nära distans, kan skapa en mer personlig relation 

till betraktaren. Om blicken riktas bort erbjuds åskådaren en möjlighet att betrakta den 

avbildade personen eventuellt även på en intim nivå (Björkvall, 2009, s. 41). Ingen, förutom 

en deltagare som tryckte sig intill en hund, uttryckte avlägsnande genom att trycka sig intill 

varandra även om det var andra människor närvarande på bilden. Dimensionen kunde 

observeras i en bild och man kan konstatera att denna dimension huvudsakligen inte förekom 

bland deltagarna.  

 

Tre deltagare täckte sitt ansikte och retirerade bakom objekt i fyra bilder, vilket är en aspekt 

i dimensionen det beviljade avlägsnandet (Goffman, 1979, s. 57-61). Deltagarna täckte sitt 

ansikte med varierande objekt: F (3) täcker sitt ansikte med sitt hår och B (2) med en 

kaffekopp. Deltagare G har två bilder på sig där hon retirera bakom ett objekt, på bild 2 täcker 

hon sitt ansikte med solglasögon och i bild 3 täcker hon sitt ansikte bakom en telefon. I 17/21 

bilder täcker deltagarna varken sitt ansikte eller retirerar bakom objekt och därmed kan 

dimensionen observeras även om förekomsten inte var vanligt bland majoriteten av 

deltagarna. 

            

Enligt Goffman (1979, s. 29) används kvinnors händer i reklam inte huvudsakligen i ett 

pragmatiskt syfte. I materialet höll deltagarna i olika objekt i sex bilder och händerna 

användes således i ett utilitaristiskt syfte samtidigt som den feminina och sensuella 

beröringen kunde uppmärksammas i tre profilbilder bland tre olika deltagare. I dessa fall 

handlade det om att vidröra sig själv i ansiktet, vidröra omringande objekt och vidröra sin 

kropp. Dessa feminina beröringar överensstämmer med reklamanalysen (Goffman, 1979, s. 

29-31). Således kunde den feminina beröringen observeras i materialet samtidigt som det 

bland deltagarna var vanligare att hålla i ett objekt än nudda det. 

 

Majoriteten av profilbilderna var selfien (14 st.) och enligt Döring m.fl. (2016) används 

selfien ofta för självpresentation i sociala medier. Björkvall (2009, s. 100) skriver att visuell 

framskjutenhet är en semiotisk resurs och ju mer framskjutet ett element är i en bild desto 
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viktigare är det eller åtminstone presenteras det så. Sätt och resurser att framföra visuell 

framskjutenhet är bland annat fokus och storlek (Björkvall, 2009, s. 101) och i selfiena ligger 

fokus starkt på deltagaren och ansiktet framstår vara störst. I 10 bilder var fokus på 

deltagarens ansikte och distansen var därmed kort, vilket möjligtvis betyder att deltagarna 

vill specifikt lyfta fram sina ansiktsdrag och framhäva sin attraktivitet, vilket är enligt 

Bihlmayer (2018) en önskvärd egenskap i online dejting. Likväl erbjuder en nära distans en 

möjlighet för åskådaren att betrakta deltagaren på nära håll (Björkvall, 2009, s. 41). I 

materialet kunde distansen för halva kroppen konstateras i fem bilder och hela kroppen i sex 

och fem av sju deltagare hade åtminstone en bild av sig själv där man kunde se hela kroppen. 

Enbart B hade inga profilbilder vars distans kunde klassificeras som ansiktet. Enligt 

Schroeder & Borgerson (1998) är det vanligare i reklam att visa delar av kvinnokroppen 

istället för att visa hela kroppen, och bland deltagarna var det vanligare med avgränsade 

bilder än bilder med hela kroppen. 

