
 
 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

FRAMTIDEN ÄR OVISS 

Unga tjejers tankar om framtiden och dess påverkan på den psykiska hälsan 

MIKAELA ÅGSTRAND  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 
Examensarbete i folkhälsovetenskap 
15 hp 
Folkhälsoprogrammet  
FHA032 

Handledare: Elisabeth Jansson  
Examinator: Charlotta Hellström 
 
Seminariedatum: 2017-04-19 
Betygsdatum: 2017-06-07 

 



SAMMANFATTNING 

Psykisk ohälsa är ett omfattande folkhälsoproblem i Europa och en av de största 

utmaningarna Sverige står inför är den växande psykiska ohälsan bland invånare som är 

yngre än 25 år. Vid granskning av statistik framgår det att den självrapporterade psykiska 

ohälsan främst har ökat bland tjejer i åldrarna 18-25 år. Bakomliggande motiv till den ökade 

ohälsan är relativt okänd, mer kunskap krävs inom området för att kunna utveckla 

förebyggande åtgärder och strategier. Syftet med denna studie var att undersöka vilka tankar 

unga tjejer har om framtiden och hur dessa upplevs påverka deras psykiska hälsa.  

För att genomföra studien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer 

tillämpats. Urvalet bestod av arbetande och studerande tjejer födda mellan åren 1993-1996. 

Sammanlagt genomfördes sex enskilda intervjuer och dataanalysen utgjordes av en manifest 

innehållsanalys. I resultatet framkom att unga tjejers framtidstankar utgörs av både 

individuella tankar och mer övergripande tankar som inkluderar Sverige och världen. En 

optimistisk inställning till den egna framtiden framfördes samtidigt som en pessimistisk 

inställning till Sverige och världens framtid framkom. Framtidstankar i förhållande till den 

egna framtiden är en bidragande faktor till att unga tjejer känner sig oroliga, nedstämda och 

ångestfyllda.  

Nyckelord: Framtidstankar, Kvalitativ metod, Psykisk hälsa, Semistrukturerade intervjuer, 

Tjejers upplevelser  

  



ABSTRACT  

Mental illness is one of the major public health issues in Europe and one of the biggest 

challenges Sweden facing is the growing mental illness among people younger than 25 years. 

Statistics shows that the self-reported mental illness has increased mainly among young 

women between 18-25 years. The underlying reasons for the increase in mental illness is 

relatively unknown, more knowledge is required in this field to develop preventive 

interventions and strategies. The aim of this study was to examine which thoughts young 

women have about the future and how those are perceived to affect their mental health. 

A qualitative approach with semi-structured interviews have been applied. The sample 

consisted of women who were working or studying and were born between the years 1993-

1996. Altogether six individual interviews were carried out and data analysis consisted of a 

manifest content analysis. The result showed that young woman’s thoughts about the future 

include both individual thoughts and more general thoughts about Sweden and the world. An 

optimistic attitude towards their own future were evident while a pessimistic attitude towards 

Sweden and the future of the world emerged. Thoughts of the future in relation to their own 

future is a contributing factor to why young girls feeling depressed and anxious. 

Keywords: Future orientation, Mental Health, Qualitative method, Semi-structured 

interviews, Young women’s experiences
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1 INTRODUKTION  

Under de senaste decennierna har den psykiska hälsan bland Sveriges befolkning försämrats. 

Barn och ungdomar är en speciellt utsatt grupp, där tjejer är de som mår sämst vid 

granskning av statistik. Den ökade trenden som går att avläsa bland invånarna har medfört 

att psykisk ohälsa utgör ett stort folkhälsoproblem som tenderar att växa om inte strategier, 

åtgärder och kunskap utvecklas i högre grad inom området. Psykisk ohälsa orsakar lidande 

hos den enskilde individen och genererar även stora samhällskostnader. Området psykisk 

ohälsa är komplext och omfattar allt från psykiska diagnoser till lindrigare besvär såsom oro, 

nedstämdhet och ångest. Författaren har utvecklat ett fördjupat intresse för psykisk ohälsa 

under sin treåriga studietid till folkhälsovetare. Ett specifikt område som har reflekterats 

över är av vilka skäl den psykiska hälsan har försämrats bland unga tjejer. En fundering har 

uppstått hur unga tjejer resonerar kring framtiden och vilken betydelse detta kan ha för den 

psykiska hälsan. I dag lever vi i ett samhälle som betraktas vara svårt att förutsäga vad som 

kommer att inträffa i framtiden. Det finns en mängd valmöjligheter för individer, samhället 

står ständigt under förändring och globaliseringen har medfört att länder är mer förenande 

med varandra än tidigare. Förhoppningen med studien är att få reda på vilka tankar unga 

tjejer har om framtiden och hur dessa tankar påverkar den psykiska hälsan med avsikt att 

bidra till mer kunskap inom området.  
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2 BAKGRUND  

 

2.1 Hälsa och folkhälsa  

Hälsa är ett begrepp med varierande betydelse och det finns ingen entydig definition av 

begreppet. År 1948 definierade World Health Organization (WHO) hälsa som ett allmänt 

tillstånd av välbefinnande, både socialt, fysiskt och psykiskt. Begreppet hälsa omfattar 

således flera dimensioner och handlar inte enbart om frånvaro av sjukdom eller handikapp. 

Hälsa är en mänsklig rättighet som betraktas vara en resurs i vardagen för att människor ska 

kunna leva ett produktivt liv (World Health Organization, 1998). Folkhälsa är ett begrepp 

som tar hänsyn till hela befolkningens hälsa och målet är att eftersträva så god hälsa som 

möjligt samt att hälsan ska vara jämlikt fördelad mellan olika samhällsgrupper (Sveriges 

Kommuner & Landsting, 2016).  

2.2 Hälsans bestämningsfaktorer  

Hälsans utveckling påverkas av ett flertal faktorer som i ett folkhälsosammanhang kallas för 

hälsans bestämningsfaktorer (Folkhälsomyndigheten, 2016a). Hälsans bestämningsfaktorer 

beskrivs ofta utifrån en modell som utgörs av fem nivåer (Figur 1). Den första nivån 

innefattar genetiska egenskaper, ålder och kön. Den andra nivån utgörs av livsstilsfaktorer 

såsom matvanor, sömnvanor och fysisk aktivitet. Nivån därefter inkluderar socialt nätverk 

som handlar om hur individer integrerar med människor i sin omgivning. Den fjärde nivån 

berör levnadsförhållanden som innefattar faktorer som exempelvis tillgång till utbildning, 

hälso- och sjukvård, boende och arbetsmiljö. Den sista nivån som har betydelse för hälsans 

utveckling är ekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer. Samtliga faktorer samverkar 

och kan både förbättra alternativt försämra hälsan. De flesta faktorer förutom genetiska 

egenskaper, ålder och kön går att påverka att via politiska beslut och genom individuella val 

(Dahlgren & Whitehead, 2006).  
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Figur 1: Hälsans bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 2007). 

2.3 Förändrat sjukdomspanorama  

Under 1900-talet förändrades sjukdomspanoramat i den svenska befolkningen. Tidigare 

utgjordes de största folkhälsohoten av infektionssjukdomar och de sjukdomar som skördade 

mest liv under denna epok var difteri, lunginflammation och tuberkulos. I dag har 

infektionssjukdomar blivit mindre vanligt och välfärdssjukdomar dominerar statistiken. 

Välfärdssjukdomar är inte smittsamma till sin karaktär utan förorsakas av ärftliga faktorer 

eller ohälsosamma levnadsvanor (World Health Organization, 2015a). 

Folkhälsomyndigheten (2014) framför att fler än 10 000 invånare i Sverige årligen avlider för 

tidigt på grund av välfärdssjukdomar. Ohälsosamma levnadsvanor bidrar till att ett stort 

antal individer drabbas av kronisk lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes 

och psykisk ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2014). Enligt WHO (2015b) är psykisk ohälsa ett 

av de största folkhälsoproblemen i Europa och cirka 25 procent av invånarna inom alla 

europeiska länder drabbas av psykisk ohälsa varje år. Nedsatt psykiskt välbefinnande är 

viktigt att identifiera då lindrigare psykiska besvär kan ge upphov till psykiska sjukdomar 

samt funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 2013). 

2.4 Psykisk hälsa och psykisk ohälsa    

Psykisk hälsa är en komponent som utgör en del av det allmänna hälsobegreppet. En god 

psykisk hälsa innebär att individer är i ett tillstånd där samtliga psykiska funktioner är i 

balans och fungerar som det ska (Tengland, 2011). Centrala funktioner är att individer 

känner att de kan utnyttja sina resurser, har inflytande i samhället, har utvecklat strategier 

för att hantera svårigheter i livet och uppfattar tillvaron som meningsfull (Uppdrag Psykisk 

Hälsa, 2016). WHO (2016) definierar psykisk hälsa som: 
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”… a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with 

the normal stresses of life, can work productively and is able to make a contribution to his or 

her community” (World Health Organization, 2016, s.1). 

Psykisk hälsa innefattar således mer än avsaknad av psykisk ohälsa som ofta karakteriseras 

av psykiska sjukdomar och psykiska besvär (Uppdrag psykisk hälsa, 2016). I tidigare 

forskning har det framkommit att psykisk hälsa inte enbart bör betraktas som frånvaro av 

psykiska sjukdomar, utan att begreppet innefattar fler dimensioner (Keyes, 2005). Psykisk 

ohälsa är ett samlingsbegrepp som används för att beskriva lindrigare och allvarligare 

psykiska problem. Det kan innefatta allt från besvär såsom oro och ångest till psykiska 

diagnoser som depression och schizofreni. Lindrigare psykiska problem påverkar 

välbefinnandet och kan orsaka att människor inte klarar av att hantera vardagen, dock 

behöver det inte tyda på psykisk sjukdom som kräver behandling (Socialstyrelsen, 2013). 

WHO (2013) beskriver psykisk ohälsa på följande sätt:  

”Mental disorders comprise a broad range of problems, with different symptoms. However, 

they are generally characterized by some combination of abnormal thoughts, emotions, 

behavior and relationships with others” (World Health Organization, 2013, s.38).  

2.5 Psykisk ohälsa i Sverige 

I uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten till uppgift att varje år rapportera 

folkhälsans utveckling. Överlag visar tidigare rapporter att folkhälsan utvecklas i en positiv 

riktning, dock förekommer det skillnader mellan olika samhällsgrupper och dessa skillnader 

tenderar att öka för olika indikatorer (Folkhälsomyndigheten, 2016b). Förekomsten av 

psykisk ohälsa har minskat bland äldre samtidigt som det ökat bland yngre. Genom den 

nationella folkhälsoenkäten som genomfördes år 2015 framkom det att 37 procent av den 

kvinnliga befolkningen mellan 16-84 år rapporterade lindrigare psykiska besvär såsom oro, 

ångest och ängslan. Motsvarande framkom det att 24 procent av den manliga befolkningen 

rapporterade samma problem. Sedan år 2004-2015 har psykiska besvär minskat bland båda 

könen i åldersgrupperna 45-64 år och 65-84 år. Män och kvinnor i åldersgrupperna 16-29 år 

och 30-44 år är de som rapporterat mest besvär i form av oro, ångest och ängslan, dock har 

den självrapporterade ohälsan främst ökat bland åldrarna 16-29 år (Folkhälsomyndigheten, 

2016b).  

2.5.1 Psykiska ohälsa bland unga 

Sedan början av 1990-talet går det att avläsa en trend att allt fler ungdomar rapporterar 

lindrigare psykiska besvär. Detta är något som är oroväckande eftersom sådan 

självrapportering ökar risken för allvarligare psykiska sjukdomar, självmordsförsök och 

andra skador (Socialstyrelsen, 2013). Problem som relateras till psykisk ohälsa framträder 

ofta under barndomen och tonåren (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2013). I en kohort studie som genomfördes i norra Sverige undersöktes totalt  
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1 040 individer från att de var 18 år till 43 år i syfte att identifiera hur motgångar under 

tonåren påverkar den psykiska hälsan i senare skeden av livet. Studien indikerar att 

ungdomsåren är en period som har stor betydelse för den framtida hälsan. Vidare klarlägger 

studien att psykisk ohälsa som uppträder under tonåren tenderar att medföra negativa 

konsekvenser i vuxenlivet (Rajaleid, Nummi, Westerlund, Virtanen, Gustafsson & 

Hammarström, 2015).  

Enligt Organisation for Economic Co-operation and Development (2013) är en av de största 

utmaningarna Sverige står inför den växande psykiska ohälsan bland invånare som är yngre 

än 25 år. Inom samtliga medlemsländer i organisationen är Sverige det land som utgjort den 

största ökningen av psykisk ohälsa bland unga (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2013). En tidigare genomförd studie åskådliggör att svenska ungdomar har 

sämre självupplevd psykisk hälsa än Norge, Finland, Danmark och Nederländerna 

(Bremberg, 2015). Den främsta ökningen av självrapporterad psykisk ohälsa har utgjorts av 

tjejer i åldrarna 18-25 år. Trots detta är psykisk ohälsa inom ålderskategorin 18-25 år en 

grupp som tenderar att bli bortglömd då stor uppmärksamhet riktas mot barn (Stockholms 

stadsmission, 2016). Unga tjejer har tre gånger högre risk att drabbas av ångest och 

depression än killar (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015). År 2011 var 

det fler tjejer i åldrarna 18-25 år som uppsökte hjälp för psykiska besvär än killar och cirka 

46 000 av dessa tjejer förskrevs psykofarmaka för problemen. Det vanligaste motivet år 2011 

till att unga tjejer sökte sig till hälso- och sjukvården orsakat av psykiska problem var 

ångestdiagnoser (Stockholms stadsmission, 2016). 

2.5.2 Orsaker till den ökade psykiska ohälsan  

Enligt socialstyrelsen (2013) är det svårt att bedöma vad ökningen av den psykiska ohälsan 

beror på, en potentiell orsak är de förändringar som skett i samhället. Dagens moderna 

samhälle har övergått till att bli alltmer individualiserat. Industrialiseringen har medfört att 

samhället ställer högre krav på individer och att det har skapats fler roller i samhället. När 

Sverige var ett jordbrukssamhälle styrdes samhället av traditionell auktoritet och individers 

liv var till stor del förutbestämda. I takt med att samhället har utvecklats förväntas numera 

den enskilde individen agera självständigt och rationellt. I dag är tillvaron mindre 

förutsägbar då det inte förekommer några tydliga uppfattningar om individers roller under 

olika skeden av livet. Gränserna mellan barndom, tonåren och vuxen livet har blivit vagare 

något som det tidigare funnits tydliga föreställningar kring (SOU 2006:77). I tidigare 

forskning har det framkommit att kollektivistiska kulturer i högre utsträckning rapporterar 

lägre nivåer av stress, ångest och depression än individualistiska kulturer. Studien visar på 

ett signifikant samband mellan individualiserade samhällen och högre nivåer av stress 

(Bhullar, Schutte & Malouff, 2012).  

Folkhälsomyndigeten (u.å) menar att medieanvändningen har ökat under 2000-talet och att 

detta kan vara en möjlig orsak till den försämrade psykiska hälsan bland unga. De ungdomar 

som använder media i hög grad har påvisat högre nivåer av självrapporterad psykisk ohälsa, 

däremot finns det inga tydliga samband att det är medieanvändningen som är orsaken till 

besvären (Folkhälsomyndigheten, u.å). Vidare har det framkommit att svenska ungdomar 

har höga krav på självförverkligande och att detta kan påverka den psykiska hälsan negativt 

då höga mål kan skapa en press som utgör ett hinder för individer (Lindgren & Lindblad, 
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2010a). Unga tjejer är främst den målgrupp som anser att orimliga krav ställs, både från dem 

själva och från omgivningen (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015). 

Tjejer mellan 16-25 år är den målgrupp som upplever att de måste leva upp till någon slags 

idealbild och känner sig pressade över att prestera för att uppnå detta ideal (Wiklund, Bengs, 

Malmgren-Olsson & Öhman, 2010). Lindgren & Lindblad (2010b) menar även att oro inför 

framtiden kan vara en potentiell orsak till de ökade psykiska symtomen. Vid 

enkätundersökningar har det framkommit att ungdomar är positivt inställda till framtiden 

men att farhågor inför framtiden som exempelvis den osäkra arbetsmarknaden och klimat- 

och miljöförstöringen skulle kunna vara motiv som skapar oro och yttrar sig genom nedsatt 

psykiskt välbefinnande (Lindgren & Lindblad, 2010b). I en tidigare studie har det 

framkommit att unga tjejer tänker på framtiden mer frekvent än killar och att dessa tankar 

tenderar att skapa oro och rädsla (Tonn & MacGregor, 2010). 

2.6 Teoretiskt perspektiv  

2.6.1 Känsla av sammanhang  

Den medicinske sociologen Aaron Antonovsky intresserade sig för frågor om hälsans 

ursprung och av vilka skäl vissa individer bibehåller en god hälsa trots psykiska och fysiska 

påfrestningar. Genom sitt forskningsarbete utformade Antonovsky begreppet känsla av 

sammanhang (KASAM) som en tänkbar förklaring till att individer vidmakthåller en god 

hälsa. KASAM innefattar de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om graden av förståelse för händelser, hur individer 

upplever intryck och information som förutsägbara och strukturerade. Begriplighet är en 

förutsättning för att oväntade händelser ska kännas någorlunda förklarliga för individer. 