Enligt Björkvall (2009, s. 49) är kameravinkeln en stark semiotisk resurs för att placera 

läsaren av bilden i en viss position. Vanligaste vinkeln bland deltagarna i materialet var 

mittenvinkel, vilket syftar på en maktbalans mellan den avbildade och åskådaren. Totalt var 

15 bilder tagna ur mittenvinkeln och alla deltagare hade åtminstone en profilbild ur denna 

vinkel. Tre bilder var tagna ur hög vinkel och tre ur låg vinkel, varav det första perspektivet 

ger makt till åskådaren och det sistnämnda tillskriver makt till deltagaren. Det är intressant 

att notera att av de tre bilder som var tagna ur den höga vinkeln tillhörde två profilbilder till 

en och samma deltagare (D). Deltagarna har valt olika perspektiv för betraktaren och med 

tanke på resultaten kan man säga att deltagarna ofta skapade en maktbalans mellan sina 

profilbilder och åskådaren. 

Kontexten i profilbilderna var oftast inomhus och enligt Farris (2004) och Kaufman (1992) 

skildras kvinnor i reklam oftare inomhus än utomhus jämfört med män och samma 

observation går att notera bland deltagarna i materialet. En bild (G1) var tagen i en bil vilket 

kan tolkas som ett traditionellt manligt utrymme men det är oklart huruvida G kör bilen eller 

sitter som passagerare. Därtill blundar hon och täcker sitt ansikte med solglasögon vilka är 

element ur Goffmans reklamanalys (1979).  
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I största delen av bilderna utförde deltagarna ingen aktiv handling utan bilderna handlade 

främst om passivitet i form av posering. Enbart D (3) har en bild var hon närvarar på en 

studiefest, har händerna mot himlen och blundar. Att blunda är enligt reklamanalysen ett 

beviljat avlägsnande (Goffman, 1979, s. 62-65) samtidigt som vinkeln är låg och tillskriver 

makt till deltagaren (Björkvall, 2009, s. 52). Det kan också fästas uppmärksamhet vid att B 

dricker kaffe i sin bild men det kan argumenteras ifall detta kan anses vara en aktiv handling, 

speciellt då B samtidigt täcker sitt ansikte med koppen vilket i Goffmans termer (1979 s. 57-

61) handlar om retirering bakom objekt. På bild D2 är deltagaren vid ett naturområde och 

man kan spekulera att det skett eller skall ske en aktiv handling men eftersom deltagaren är 

på knä mot marken (ritualiserad undergivenhet) och trycker sig intill en hund (beviljad 

avlägsnande), kan det inte klassas som en aktiv handling. Således kan den feminina 

passiviteten som präglar kvinnosynen inom reklamindustrin och i samhället (Moradi, 2010) 

uppmärksammas i materialet. 

De feminina attributen och skönhetsidealen i bilderna visar att alla deltagare kan anses vara 

normalviktiga eller slanka och därmed kan det västerländska skönhetsidealet gällande vikt 

avläsas i materialet (Hesse-Biber m.fl., 2006). Den feminina nakenheten som används för att 

sälja diverse produkter (Lindner, 2004; Schroeder & Borgerson, 1998) kunde enbart 

observeras i ett fall (C3), där deltagaren har väldigt korta shorts samt en topp som blottar 

axlar och magen. Därmed kan det argumenteras att nakenhet inte är ett vanligt medel för att 

framhäva eller objektifiera sig själv bland deltagarna i materialet. Deltagarnas kläder var ofta 

täckande och det visades bar hud enbart i enstaka fall.  

 

Deltagarna framstod vara måna om att ta hand om sig själv och sitt utseende. I online miljöer 

är attraktivitet en önskvärd egenskap (Bihlmayer, 2018) och människor tenderar att 

presentera sig enligt den normativa synen av könsroller (Tommasi, 2004). Speciellt kvinnor 

belönas i samhället genom deras fysiska attraktivitet (Margolin & White, 1978) och det 

feminina idealet framhäver utseendets betydelse där kvinnans framgång, värdering och lycka 

är kopplade till hennes utseende (Hesse-Biber m.fl., 2006). Enligt Korichi, Pelle-de-Queral, 