Hanterbarhet innebär att de resurser som krävs för att möta påfrestningar och behov finns 

tillgängliga. Resurser kan utgöras av individuella tillgångar som är innanför individers egen 

kontroll samt resurser som erbjuds från omgivningen. Hanterbarhet handlar i stor 

utsträckning om förmågan att kunna styra över den egna tillvaron (Antonovsky, 2005). 

Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) den viktigaste komponenten i KASAM då det 

möjliggör att uppnå en hög begriplighet och hanterbarhet. Meningsfullhet handlar om 

individers motivation och inställning till saker som är starkt sammankopplat med 

känslomässiga faktorer. När individer ställs inför utmaningar kan det antingen kännas 

stimulerande eller påfrestande, graden av meningsfullhet påverkar motivationen till att 

bemästra olika situationer. En stark känsla av sammanhang bidrar till att individer utvecklar 

motståndsresurser och färdigheter till att hantera svårigheter och utmaningar som 

människor utsätts för. Lågt KASAM kan ge upphov till att individer påverkas negativt av 

livets påfrestande situationer, något som kan resultera i höga nivåer av stress och nedsatt 

välbefinnande (Antonovsky, 2005). I en tidigare genomförd systematisk litteraturöversikt 

undersöktes 458 vetenskapliga artiklar och 13 doktorsavhandlingar med syfte att identifiera 

hur KASAM bidrar till hälsa.  Resultatet visar att en hög känsla av sammanhang förstärker 

den självupplevda hälsan oberoende av kön, ålder och nationalitet. Litteraturöversikten 

åskådliggör att det finns ett starkt samband mellan KASAM och psykisk hälsa, lågt KASAM 
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förknippas med negativa känslor motsvarande associeras högt KASAM med positiva känslor 

(Eriksson & Lindström, 2006). 

2.7 Problemformulering  

Under de senaste decennierna har den psykiska hälsan försämrats bland ungdomar i Sverige. 

Vid granskning av statistik framgår det att unga tjejer är den målgrupp som utgjort den 

största ökningen av ohälsotalen. Myndigheter och organisationer lägger stor vikt på att mäta 

och följa upp utvecklingen av den psykiska hälsan, däremot anses kunskapen om 

bakomliggande motiv till varför den psykiska ohälsan har ökat vara relativt okänd. 

Uppfattningen är att mer kunskap krävs inom området för att kunna utveckla förebyggande 

åtgärder och strategier för att främja den psykiska hälsa i befolkningen. Avsikten med denna 

studie är att studera hur framtidstankar påverkar unga tjejers psykiska hälsa för att 

eventuellt kunna bidra till en fördjupad förståelse hur målgruppen resonerar över framtiden 

och vilken betydelse detta kan ha för den psykiska hälsan.  

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet är att undersöka vilka tankar unga tjejer har om framtiden och hur dessa upplevs 

påverka deras psykiska hälsa.  

Frågeställningar:  

 Vilka tankar har tjejerna om framtiden? 

 Hur upplever tjejerna att den psykiska hälsan påverkas av tankar om framtiden? 

3.1 Avgränsningar  

Avgränsningar har gjorts genom att enbart undersöka hur framtidstankar påverkar den 

psykiska hälsan. Detta har gjorts med tanke på den begränsade tidsramen för studien och att 

författaren ansåg att arbetet skulle bli för omfattande om alla komponenter av 

hälsobegreppet skulle inkluderas. 
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4 METOD 

I följande avsnitt presenteras vilka tillvägagångssätt och metoder som har används för att 

genomföra studien. Metodavsnittet berör; Metodval, urval, datainsamlingsmetod, 

analysmetod, forskningsetiska aspekter och kvalitetskriterier. 

4.1 Metodval  

För att genomföra studien och få reda på vilka tankar unga tjejer har om framtiden och hur 

dessa tankar påverkar den psykiska hälsan har en kvalitativ ansats med intervjuer tillämpats. 

Metoden valdes eftersom det centrala i studien var att beskriva deltagarnas upplevelser och 

reflektioner kring framtiden. Holloway & Galvin (2017) menar att en kvalitativ ansats är 

användbar vid studier av människor och deras sociala verklighet. Metoden används för att 

införskaffa en fördjupad förståelse av studieobjekt baserat på deltagarnas egna redogörelser 

(Holloway & Galvin, 2017). 

4.2 Urval  

Urvalet gjordes genom ett målinriktat urval som innebär att deltagare väljs ut genom att söka 

upp individer som antas ha god kännedom om fenomenet som studeras med avsikt att kunna 

generera innehållsrik data (Holloway & Galvin, 2017). Urvalskriterierna för studien var att 

intervjupersonerna skulle vara tjejer mellan 18-25 år samt att de skulle studera alternativt 

arbeta. Anledningen till att intervjupersonerna skulle studera eller arbeta var för att erhålla 

en bred variation av deltagarnas uppfattningar kring studieområdet. Urvalet gjordes av det 

motivet att det är känt sedan tidigare att unga tjejer tenderar att tänka på framtiden frekvent 

(Tonn & MacGregor, 2010) samt att tjejer i åldrarna 18-25 har utgjort den största ökningen 

av nedsatt psykiskt välbefinnande (Stockholms stadsmission, 2016). Ett aktivt val gjordes 

genom att enbart inkludera intervjupersoner med någon form av daglig sysselsättning. 

Arbetslösa personer exkluderades eftersom studieområdet bedömdes kunna uppfattas som 

ett känsligt ämne för dessa personer.  

Intervjupersonerna rekryterades via förfrågningar på Facebook. Författaren kontaktade 

bekanta och frågade om de hade några potentiella intervjupersoner i sin vänskapskrets. Efter 

att sju namn uppkommit kontaktades de föreslagna personerna och fem av dessa personer 

uppvisade intresse för att delta i studien. En intervjuperson rekryterades genom personlig 

kontakt, dock förekom ingen privat relation till personen. Intervjupersonerna fick sedan ta 

del av ett utformat missivbrev (Bilaga A) via funktionen ”personliga meddelanden” på 

Facebook. Intervjupersonerna omfattades slutligen av sex personer födda mellan åren 1993-

1996 (21-24 år), varav tre stycken studerade på högskola och resterande arbetade inom 

handels- och logistik branschen. Samtliga deltagare var bosatta i Västerås kommun 

alternativt Sigtuna kommun.  
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4.3 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2011) innebär 

detta att en intervjuguide utformas för att fungera som stöd under intervjuer. 

Intervjuguidens innehåll omfattar specifika teman som efterfrågas, dock har 

intervjupersonerna möjlighet att utforma svaren fritt (Bryman, 2011). Holloway & Galvin 

(2017) beskriver att semistrukturerade intervjuer skapar förutsättningar till att få någorlunda 

liknande svar från intervjupersonerna vilket underlättar bearbetningen av materialet. För 

denna studie utformades en intervjuguide (Bilaga B) genom att skapa två teman av 

respektive frågeställning. Första temat bestod av frågor som handlade om vilka tankar 

deltagarna hade om framtiden och det andra temat berörde frågor om hur framtidstankar 

påverkar den psykiska hälsan. Ett etiskt dilemma som uppmärksammades innan 

genomförandet av intervjuerna var att den individuella framtiden betraktades vara möjligt 

att uppfattas som ett känsligt ämne. Av den anledningen utformades intervjuguiden på ett 

omsorgsfullt sätt för att undvika frågor av känslig karaktär. 

Innan intervjuerna ägde rum genomfördes tre pilottester på individer som även ingick i 

urvalskriterierna för studien med avsikt att kontrollera om några justeringar av 

intervjuguiden behövde göras. Bryman (2011) beskriver pilottest som nödvändigt för att 

pröva om intervjufrågorna är begripliga och kan generera svar på forskningsfrågan. 

Pilottesterna medförde att justeringar av intervjuguiden gjordes genom att omformulera ett 

fåtal frågor som bedömdes vara svåra att förstå. Justeringarna innebar även att en fråga 

tillkom som handlade om hur intervjupersonerna resonerade över framtiden bortanför den 

egna livstiden. Efter att förarbetet med intervjuguiden avslutats genomfördes de intervjuer 

som det empiriska materialet grundas på. 