Gazano och Aubert (2011) påverkar utseendet våra vardagliga sociala interaktioner och 
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genom att ta hand om vårt utseende kan vi bland annat reglera oss själva och kommunicera 

social information såsom status. Specifikt ansiktsattraktivitet verkar spela en väsentlig roll 

gällande självsäkerhet och därmed har smink en central roll gällande den fysiska 

attraktiviteten (Korichi m.fl., 2011). Bland deltagarna var det mycket vanligt att vara sminkad 

och alla hade åtminstone en bild på sig där de hade smink, en del hade även 

fransförlängningar. Enbart en deltagare verkade vara osminkad. Enligt Korichi, Pelle‐De‐

Queral, Gazano och Aubert, (2009) är motivationsfaktorerna för att använda smink bland 

annat för att kamouflera sig själv eller för att synas. Den som vill gömma sig är orolig över 

att skapa ett negativt intryck och försöker därmed förbättra sitt utseende, medan andra genom 

att använda smink vill ge en positiv bild av sig själv och locka andra till sig. (Korichi m.fl., 

2009.) Smink associeras huvudsakligen med kvinnor och med smink kan man också reducera 

eller framhäva vissa drag. Således kan man argumentera för att smink kan fungera och vara 

ett sorts självpresentationsmedel. Med tanke på resultaten kan det uppfattas att deltagarna 

strävade efter att se bra och attraktiva ut enligt den rådande normen.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Jag har använt metoden Goffmans reklamanalys med inslag av multimodalitet för att granska 

mitt material. I analysen har jag redogjort för vad som finns i profilbilderna inom ramen för 

vad som kan avläsas med metoden och en annan metod kunde ge upphov till olika resultat.  

Reklamanalys med multimodala inslag fungerade väl som ett analysverktyg eftersom min 

avsikt var att utöver Goffmans dimensioner granska andra visuella element. 

Reklamanalysens dimensioner fungerade enligt mig optimalt och jag håller med Siibak 

(2010) om att metoden lämpar sig väl för att analysera profilbilder, även om jag inte 

granskade alla dimensioner och lämnade därmed vissa enheter utanför analysen. De 

dimensioner jag på förhand med tanke på materialet valde att utelämna framgick inte heller 

ur materialet. Således anser jag att jag gjorde en godtagbar avgränsning. Då den tidigare 

forskningen ofta haft ett större material att analysera (t.ex. Signoretti, 2017) fungerade 

reklamanalysen enligt mig även med ett litet material och metodens styrka är dess 

anpassbarhet. En svaghet i metoden är att reklamanalysen granskar bara vissa begränsade 

element relaterade till könsstereotypisk avbildning. Samtidigt är de färdiga dimensionerna en 
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styrka eftersom de lyfter fram väsentliga analysenheter som bekräftats med tidigare 

forskning.  

 

De multimodala inslagen fungerade som kompletterande analysenheter till reklamanalysens 

dimensioner och möjliggjorde att granska profilbilderna genom att ta i beaktande ytterligare 

visuella element. Multimodala analyser är lämpliga ifall man vill studera visuella, 

multimodala texter i relation till deras kulturella, sociala och historiska sammanhang 

(Björkvall, 2009, s. 10). Trots att metodens ändamål stämmer överens med avhandlingens 

syfte var metoden i min mening inte lika implementerbar som reklamanalysen till att 

analysera profilbilder. Liksom reklamanalys används multimodalitet ofta då man analyserar 

reklam med den skillnaden att inom det multimodala angreppssättet kan fokus även sättas på 

text, då reklamanalysen fokuserar enbart på det visuella och non verbala. Även om en bild är 

en semiotisk modalitet (Björkvall, 2009, s. 14) lämpar metoden enligt mig bäst i ett material 

där man kan analysera sambandet mellan text och bild. Därmed kunde framtida forskning 

även beakta profilbeskrivningen. Med reflektionen kring multimodalitet som analysverktyg 

vill jag lyfta fram att metoden fungerade i min forskning trots att metoden inte var lika 

anpassbar till materialet som reklamanalysen. Av den anledningen var tillämpandet av 

multimodalitet även en av studiens utmaningar samtidigt som metoden möjliggjorde att 

granska flera visuella element.  