Samtliga intervjuer ägde rum under fem dagar och varje intervjutillfälle varade mellan 20 till 

40 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att underlätta 

analysprocessen. Två av de enskilda intervjuerna utfördes i avskilda grupprum på 

Mälardalens högskola och de resterande intervjuerna genomfördes hemma hos 

intervjupersonerna. Tid och plats för intervjuerna bestämdes utifrån deltagarnas önskemål 

med avsikt att personerna skulle känna sig bekväma inför intervjutillfället. Vid bokningar av 

grupprum stod författaren för bokningarna och meddelade sedan platserna till personerna i 

fråga. Intervjuguiden användes som stöd genomgående vid varje intervju och följdfrågor 

tillämpades vid behov för att erhålla utvecklade svar. Direkt efter att varje intervju 

genomförts påbörjades transkriberingen av intervjuuttalandena som enligt Bryman (2011) 

innebär att uttalanden skrivs ned och omvandlas till text. Vid transkriberingen 

dokumenterades samtliga uttalanden ordagrant, även skratt, längre pauser, tillgjorda 

tonlägen noterades för att eftersträva intervjuutskrifter som liknande original intervjuerna. 

De utskrivna datamaterialet omfattades slutligen av totalt 45 sidor dataskrivna A4-papper.  
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4.4 Analysmetod  

Analysmetoden som användes vid bearbetning av intervjuutskrifterna var en manifest 

innehållsanalys som enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär att de uttryckta orden i 

texter tolkas. Metoden valdes av det faktum att det är ett vanligt tillvägagångssätt för att 

analysera resultat inom kvalitativ forskning samt att analysprocessen sker systematiskt vilket 

underlättar analysen (Graneheim & Lundman, 2004). Bearbetningen av materialet 

påbörjades genom att läsa samtliga intervjuutskrifter ett flertal gånger med avsikt att få en 

helhetsbild av innehållet. Graneheim & Lundman (2004) menar att detta är viktigt för att 

skaffa sig en överblick av allt insamlat datamaterial.  

När datamaterialet granskats noggrant markerades delar i utskrifterna som ansågs vara av 

vikt för att besvara studiens frågeställningar, för att särskilja på intervjupersonerna användes 

olika färger vid markeringarna. Graneheim & Lundman (2004) beskriver detta moment som 

att söka efter meningsbärande enheter vilket innebär att längre stycken text sorteras ut som 

är av betydelse för att besvara forskningsfrågan. Efter att de meningsbärande enheterna 

identifierats kondenserades texterna genom att korta ned innehållet samtidigt som de mest 

väsentliga i utskrifterna bevarades (Graneheim & Lundman, 2004). Därefter kodades 

materialet som enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär att vissa nyckelord med samma 

centrala värde framställs. Koderna som skapades framkom genom att skriva upp flera 

nyckelord som uppenbarade sig vid genomgång av de kondenserade materialet (Exempel på 

kondensering och kodning i tabell 1).   

När de kondenserade materialet kodats gjordes en grovsortering av materialet och delades in 

under respektive frågeställning. Vidare grupperades de framtagna koderna i underkategorier. 

Underkategorierna för frågeställning ett, ”Vilka tankar har tjejerna om framtiden?” 

utgjordes av förutbestämda underkategorier som exempelvis; ”Tankar om den egna 

framtiden” och ”Tankar om Sveriges framtid”. Samtliga koder som till exempel handlade om 

vilka tankar deltagarna hade om den individuella framtiden sorterades efter underkategorin; 

”Tankar om den egna framtiden”. Underkategorierna för frågeställning två, ”Hur upplever 

tjejerna att den psykiska hälsan påverkas av tankar om framtiden?” skapades genom att 

jämföra de framtagna koderna. Utifrån denna jämförelse framkom både positiva och negativa 

aspekter vilket medförde att underkategorierna; ”Framtidstankar och dess negativa 

inverkan på den psykiska hälsan” och ”Framtidstankar och dess positiva inverkan på den 

psykiska hälsan” skapades.  

I det slutgiltiga steget av analysprocessen grupperades samtliga underkategorier från 

respektive frågeställning under två förutbestämda huvudkategorier. Graneheim & Lundman 

(2004) menar att huvudkategorier är det mest centrala i en innehållsanalys då dessa skapar 

förutsättningar för att kortfattat beskriva de viktigaste innehållet i datamaterialet. 

Huvudkategorierna som användes var: ”Tjejers tankar om framtiden” och ”Psykiska hälsans 

påverkan av framtidstankar” (Exempel på hur koderna kategoriserades i tabell 2).  
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Tabell 1: Exempel på hur meningsbärande enheter kondenserats och fått samma tillhörande kod. 

                                                                                                

 

Tabell 2: Exempel på hur kategoriseringen genomförts med fyra koder, två underkategorier och en 
huvudkategori.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter  

Inom humanistisk- och samhällsvetenskapligforskning finns ett ansvar att följa etiska 

riktlinjer. För att skydda deltagarna i studien har hänsyn tagits till de fyra grundläggande 

etiska principerna som gäller för svensk forskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att 

deltagarna är berättigade att bli informerade om studiens syfte och vilka omständigheter som 

berör deltagandet (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet togs i beaktande genom att 

skicka ut ett missivbrev (Bilaga A) till intervjupersonerna innan intervjuerna ägde rum. I 

missivbrevet framgick bland annat studiens syfte, frivillighet att delta och att deltagarna hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan vid intervjutillfället. Ytterligare framgick hur de 
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insamlade materialet var tänkt att användas och förvaras. Innan intervjuerna genomfördes 

blev intervjupersonerna upplysta om detta på nytt.  

Samtyckeskravet handlar om att ett godkännande måste medges från deltagarna innan 

studien påbörjas (Vetenskaprådet, 2011). Vid varje enskilt intervjutillfälle efterfrågades ett 

muntligt samtycke från deltagarna. Konfidentialitetskravet syftar till att insamlat material 

och personuppgifter ska behandlas i tryckt förvar där obehöriga inte ska ha tillgång till 

materialet (Vetenskapsrådet, 2011). För att uppfylla konfidentialitetskravet överfördes 

ljudfilerna från intervjuerna till en lösenordskyddad dator och förvarades i en oåtkomlig 

mapp, på motsvarande sätt förvarades de transkriberade materialet. Vid presentation av 

resultatet har även varje intervjuperson kodats med ett nummer (IP1-IP6) för att skydda 

personernas identitet. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material endast är tillåtet att 

användas till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2011). Detta har tagits i beaktande då 

datamaterialet enbart har används till studiens syfte och de uppgifter som samlats in 

kommer att raderas efter godkännandet av studien.  

4.6 Kvalitetskriterier  

För att eftersträva god studiekvalité har hänsyn tagits kvalitetskriterierna pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet. Pålitlighet handlar om att forskningsprocessens samtliga 

delar ska finnas beskrivna för att utomstående ska ha möjlighet att bedöma resultatets 

innehåll. Vidare syftar pålitlighet till att utomstående personer ska kunna reproducera 

studien vid andra tillfällen och få snarlika utfall (Holloway & Galvin, 2017). Detta har 

eftersträvats genom att grundligt beskriva de metodologiska utgångspunkterna för studien. 

Ytterligare har samtliga ingående komponenter av forskningsprocessen redovisats för att 

stärka studiens pålitlighet.  

Trovärdighet handlar om vilken omfattning resultatet anses vara tillförlitligt och om studien 

undersöker det som planeras att undersökas (Holloway & Galvin, 2017). För att uppnå 

trovärdighet utformades en intervjuguide utifrån studiens syfte och frågeställningar med 

avsikt att kunna besvara forskningsfrågan. Intervjuguiden pilottestades vid tre tillfällen för 

att kontrollera om frågorna ansågs kunna bidra till en fördjupad förståelse av det som 

efterlystes. Intervjuerna transkriberades noggrant och samtliga uttalanden inkluderades för 

att framhäva deltagarnas fullständiga redogörelser. Dataanalysen genomfördes systematiskt 

för att eftertrakta att en rättvis bild av resultatet. Vidare har tidigare forskning kopplats till 

delar av resultatdiskussionen och citat från original intervjuerna har används för att stärka 

studiens tillförlitlighet.  

Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra kontext 

med liknande individer som studiens urval (Holloway & Galvin, 2017). Överförbarhet har 

eftersträvats genom att beskriva studiens sammanhang noggrant för att utomstående 

individer ska ha möjlighet att bedöma studiens överförbarhet till liknande förhållanden. 
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5 RESULTAT  

Resultatet inleds med att beskriva vilka tankar deltagarna hade om framtiden både från en 

individuell nivå till en mer övergripande nivå. Därefter redovisas deltagarnas uppfattningar 

om hur framtidstankar påverkar deras psykiska hälsa.  

5.1 Tjejers tankar om framtiden  

Av de deltagande i studien ansåg de flesta av tjejerna att framtiden varierar beroende på 

vilket sammanhang det handlar om. De menade att framtiden kan vara imorgon samtidigt 

som framtiden kan vara om några år. Två av tjejerna definierade framtiden som fem år 

framåt i tiden. Detta avsnitt utgår ifrån hur tjejerna resonerade kring framtiden på längre 

sikt, det vill säga några år framåt i tiden. 

5.1.1 Tankar om den egna framtiden  

Det framkom att tjejerna hade olika framtidsvisioner i förhållande till den egna framtiden. 

Deltagarna menade att de ville ha ett trivsamt, roligt, stimulerande och välbetalt arbete i 

framtiden. Möjlighet att kunna flytta och välja framtida boende ansågs vara av betydelse för 

tjejerna. Bevara hälsan, ha roligt och kunna resa var andra faktorer som framfördes som 

viktigt. Bilda egen familj var ett ämne som framkom och de tjejer som var i ett förhållande 

förväntade sig barn i framtiden. De deltagare som inte var i ett förhållande uttryckte att de 

skulle vilja ha barn men att det kändes ovisst med tanke på frånvaro av partner.  

Jag menar det är klart man tänker, om man tänker framtid som att man har hittat någon, så är 

det klart att man tänker att ”aa man ska hitta en man och få barn”. Men jag menar sen hur det 

kommer att se ut det har jag ingen aning om. (IP1)  

Två av de tjejerna som arbetade planerade att genomföra någon slags utbildning för att skapa 

bättre förutsättningar gällande framtida arbetsmöjligheter. En av de tjejerna som arbetade 

var beslutsam med att hon inte ville studera vidare och kände sig kluven till detta när det 

handlade om inkomst. Samtliga deltagare som arbetade uttryckte att 

eftergymnasialutbildning upplevdes som ett krav för att skaffa sig ett bättre arbete med god 

inkomst i framtiden.  

Jag känner väl att dom jobben jag har haft hittills är ju sådana jobb som du kan ha utan 

utbildning då. Men om jag skulle vilja ha ett mer, alltså ett bättre jobb, så känns det som att du 

måste ha den där utbildningen för att få det liksom. (IP2)  

Två av de studerande deltagarna förväntade sig att studierna kommer att bidra till någon 

slags avkastning i framtiden för att kunna förverkliga olika mål. Samtliga tjejer uttryckte en 

positiv inställning till den individuella framtiden och strävade efter att förverkliga olika 

drömmar och mål.  
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5.1.2 Tankar om framtiden i relation till närstående  

En bibehållen kontakt med familj och vänner var något tjejerna menade var viktigt i 

framtiden. Tjejerna uttryckte att de önskade att få ha kvar närstående vänner samtidigt som 

de var öppna för att utveckla nya vänskapsrelationer. Några menade att vänner kommer och 

går men att de som står närmast förhoppningsvis kommer att finnas kvar. 

Familjemedlemmar var något tjejerna hoppades att få behålla i framtiden. En av deltagarna 

uttryckte att hon kände sig stressad över framtiden med anledningen av att nära 

familjemedlemmar gått bort och att det ansågs vara viktigt att kvarstående familj ska hinna 

få ta del av hennes framtid. Två av tjejerna uttryckte att de kände sig oroliga över framtida 

bortgångar och tyckte tanken av att förlora sina föräldrar var jobbig.  

Alltså det jag är typ rädd för i framtiden då, det är ju när mina föräldrar ska dö. Alltså att dom 

ska gå bort och att dom inte alltid kommer att finnas, så det känns typ […] lite läskigt. (IP6) 

5.1.3 Tankar om Sveriges framtid  

Gällande Sveriges framtid yttrades det en del funderingar och tveksamheter kring. En av 

tjejerna framförde en positiv syn på Sveriges framtid men menade att flera förändringar 

kommer att ske och att saker som i dag tas för givet kommer att ändras. En annan deltagare 

ställde sig fundersam till Sveriges framtid och hade en kluven bild angående utvecklingen av 

samhället, dock menade personen att denna syn möjligen influerats av media.  

Sveriges framtid […] Jag vet inte riktigt, det är såhär en liten kluven bild det kan också gå åt 

två olika håll. Just nu känns det som att det går väldigt såhär utför eller vad man ska säga […] 

Men samtidigt så vet jag inte om det också är såhär skrämsel och typ media som skrämmer 

upp en och sådant, för det är ju fortfarande ett stabilt, välbärgat och tryggt land. (IP5)  

Angående media var det fler deltagare som påpekade att media sänder ut negativa signaler 

som påverkar inställningen till Sveriges framtid. En del tjejer upplevde att de kände sig 

otrygga i samhället på grund av våld och kriminalitet som dagligen förmedlas via media. 

Flera av tjejerna menade att våld och kriminalitet kommer att förvärras om inte åtgärder 

vidtas. Regleringar av lagar och hårdare straff var något återkommande flera deltagare 

upplevde som viktiga åtgärder inför framtiden. Angående politiken uttryckte tre av tjejerna 

oro över utvecklingen och kände att politiken går mot ett sämre håll, framförallt med tanke 

på Sverigedemokraternas framgång. 

Jag tänker väl mest på det här med Sverigedemokraterna, att vi ska skicka ut folk och […] Jag 

hade en vän han vart utskickad helt utan anledning liksom […] Och jag tänker att så var det väl 

inte förr, att det liksom blir sämre och sämre på det. Man ger inte alla en chans liksom. (IP2)  

Invandring var ett ämne som framkom att samtliga tjejer funderade över när det handlade 

om Sveriges framtid. Tjejerna uttryckte en öppenhet för att ta emot invandrare och flera 

deltagare hoppades att i framtiden kunna dra mer nytta av allas kompetens för utvecklingen 

av samhällets välfärd. Däremot var det en del tjejer som ansåg att Sverige under de senaste 

åren har tagit emot en stor andel flyktingar utan tillräckligt med befogade resurser och 

hoppades att förbättringar kommer att ske inom området i framtiden. Vidare uttryckte 
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samtliga tjejer osäkerhet över bostadsmarknaden och hoppades att förändringar kommer att 

ske inom de kommande åren.  

Bostadsmarknaden tänker jag ju bara ouf […] jättesvårt. Det är stor bostadsbrist, det har jag 

märkt redan nu när jag börjat kolla på bostäder efter min examen. Det är liksom helt omöjligt 

att få en bostad. Man måste liksom ha stått antigen i en bostadskö typ sen den dagen man 

föddes, eller att föräldrarna har stått liksom, eller att man får köpa en. (IP5) 

Arbetsmarknaden var även något som flera uttryckte osäkerhet över och hade en kritisk 

inställning till inför framtiden på grund av dagens situation. Många deltagare menade att det 

ställs orimliga krav av arbetsgivare och att de upplevde hård konkurrens om arbeten. En av 

de studerande tjejerna framförde en positiv inställning till arbetsmarknaden då hon fått 

bekräftat att hon var attraktiv bland arbetsgivare.  

5.1.4 Tankar om framtiden ur ett globalt perspektiv 

Framtidstankar i relation till den globala situationen framförde några av deltagarna att 

globaliseringen kommer att öka och att länder kommer att bli mer beroende av varandra. 

Flera av tjejerna menade att Sverige kommer att påverkas mer av vad som händer i andra 

länder i framtiden. USAs president Donald Trump var en omdiskuterad person som ansågs 

vara oroväckande bland tjejerna. Många deltagare tvivlade på framtiden med tanke på 

Donald Trumps stora inflytande i världen.   

Man kan bli lite sådär nervös då tillexempel om man tänker på såhär USA nu som är 

jätteaktuellt att man bara, ”det kom in en tjomme som hittar på massa grejer och det liksom 

påverkar oss”. (IP1)  

Vidare framförde två personer att de inte skapat sig en egen uppfattning om Donald Trump 

utan att deras mindre positiva åsikter formats av media. Klimat- och miljöförstöringen var 

ett annat ämne som flera av tjejerna hade funderingar över, främst med tanke på dagens 

konsumtion av varor och användning av bensindrivna färdmedel. Många ställde sig 

tveksamma till om det i framtiden kommer att ske några förbättringar av miljön och klimatet 

då de ansåg att alla länder bör vara delaktiga i frågan samt att det snarast måste ske 

förändringar. Däremot hoppades tjejerna att det kommer att komma en vändpunkt till nytta 

för framtida generationer.  

Typ Kina hur mycket sprutar inte dom ut och USA också, nu har dom väl skrivit av det där 

jäkla kontraktet typ […] Nej men jag tycker verkligen att alla måste liksom vara med och hjälpa 

till om man vill att världen ska fortsätta vara beboelig. (IP6) 

Krig och konflikter runt om i världen förmedlades det en pessimistisk bild av de tjejer som 

nämnde ämnet. Deltagarna menade att det ständigt kommer att uppstå nya oroligheter runt 

om i världen och att krig alltid kommer att existera i framtiden.  
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5.1.5 Tankar om framtiden efter den egna livstiden  

Reflektioner om hur tjejerna såg på framtiden efter sin livstid och flera år framåt varierade. 