 

6.3 Förslag på framtida forskning och tillförlitlighet 

 

I den här forskningen var fokus på det visuella och deltagarnas personliga avsikter med 

bildvalen förblir oklart. Därmed kunde det i framtida forskning användas andra kvalitativa 

metoder så som intervju för att få vetskap om den personliga meningen bakom bildvalet. 

Inom reklamindustrin används olika sätt, bl.a. semiotiska resurser eller non verbala 

antydanden, för att avbilda människor och skapa ideal om det goda livet. Det kan skådas 

användning av likande attribut bland deltagarna i materialet och man kan reflektera kring 

huruvida avsikten varit att medvetet använda samma medel som inom reklamindustrin, eller 

anser deltagarna att de exempelvis ser bättre ut genom att ha huvudet på sned, vilket samtidigt 

är något som reklamindustrin förmedlar vara det ”rätta” sättet att se bra ut på och värt att 
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eftersträva. Enligt Pargana Mota (2016) kan våra självpresentationsstrategier följa de normer 

som masskulturen förespråkar för och således handlar deltagarna stundvis enligt den rådande 

ideologin om hur kvinnor skall vara. I materialet kan man observera att självpresentationen 

till en del styrs av samma kvinnoideal som samhället förespråkar för och som vi ser i reklam. 

Med resultaten i åtanke, som både bekräftar och ifrågasätter den tidigare forskningen om 

kvinnors roll i bilder, kan man konstatera att det vore lämpligt att göra mer forskning för att 

ytterligare kartlägga fenomenet. Eftersom den utförda forskningen är kvalitativ kunde 

framtida forskning analysera profilbilder med kvantitativa metoder för att kunna se om 

fenomenet kan observeras i en bredare kontext. Då deltagarna i denna forskning bestod av 

sju under 30-åriga, kvinnliga högskolestuderande vore det intressant att se hur resultaten 

skiljer sig bland en annan målgrupp, eller i samma målgrupp men med ett större sampel. Det 

vore samhälleligt intressant att forska om ålder eller utbildning/sysselsättning påverkar den 

visuella självpresentationen och internalisering av gruppspecifika normer.  

 

Tillförlitlighetsaspekten har tagits i beaktande under hela forskningsprocessen. Jag har 

arbetat metodiskt, strävat efter noggrannhet i alla forskningsprocessens faser och motiverat 

mina val. En aspekt som både försvagar tillförlitligheten och är en av studiens begräsningar 

är att jag inte kan visa mitt material i avhandlingen och förblir den enda personen som sett 

materialet. Således kan jag inte heller belysa forskningsresultaten med exempel från 

materialet. Det är dock viktigt att uppmärksamma att detta görs med respekt mot deltagarna 

och för att bevara deras anonymitet. Därutöver saknar jag deltagarnas samtycke till att 

publicera bilderna. Genom att utelämna profilbilderna och motivera för orsaken har jag 

handlat enligt god forskningsetisk praxis. För att öka tillförlitligheten gällande resultaten har 

jag simulerat en bild för att representera materialet såsom även Döring m.fl. (2016) gjort i 

sin forskning. Därtill har jag inkluderat bilder på mig själv för att visualisera hur 

dimensionerna eller de multimodala inslagen kan se ut. Jag är medveten om att varken den 

simulerade bilden eller mina egna bilder ersätter det riktiga materialet och de nyanser och 

variationen som gör varje bild unik saknas. Således bör bildsimuleringen avläsas mer som en 

spegling och visualisering av materialet än en direkt avbildning. I framtida forskning vore 

det därmed önskvärt att även inkludera och presentera profilbilderna. Jag hade även önskat 
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ett större bildsampel och framtida forskning borde pröva andra metoder för att få ett större 

sampel. 