Några av deltagarna menade att samhället kommer bli mer digitaliserat och att tekniken 

kommer ta över i stor omfattning då det har skett markanta förändringar inom området på 

bara några år. De förställde sig en bild om att samhället kommer att utvecklas och bli mer 

som på film med robotar och teknologiska föremål. Andra tjejer framförde en tveksamhet 

över om människan kommer att fortsätta vara vid liv något som främst grundade sig på 

dagens situation gällande klimat- och miljöförstöringen.  

Ja alltså jag tror ju att människan kommer att dö ut, det tror jag. Jag tror vi fuckar upp allt, 

totalt, just nu. Jag tror ju, alltså när jag lever så kommer vi ju finnas, tror jag. Men liksom sen 

när mitt liv är förbi och allting så […] Ja men jag vet inte riktigt varför men jag tror verkligen 

att människan kommer att gå under. (IP4) 

5.2 Psykiska hälsans påverkan av framtidstankar 

Vid beskrivning om hur tjejerna uppskattade sitt nuvarande hälsotillstånd framkom det att 

deltagarna ansåg sig själva må bra och helt okej. De som uppgav att det mådde okej menade 

att det emellanåt kunde infinna sig emotionellt påfrestande och stressiga perioder. Samtliga 

deltagare var eniga om att framtidstankar påverkade deras psykiska välbefinnande på något 

sätt. Det som framgick var att tankar om den egna framtiden var det som påverkade den 

psykiska hälsan i högst grad. Händelser runt om i Sverige och världen framfördes som något 

deltagarna ibland kunde tänka på men upplevdes inte ha någon större betydelse för hälsan, 

förutom att vissa orosmoln ibland kunde uppstå. Det framgick även att tjejerna flera gånger i 

veckan eller varje dag tänkte på frågor i förhållande till den egna framtiden.  

5.2.1 Framtidstankar och dess negativa inverkan på den psykiska hälsan  

Av deltagarna i studien framkom det att framtiden är ett ovisst fenomen som bidrar till rädsla 

och oro. Flera av tjejerna uttryckte att den egna framtiden är okontrollerbar och att oväntade 

händelser kan inträffa något som ansågs vara jobbigt och påverka den psykiska hälsan 

negativt. En av tjejerna uttryckte att hon kunde känna nedstämdhet och en slags panik över 

saker som uppfattades vara svåra att styra över som exempelvis framtida bortgångar. En 

annan deltagare menade att hon kunde känna sorg vid tankar om framtiden då en nära 

anhörig gått bort. Samtliga deltagare framförde att de kände sig stressade över framtiden, 

något som de uttryckte att de inte mådde bra över. Uppfattningen var att många kände press 

att framtiden ska bli så bra som möjligt, framförallt var detta en självupplevd press men det 

uttrycktes även att några kände press från omgivningen.  

Det känns som att man både själv och andra har höga krav på framtiden på något sätt. Det ska 

bli så jävla bra, man ska vara så duktig, man ska komma framåt i livet, liksom i framtiden. Så 

det är ju en press ändå som man både har från sig själv och från andra. (IP4)  
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Pressen och stressen deltagarna uttryckte handlade mycket om framtida studier, arbeten, 

relationer och boenden. Två av deltagarna framförde att de ofta tänkte på val angående 

utbildning och uppfattade detta som jobbigt och ångestframkallande. Arbeten var det flera av 

tjejerna som uttryckte oro över och funderade kring hur det ska bli i framtiden. En rädsla 

som framkom var att inte utvecklas i arbetslivet och stagnera där deltagarna befann sig 

förtillfället.  

Ska jag jobba här eller ska jag söka någonting annat och man bara nej men jag kan ju inte 

jobba på det där jobbet det är ju så dåligt, nu måste jag ju börja liksom, nu ska man bygga 

karriär. (IP1) 

Två av de studerande uttryckte bekymmer över arbeten efter avslutade studier och 

uppfattade detta som energikrävande tankar. Av de deltagare som inte var i ett förhållande 

framförde två av tjejerna att de kände sig stressade över att hitta en partner och inte hamna 

efter på det området. Att tänka på framtida boenden upplevde några av tjejerna vara 

påfrestande och oroväckande.  

Ja jag har lite panik för mig själv, jag vet inte när jag ska få kunna flytta hemifrån, nu när jag 

har flyttat tillbaka till min pappa och dessutom är student. (IP3) 

Vid negativa framtidstankar upplevde tjejerna att det emellanåt yttrade sig på olika sätt. En 

av deltagarna uppfattade det som att hon ibland kunde känna en tyngande klump i bröstet. 

Några av tjejerna menade att motivationen till att investera i sin framtid försvagades vid 

mindre positiva tankar. 

Alltså när det typ blir för jobbigt då blir jag såhär bara ”nej men då skiter jag i det istället”. 

Vilket jag egentligen inte borde göra, alltså jag skulle ju egentligen bara nej men nu kör jag tio 

gånger hårdare och ska göra det här, men jag ger upp väldigt lätt känns det som. (IP6) 

Negativa framtidstankar upplevde flera av tjejerna skapa irritations- och frustationskänslor. 

Två av tjejerna uppfattade det som att de kunde börja kritisera sig själva och lägga en börda 

på sig själva. En annan deltagare menade att vid tillfällen då negativa framtidstankar uppstod 

kunde hon känna en orkeslöshet och beskrev det som att hon ville hem och sova. Vidare 

framförde en deltagare att hennes negativa framtidstankar emellanåt yttrades genom 

sömnsvårigheter och en känsla av att inte kunna slappna av samt att jobb, relationer och 

skolan påverkades negativt.  

5.2.2 Framtidstankar och dess positiva inverkan på den psykiska hälsan  

Trots att framtidstankar uppfattades i högst utsträckning påverka den psykiska hälsa negativt 

bland tjejerna framkom det även att tankar om den egna framtiden bidrog till glädje och en 

känsla av längtan. Uppfattningen var att deltagarna ansåg vägen till framtiden som jobbig, 

oviss och påfrestande men tankar på framtiden generellt skapade en känsla av glädje. En av 

tjejerna uttryckte att hon haft en längre period som varit psykiskt påfrestande och menade att 

tankar om framtiden fick henne att känna sig glad och må bra.  
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Jag har haft ganska mycket tragiska situationer nu under en viss period, eller år kanske man 

ska säga. Så jag känner nog att jag vill komma fram för att få ha släppt det, jag vill inte ha det i 

kroppen längre. Jag vill kunna få känna att nu har jag startat mig ett nytt liv. Så att få tänka på 

framtiden får mig faktiskt att komma in i en positiv bubbla, absolut. (IP3) 

Andra positiva saker som framkom av några tjejer var att få drömma sig bort om framtiden 

och att detta uppfattades som stärkande för den psykiska hälsan. Att få drömma om framtida 

boende, resor och giftermål framfördes skapa en känsla av förväntansfullhet och lycka. 

Vidare framförde två tjejer att framtiden till en viss del går att påverka och att detta ansågs 

vara värdefullt.  

6 DISKUSSION  

Syftet med denna studie var att undersöka vilka tankar unga tjejer har om framtiden och hur 

dessa upplevs påverka deras psykiska hälsa. Motivet till studieområdet var att framtidstankar 

och dess betydelse för den psykiska hälsan anses vara ett outforskat område. Uppfattningen 

var att det var komplicerat att hitta information om målgruppens (tjejer i åldrarna 18-25 år) 

psykiska hälsa. Att studieområdet anses vara outforskat och att det var svårt att hitta 

information om målgruppens psykiska hälsa är något som kan ha påverkat studien i sin 

helhet. Förutom detta anses ”psykisk hälsa” och ”framtid” vara begrepp som är diffusa till sin 

karaktär vilket till viss del har försvårat studiens genomförande. I kommande avsnitt 

diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och KASAM för att sedan 

avsluta med en metoddiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Tjejers tankar om framtiden  

I resultatet framkom att samtliga tjejer hade omfattande reflektioner över framtiden, dels om 

den egna framtiden i relation till dem själva och även mer övergripande tankar som berörde 

Sverige och världen. Detta är något som delvis kan kopplas till de olika nivåerna för hälsans 

bestämningsfaktorer (Dahlgren & Whitehead, 2006). Tankar om framtiden anses påverkas 

av de tre yttersta nivåerna i modellen (Figur 1); socialt nätverk, levnadsförhållanden samt 

ekonomiska, kulturella och miljömässiga faktorer. Samtliga deltagare ansåg att det var viktigt 

att få behålla nära vänner och familjemedlemmar i framtiden, något som går att dra 

paralleller till socialt nätverk. Arbeten, utbildning och boenden var några av de faktorer 

tjejerna yttrade flera funderingar kring gällande framtiden vilket går att relatera till 

levnadsförhållanden. Framtiden angående samhällsutvecklingen och miljön framfördes det 

reflektioner om något som kan kopplas samman med ekonomiska, kulturella och 
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miljömässiga faktorer. Detta belyser vilket komplext område framtidstankar utgörs av och att 

tankar om framtiden påverkas av allt från en mer individuell nivå till en övergripande nivå.  