 

Materialet och deltagarnas homogenitet har relevans för resultaten. Deltagarna var sju till 

antalet och bildsamplet är väldigt selektivt i och med att deltagarna deltog frivilligt i 

undersökningen och skickade in vissa utvalda bilder, vilket betyder att deltagarna har haft en 

möjlighet att behärska sin intryckskontroll och så även självpresentationen. Detta måste 

beaktas i tolkningen av resultaten och ett annat eller mindre frivilligt material kunde ha gett 

andra resultat. Slutsatserna i avhandlingen kan således enbart göras med respekt för och i 

förhållande till det kvalitativa materialet som är ytterst selektivt. 

 

6.4 Slutsatser 

 

Studiens centrala resultat är att alla deltagare hade åtminstone en bild av sig där man kunde 

observera en applicering av reklamanalysens dimensioner och feminina inslag av de 

kvinnoideal som representeras i reklam. Detta är intressant med tanke på hur litet och 

selektivt materialet var. Det är viktigt att notera att det samtidigt fanns visuella element som 

inte är i enlighet med den tidigare forskningen om könsstereotypisk avbildning (t.ex. Bel & 

Milic 2002; Goffman 1979; Signoretti 2017), men trots detta kunde något feminint och/eller 

könsstereotypisk visuellt element eller avbildning observeras i alla bilder. Det är intressant 

att notera att även om personliga bilder på social media skapar en högre grad av kontroll och 

ger mer utrymme för självpresentationen jämfört med bilder tagna av professionella som i 

reklam (Mendelson och Papacharissi, 2011), följer självpresentationen bland deltagarna 

oberoende den rådande normen om kvinnans roll i bilder. Eftersom normen för kvinnor 

innebär bland annat att vara passiva, sårbara, emotionella, fogliga och slanka (Bordo, 1997, 

s. 126; Lorber, 2008; Moradi, 2010) är resultaten problematiska ur denna aspekt. Genom att 

repetera de etablerade gester och beteenden som associeras med femininitet upprätthålls de 

negativa stereotypierna om kvinnor och kvinnlighet. Jag fann det intressant att den 

könsstereotypiska avbildningen var även synlig i flera av mina egna bilder, av vilka en del 

fungerar som exempelbilder i resultatkapitlet (kapitel 5).  
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Svaren på studiens forskningsfrågor är att de kvinnoideal som presenteras i reklam delvis 

påverkar kvinnors visuella självpresentation och att reklamindustrin till en viss mån bidrar 

till att kvinnor objektifierar sin femininitet enligt rådande normer. Resultaten är kvalitativa 

och kan inte generaliseras utan bidrar med en djupare förståelse för fenomenet.  Slutsatserna 

är att självpresentationen och den socialt konstruerade femininiteten i profilbilderna delvis 

styrs av samma kvinnoideal som vi ser i reklam. Undersökningen bidrar till 

forskningsområdet genom att presentera ett relativt nytt fenomen som kräver vidare 

granskning och ytterligare forskning för att kunna placera resultaten i ett större samhälleligt 

sammanhang. Forskningsresultaten kan utnyttjas för att öka förståelsen för det visuella 

innehållets makt och hur kommunicering av könsroller via media kan påverka och bidra till 

självpresentationen och objektifieringen med online dejting som kontext. Med avhandlingen 

vill jag bidra till att göra samhället mer medvetet om de dominerande budskapen gällande 

det manliga och kvinnliga som omringar oss i vardagen via reklam. Genom att bli medvetna 

om dessa könsstereotypiska budskap kan vi bättre förstå och motarbeta den problematiska 

avbildningen av specifikt kvinnor. 
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BILAGOR 

Bilaga 1a: Informationsbrev på svenska 

 

Hej Tinderanvändare, 

 

Vill du delta i en undersökning om Tinder? 

 

Jag studerar socialpsykologi vid Helsingfors universitet och samlar in material till min 

magisteravhandling. Mitt mål är att utföra en visuell analys av heterosexuella kvinnors 

Tinderprofiler.   

 

Jag letar efter frivilliga deltagare vars Tinderbilder skulle utgöra materialet i min 

magisteravhandling. Om du vill delta i min undersökning, och är en heterosexuell kvinna, 

skicka tre valfria Tinderbilder åt mig. Meddela samtidigt din ålder och utbildning. Genom att 

skicka dina bilder åt mig ger du samtycke till att dina bilder kan utgöra en del av mitt material. 

 

För att garantera deltagarnas integritet och anonymitet kommer min magisteravhandling inte 

att innehålla deltagarnas bilder och ingen annan förutom jag handskas med bilderna. 

 

Tinderbilderna och eventuella frågor gällande magisteravhandlingen eller användningen av 

bilderna kan skickas till e-postadressen anthea.harms@helsinki.fi. 

 

Med vänlig hälsning 

Anthea Harms 

  

mailto:anthea.harms@helsinki.fi
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Bilaga 1b: Informationsbrev på finska 

 

Hei Tinder-käyttäjä, 

 

Haluatko osallistua Tinderiä käsittelevään tutkimukseen? 

 

Opiskelen sosiaalipsykologiaa Helsingin yliopistossa ja kerään parhaillaan aineistoa 

maisterintutkielmaani varten. Tarkoitukseni on tehdä visuaalinen analyysi 

heteroseksuaalisten naisten Tinder-profiileista.  

 

Etsin vapaaehtoisia osallistujia, joiden Tinder-kuvat muodostaisivat maisterintutkielmani 

aineiston. Jos olet heteroseksuaalinen nainen ja haluat osallistua tutkimukseeni, lähetä 

minulle kolme vapaavalinnaista Tinder-kuvaa ja kerro samalla ikäsi ja koulutuksesi. 

Lähettämällä Tinder-kuvasi minulle annat suostumuksen siihen, että kuvasi saattavat 

muodostaa osan aineistostani. 

 

Yksityisyyden takaamiseksi maisterintutkielmani ei tule sisältämään osallistujien kuvia, eikä 

niitä käsittele kukaan muu paitsi minä. 

 

Jos sinulla jotain kysyttävää maisterintutkielmaani tai kuvien käyttöön liittyen, ota yhteyttä 

minuun. Kuvat ja mahdolliset kysymykset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen 

anthea.harms@helsinki.fi.  

 

Ystävällisin terveisin 

Anthea Harms 
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Bilaga 1c: Informationsbrev på engelska 

 

Hi Tinder user, 

 

Would you like to take part in a research regarding Tinder? 

 

I’m a Social Psychology student at the University of Helsinki. I’m contacting you regarding 

my master’s thesis, where my intention is to make a visual analysis of heterosexual female 

Tinder users’ profile pictures. 

 

I’m looking for female heterosexuals who would voluntarily send me three of their profile 

pictures. Please let me also know your age and education. By sending your Tinder pictures 

you give consent for me to possibly include your pictures in my material. 

 

To guarantee integrity and anonymity for the study objects I will not publish any pictures in 

my thesis and no one else but me will have access to the material. 

 

If you have any questions regarding my master’s thesis or the use of the pictures, don’t 

hesitate to contact me. You can reach me by the following email address: 

anthea.harms@helsinki.fi. 

 

Best regards, 

Anthea Harms 

  

mailto:anthea.harms@helsinki.fi
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Bilaga 2: Bildbeskrivning av materialet 

 

A) 

1. Bilden är en selfie tagen rakt framifrån. A tittar rakt i kameran. Man ser ansiktet och 

en del av axlarna ner till brösten. A har ljust, axellångt hår och en svart skjorta samt 

ett halsband. A är normalviktig, lätt sminkad och ler, tänder syns inte. A har en röd 

ros i handen. A står inomhus och är ensam på bilden. A använder ett filter som 

möjliggör att ha en effekt med glittrande stjärnor. 

2. Bilden är en selfie tagen aningen uppifrån. A tittar rakt mot kameran och har huvudet 

på sned.  Man ser ansiktet och en del av axlarna ner till brösten. A är lätt sminkad, 

har rött hår med lugg och håret är fast. A har en vit kofta och en svart, aningen 

urringad tröja och ett halsband av trä och pärlörhängen. A sitter på golvet på en 

balkong under en sommardag. A har en röd ros i handen. Ler inte. A är normalviktig. 