När det handlade om hur tjejerna såg på framtiden framhölls en relativt optimistisk bild i 

förhållande till den egna framtiden, däremot när det handlade om Sverige och världens 

framtid framgick en mer pessimistisk bild av flera deltagare. Wenglert & Rosén (2000) 

menar att individer har en benägenhet att se ljusare på den egna framtiden än världens 

framtid, anledningen till detta är att den individuella framtiden upplevs vara mer 

påverkningsbar än det som är utanför individers kontroll. För denna studie kan detta 

förklaras utifrån KASAM’s två komponenter; begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 

2005). Tjejerna förmedlade en positiv inställning till den egna framtiden och samtliga tjejer 

hade olika framtidsvisioner, något som skulle kunna tyda på en hög nivå av begriplighet. 

Uppsatta mål och visioner anses skapa en viss struktur att sträva efter samt att kommande 

händelser kan uppfattas som mer förutsägbara då deltagarna hade föreställningar om vad de 

förväntade sig i framtiden. Vidare anses tankar i relation till den individuella framtiden vara 

tankar som till viss del är hanterbara då dessa tankar tycks ligga innanför tjejernas kontroll. 

Uppfattningarna tjejerna hade om Sverige och världens framtid var kluven något som skulle 

kunna tyda på att deltagarna hade en låg känsla av begriplighet för vad som kommer att ske i 

Sverige och världen framöver. Dessa tankar anses möjligen vara svårare att hantera och 

kontrollera, vilket skulle kunna vara ett bakomliggande motiv till de pessimistiska 

antaganden som framgick.   

En intressant aspekt att belysa som framgick i resultatet är medias påverkan av tjejernas 

framtidstro. Flera av deltagarna menade att deras mindre positiva uppfattningar om 

exempelvis våld, kriminalitet och Donald Trump influerats av media. I tidigare forskning har 

det framkommit att det som förmedlas via media ofta berör krig, våld och terrorism vilket 

bidrar till att ungdomar upplever att de känner sig otryggare i högre utsträckning än tidigare 

(Fabiansson, 2007). Vidare belyser Järvå & Dahlgren (2013) att media påverkar individers 

attityder och inställningar till saker och ting, det som framhålls frekvent i media tenderar att 

bli det individer ofta tänker på. Ett exempel på detta från resultatet är Donald Trump som 

flera av tjejerna uttryckte skapa oro då USAs president ansågs ha högt inflytande i övriga 

delar av världen. Uppfattningen är att Donald Trump har varit en omdebatterad person i 

media den senaste tiden, både före och efter USAs presidentval, något som möjligen påverkat 

deltagarnas åsikter. Media anses således vara en bidragande faktor till att vissa deltagare 

uttryckte en negativ framtidstro. Den pessimistiska framtidstron som framfördes av många 

tjejer anses vara problematiskt eftersom detta eventuellt skulle kunna ge uttryck i att 

psykologiska stressorer omedvetet aktiveras (Lindgren & Lindblad, 2010b).  

6.1.2 Psykiska hälsans påverkan av framtidstankar 

Samtliga deltagare i studien var eniga om att de varje dag eller några gånger i veckan tänkte 

på framtiden. Förutom detta ansåg alla tjejer att framtidstankar påverkade deras psykiska 

välbefinnande, något som anses vara en central aspekt för att uppmärksamma området i 

högre grad. Deltagarna menade att det som påverkade välbefinnandet mest var tankar om 

den egna framtiden, dock upplevde många att händelser runt om i Sverige och världen ibland 

kunde skapa en viss oro. Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att deltagarna vid generella 

beskrivningar framförde en optimistisk bild av den individuella framtiden, men när 
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framtidstankar belystes i relation till upplevda känslor framgick en del farhågor. Detta 

åskådliggör att tjejerna tycks se ljust på den egna framtiden däremot uppfattades vägen till 

framtiden vara jobbig, oviss och påfrestande för många.  

Samtliga deltagare uttryckte att de kände sig stressade över framtiden på något sätt och 

menade att detta var något som upplevdes jobbigt. Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällefrågor (2015) har tidigare undersökt hur lindrigare former av nedsatt psykiskt 

välbefinnande beskrivs av ungdomar själva, det som framgick var att 

undersökningspersonerna relaterade psykisk ohälsa till stress. För denna studie uppfattas 

även stress inför framtiden vara ett uttryck som påverkade den psykiska hälsan negativt även 

fast stress inte ingår i de vedertagna beskrivningarna för psykisk ohälsa. Flera av tjejerna 

kände sig pressade gällande att framtiden ska bli så bra som möjligt både från sig själva och 

omgivningen. Detta är något som går i linje med Wiklund, Bengs, Malmgren-Olsson & 

Öhman (2010) som beskriver att tjejer mellan 16-25 år upplever att de måste leva upp till 

någon slags idealbild och känner sig pressade över att prestera för att uppnå detta ideal. I 

resultatet framkom att detta ideal utgjordes av höga krav för att sträva efter en viss framtid. 

Lindgren & Lindblad (2010a) framför att höga krav på självförverkligande kan påverka den 

psykiska hälsan negativt då höga mål kan skapa en press som utgör ett hinder för individer, 

något flera tjejer givit uttryck för.  

I första delen av resultatdiskussionen framgick det att tankar om den individuella framtiden 

till viss del ansågs vara mer hanterbar och begriplig i förhållande till Sverige och världens 

framtid. Å andra sidan ansåg flera av tjejerna att framtiden är oviss något som främst 

uppfattas grundas på det som låg utanför deltagarnas egen kontroll. Detta är något som kan 

kopplas samman med komponenten begriplighet i KASAM (Antonovsky, 2005). Deltagarna 

som menade att framtiden är oviss uttryckte att oväntade händelser kan inträffa i framtiden 

något som anses försvåra förutsägbarheten för kommande händelser. Ovissheten som 

förmedlades kan tyda på att deltagarna hade en låg känsla av begriplighet inom vissa 

områden av den individuella framtiden som exempelvis boenden. Flera av deltagarna 

uttryckte att de kände sig stressade inför framtida studier, arbeten, relationer och boenden 

något som kan tolkas som att tjejerna uppfattade att tillräckliga resurser inte finns till 

befogande för att styra över den egna framtiden. Ett exempel på detta som Lindgren och 

Lindblad (2010b) framför är att eftergymnasialutbildning i dagens samhälle inte är en 

garanti till att få arbete. Detta kan tolkas som att samhället inte erbjuder de resurser som 

krävs för att möta individers behov något som möjligen kan bidra till en låg känsla av 

hanterbarhet.  

Ett ytterligare liknande exempel är bostadssituationen som en del tjejer oroande sig för. Att 

inte veta när tillfälle erbjuds för att byta bostad anses vara en faktor som kan skapa en låg 

känsla av hanterbarhet över den egna framtiden. De negativa tankarna många deltagare 

hade gällande framtiden anses kunna påverka tjejernas känsla av meningsfullhet. Några av 

deltagarna menade exempelvis att motivationen till att investera i sin framtid försvagades vid 

mindre positiva framtidstankar. Däremot skapade positiva framtidstankar en känsla av 

glädje och längtan vilket skulle tolkas som att tjejerna hade en hög känsla av meningsfullhet 

inför den individuella framtiden men att oron som uttrycktes möjligen bidrar till att en låg 

meningsfullhet infinner sig ibland. De negativa känslorna som uttrycktes kan 

sammanfattningsvis tyda på att deltagarna hade lågt KASAM (Eriksson & Lindström, 2006) 

främst i förhållande till framtida studier, arbeten, relationer och boenden. Antonovsky 
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(2005) menar att lågt KASAM kan resultera i höga nivåer av stress och nedsatt 

välbefinnande.  

På vilket sätt mindre positiva tankar yttrade sig hos tjejerna går även att koppla samman till 

nedsatt psykiskt välbefinnande. Enligt WHO (2013) karakteriseras psykisk ohälsa av 

varierande symtom såsom avvikande beteenden, tankar och känslor samt att relationer 

påverkas negativt av besvären. När deltagarna själva beskrev hur negativa framtidstankar 

påverkade dem framkom uttrycken: nedsatt motivation, en tyngande klump i bröstet, 

irritations- och frustationskänslor, orkeslöshet, svårt att slappna av, sömnsvårigheter och 

negativ självkritik. Dessa yttringar anses tyda på avvikande beteenden, tankar och känslor 

(World Health Organization, 2013). En viktig aspekt att förtydliga är att dessa symtom inte 

ansågs vara av bestående karaktär utan att tjejerna menade att de periodvis upplevde dessa 

yttringar. En annan intressant aspekt att belysa är att framtidstankar även anses vara en 

faktor som kan främja det psykiska välbefinnandet. En av tjejerna som upplevde att hon haft 

en längre period som varit jobbig menade att tankar om framtiden fick henne att må bra och 

känna sig glad. I och med detta är det av vikt att ha i åtanke att tankar om framtiden inte 

enbart bör betraktas som något som påverkar den psykiska hälsan negativt. 