3. A står i en park under en regnig dag med ett rött paraply och en telefon i handen.  

Bilden är tagen av någon annan och man ser nästan hela kroppen, från huvudet ner 

till höften. Bilden är tagen rakt framifrån och A tittar inte mot kameran. A har en svart 

jacka, blåa jeans och röd skjorta. Håret är löst och A ler inte. Bildkvalitén är aningen 

suddig och man kan inte avgöra om A är sminkad eller inte.  

B) 

1. Bilden är svartvit och tagen rakt framifrån av någon annan. Man ser nästan hela 

kroppen, från huvudet ner till midjan. B verkar vara på musikfestival och det finns 

andra människor i bakgrunden. B har brunt hår med lugg, läppstift och en 

sommarklänning på sig. B blickar rakt in i kameran med en sensuell min och ler lätt 

med särade läppar och nuddar lätt sitt ansikte med vänster hand. B är slank. 

2. Bilden är tagen utomhus på vad som verkar vara ett utecafé under en solig dag. Bilden 

är tagen rakt framifrån och man ser halva kroppen, ner till midjan. Bilden är tagen av 

någon annan. På bilden finns B som dricker kaffe med sin vän. B kisar med ögonen, 
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blundar. B håller i en kaffemugg och muggen täcker en del av ansikte. B har en lätt 

dunjacka och en röd flis. B är osminkad och håret är rufsigt.  

3. Bilden är en selfie tagen via en spegel. Bilden är tagen rakt framifrån och man ser 

kroppen ända ner till knäna. På bilden är B inomhus och sitter på en stol. Stolen är en 

sadelstol och B sitter med lätt särade ben och stöder sig mot stolen med höger hand. 

B har röda byxor och en svart tröja, ett halsband och örhängen samt en hårsnodd runt 

vänster handled. B håller i telefonen med vänster hand. Kroppen är lätt böjd och vänd 

mot kameran medan ansiktet syns i profil. B blickar neråt mot telefonskärmen och ler 

lätt. B är lätt sminkad. 

C)  

1. Bilden är en selfie tagen inomhus och rakt framifrån. Bilden är avgränsad från hjässan 

ner till brösten. C tittar rakt mot kameran, har huvudet på sned och ler så att tänderna 

syns. C har på sig en svart t-skjorta och är lätt sminkad. C har blont, långt hår med 

lugg. C är normalviktig. 

2. Bilden är en selfie tagen aningen uppifrån och man ser ansiktet ner till brösten. C 

blickar rakt mot kameran och ler vagt med stängd mun. Huvudet är på sned. C har en 

svart tröja med v-formad urringning. Håret är ljust och lockigt hår, C har mascara och 

läppstift. Bilden är tagen inomhus. 

3. C är på en sommarfestival och bilden är tagen rakt framifrån och av någon annan. På 

bilden syns hela kroppen och C blickar rakt mot kameran med en utmanande min och 

ler. C står vid dekorativa stränggardiner och vidrör dem med båda händerna. Huvudet 

är sänkt, kroppen och höger knä är böjda. C har korta shorts och en topp som visar 

magen. C har kroppsmålningar på benen och glitter i ansiktet. 

D)  

1. Bilden är en selfie tagen inomhus och aningen nerifrån. Man ser ansiktet ner till 

brösten. Huvudet är på sned och D blickar rakt och intensivt mot kameran, ler inte. C 

har mörkt långt hår, örhängen och en svart tröja. Lätt sminkad. D är normalviktig. 

2. Bilden är tagen rakt framifrån och av någon annan. På bilden är D utomhus och man 

ser hela kroppen. D är på knä mot marken och har en hund bredvid sig som slickar 
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henne i ansiktet. Hon håller om och lutar sig intill hunden och ser glad ut, ler. D 

blundar på bilden. Håret är löst, D har svarta jeans och en grå tröja.  

3. På bilden är D inomhus på en studiefest med andra människor i bakgrunden. Bilden 

är tagen nerifrån och av någon annan. Man ser kroppen ända ner till knäna. D har på 

sig en grå t-skjorta och studieoverall. D står, har händerna upp mot luften och blundar 

med en belåten min. Håret är rödaktigt, långt och löst. D är lätt sminkad.  

E) 

1. Bilden är en selfie som visar ansiktet ner till brösten. Bilden är tagen nerifrån E ler 

och tittar rakt mot kameran med en aningen utmanande blick. E har starkt ögonsmink 

men är annars lätt sminkad. E har örhängen samt en grön polo. Bilden är tagen 

inomhus. 

2. Bilden är en selfie tagen via spegel och visar kroppen ner till låren. Bilden är tagen 

inomhus och rakt framifrån. E står på bilden med huvudet lätt på sned. E blickar mot 

telefonskärmen och har telefonen i vänster hand. E ler inte, särar lätt på läpparna och 

har starkt ögonsmink. C har på sig en läderjacka, svart polo och grå kjol. E är smal. 

3. Bilden är en selfie eller tagen av någon annan. Bilden är tagen rakt framifrån och man 

ser kroppen ner till midjan. E är utomhus och verkar vara på en festival. På bilden 

syns även en vän och i bakgrunden andra människor. E står, blickar glatt mot 

kameran, ler och har huvudet på sned. Håret är blont, långt och löst. E har en 

läderjacka, svart tröja med print och ett kedjehalsband. E är lätt sminkad. 

F) 

1. Bilden är en selfie via spegel. Kroppen syns ända ner till knäna och bilden är tagen 

rakt framifrån. F står och lutar lätt framåt med en böjd kropp och handen vidrör högra 

benet. Med vänstra handen håller F i telefonen. F har en vit tröja som blottar axlarna. 

F blickar ner mot skärmen och särar lätt på läpparna. F ler inte och är lätt sminkad. F 

är slank och har axellångt, vågigt blont hår.  

2. Bilden är en selfie och man ser kroppen från huvudet ner till brösten. Bilden är tagen 

inomhus och aningen uppifrån. F står, blickar rakt mot kameran och ler så att tänderna 

syns. F har en puderfärgad t-skjorta och solglasögon som vilar på hjässan. Blont, rakt 

axellångt hår. F har fransförlängningar och är lätt sminkad. 
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3. Bilden är en selfie tagen rakt framifrån och inomhus. Man ser ansiktet och brösten. F 

står och ler brett så att tänderna syns. F tittar rakt mot kameran. Blont, vågigt hår som 

täcker en del av ansiktet, främst vänster öga och kind. F har rött läppstift och 

fransförlängning, annars lätt sminkad. F har en randig t-skjorta som blottar axlarna.  

G) 

1. Bilden är en selfie tagen i bilen. G sitter. G har solglasögon på sig och blickar neråt, 

huvudet är sänkt och svängt mot sidan. G ler vagt. Bilden är tagen rakt framifrån och 

visar ansiktet ner till brösten. G har på sig en tröja med leopardmönster och 

pärlörhängen. Ett hårsvall hänger lätt över ansiktet. G har blont hår i en ponnysvans 

och är sminkad. 

2. Bilden är en selfie tagen inomhus och rakt framifrån. G blickar rakt mot kameran och 

ler så att tänderna syns. Huvudet är på sned och man ser ansiktet ner till brösten. G 

har fransförlängning och en idrottströja. G har blont långt lockigt hår. Oklart om G 

står eller sitter. 

3. Bilden är en selfie tagen via spegel. På bilden syns hela kroppen förutom vänstra 

foten. Bilden är tagen inomhus och rakt framifrån. G står med en aningen böjd kropp 

och böjt knä och blickar ner på telefonskärmen. G håller i telefonen med vänster hand 

som täcker näsan, halva munnen och höger kind. G har sportjoggers och en vit topp 

av spets som visar lite av magen. G är lätt sminkad och har fransförlängningar. G har 

en atletisk, slank kropp.  
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