6.2 Metoddiskussion   

6.2.1 Metodval  

En kvalitativ ansats valdes eftersom studien ämnade till att undersöka tjejernas 

uppfattningar om framtiden och hur dessa framtidstankar påverkar den psykiska hälsan. 

Metoden ansågs vara relevant då det centrala i studien var att redogöra en djupgående 

beskrivning av fenomenet utifrån tjejernas perspektiv. Kritik som riktas mot kvalitativa 

studier är att det inte finns några entydiga och fasta regler för strukturen samt att stora delar 

av forskningsprocessen styrs av utföraren, sammantaget skapar detta svårigheter för 

utomstående personer att replikera kvalitativa studier (Bryman, 2011). En styrka med 

studien är att noggranna beskrivningar av förförandet har eftersträvats i metodavsnittet för 

att utomstående personer ska ges möjlighet att veta vilka grunder studien har gjorts på.  

6.2.2 Urval 

Till en början var tanken att urvalet skulle utgöras av studerande, arbetande och arbetslösa 

tjejer. Efter en del överväganden gjordes ett aktivt val att utesluta arbetslösa intervjupersoner 

av det faktumet att studieområdet eventuellt kunde uppfattas som känsligt för dessa 

personer. I efterhand upplevs detta ha varit ett genomtänkt beslut då ett av de känsloladdade 

ämnena som berördes genomgående av deltagarna var funderingar över framtida arbeten. 

Däremot skulle det ha varit intressant att även belysa studieområdet från arbetslösa tjejers 

perspektiv för att få fler infallsvinklar. Om arbetslösa intervjupersoner inkluderats hade 

resultatet kunnat påverkas genom att fler farhågor inför framtiden framkommit.  
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Studiens urval gjordes genom ett målinriktat urval, Bryman (2011) förespråkar målinriktade 

urval vid intervjustudier eftersom det skapar förutsättningar för att besvara syftet med 

studien. Urvalskriterierna för studien var att intervjupersonerna skulle vara tjejer mellan 18-

25 år samt att de skulle arbeta alternativt studera. Urvalsgruppen ansågs ha mycket tankar 

och funderingar över framtiden vilket bidrog till att rik och fyllig data genererades, Holloway 

& Galvin (2017) beskriver att detta är avsikten med målinriktade urval.  

Intervjupersonerna som ingick i studien var födda mellan åren 1993-1996 (21-24 år). 

Önskvärt hade varit om åldersspannet varit mer utbrett för att öka variationen. Exempelvis 

så anses 18-åringar befinna sig i en annan fas i livet då flera står inför att ta studenten efter 

tolv års heltidsstudier, därför hade det varit intressant om någon 18-årig tjej medverkat. 

Däremot ansågs det vara tidskrävande att hitta intervjupersoner och på grund av detta 

rekryterades de personer som uppvisade intresse först till att delta i studien. En medvetenhet 

finns att målinriktade urval är en urvalsform som inte är generaliserbar till en hel population 

(Holloway & Galvin, 2017). Däremot anses detta inte utgöra något större hinder då Holloway 

& Galvin (2017) menar att kvalitativa studier vanligen inte har till avsikt att uppnå 

generaliserbarhet utan istället inriktar sig på överförbarhet. 

Urvalet kan även diskuteras gällande att intervjupersoner rekryterades via förslag från 

bekanta. Detta är något som kan ha haft betydelse för resultatet genom att deltagarna 

svarade på frågorna utifrån vad de antog att författaren förväntade sig med studien (Bryman, 

2011). Däremot anses intervjupersonerna ha förmedlat uppriktiga svar och misstankar om att 

intervjupersonerna har ansträngt sig för att vara lojal mot författaren bedöms vara låg. 

6.2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utgjordes av enskilda semistrukturerade intervjuer. Metoden valdes 

eftersom en intervjuguide används som stöd under varje intervjutillfälle vilket ansågs vara 

mest lämpligt då författaren aldrig genomfört en intervjustudie tidigare. Bryman (2011) 

menar att semistrukturerade intervjuer förutsätter att samma frågor ställs till varje 

intervjuperson, något som underlättar datainsamlings- och analysprocessen för mindre 

erfarna personer. Intervjuguiden användes som stöd under varje intervju, dock tillämpades 

varierande följdfrågor vid behov under samtliga intervjuer för att erhålla utvecklade svar. Att 

varierade följdfrågor ställdes kan ha haft betydelse för resultatet, Bryman (2011) beskriver att 

variationen hur frågorna ställs kan medföra att intervjupersonerna svarar olika och att detta 

kan ge upphov till att innehållet påverkas. En annan svaghet med följdfrågorna var att olika 

exempel på ämnen erhölls när intervjupersonerna hade svårt att besvara vissa frågor, vilket 

även kan ha påverkat resultatet genom subjektiva inslag. För att undvika att ställa ledande 

följdfrågor tilläts längre pauser av tystnad något som i flera fall bidrog till att 

intervjupersonerna självmant utvecklade sina svar. En styrka med studien är att författaren 

var medveten om effekterna av att ställa ledande följdfrågor och försökte att undvika detta i 

den mån det var möjligt.  

Ännu en styrka med studien är att tre pilottester genomfördes innan intervjuerna ägde rum. 

Pilottester skapar förutsättningar för att studier i sin helhet ska bli bra eftersom 

intervjuguiden granskas för eventuella justeringar (Bryman, 2011). Pilotintervjuerna bidrog 

till att vissa intervjufrågor omformulerades samt att en fråga tillkom för att kunna besvara 
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studiens syfte. I efterhand kan intervjuguidens kvalitet i viss mån ifrågasättas då 

uppfattningen var att det var svårt att erhålla beskrivningar om hur tjejerna upplevde att 

framtidstankar påverkade den psykiska hälsan. Bryman (2011) menar att kritik som riktas 

mot intervjustudier är den nära kontakten som förekommer med deltagarna något som kan 

medföra ”intervjuareffekt”. Intervjuareffekt betyder att det finns en risk att 

intervjupersonerna begränsar sina svar för att inte förmedla en negativ bild av sig själva till 

intervjuaren (Bryman, 2011). Detta anses vara ytterligare en tänkbar orsak till att det var 

svårt att erhålla beskrivningar om hur tjejerna upplevde att framtidstankar påverkade den 

psykiska hälsan. Om enkäter hade tillämpats som datainsamlingsmetod hade 

intervjuareffekten motverkats genom att deltagarna troligtvis känt sig anonyma i högre 

utsträckning, vilket eventuellt skulle ha resulterat i att framtidstankar och dess påverkan på 

den psykiska hälsan framgått tydligare. 

6.2.4 Analysmetod 

För att underlätta dataanalysen spelades intervjuerna in, Kvale & Brinkmann (2014) menar 

att detta skapar förutsättningar för att hålla en god kvalité på intervjuutskrifterna då 

ljudfilerna går att återupprepa flera gånger. En styrka med studien är att transkriberingen 

genomfördes av en person, om flera personer är involverade i utskriftsprocessen ökar risken 

för olika tolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Analysprocessen utgjordes av en manifest 

innehållsanalys vilket ansågs vara mest lämpligt för studien då det uttryckta orden i 

intervjuutskrifterna tolkas. En latent innehållsanalys bedömdes vara för riskabelt att 

genomföra då Kvale & Brinkmann (2014) menar att en djupare tolkning tillämpas och att 

utskrifternas anda tolkas istället. Genom att förhålla sig till de uttryckta orden vid analysen 

anses detta ha bidragit till att en rättvis bild av resultatet förmedlats.  

En fördel med innehållsanalys som tillvägagångsätt är att förutbestämda kategorier tillåts 

(Bryman, 2011). Genom att kategorier formulerades av frågeställningarna underlättades 

analysprocessen. En nackdel som Holloway & Galvin (2017) framför med att bilda kategorier 

av frågeställningar är att koder som inte är lämpliga under någon kategori tenderar att 

uteslutas vilket medför att betydelsefull information eventuellt sorteras bort. 

Huvudkategorierna för analysen bedöms ha varit relativt omfattande något som minskar 

risken för att viktig information ska ha uteslutits.  

6.2.5 Forskningsetiska aspekter 

De grundläggande etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2011) har betraktas under hela 

studieprocessen. Innan intervjuerna genomfördes blev deltagarna informerade om vilka 

villkor och rättigheter som gällde för studien via ett missivbrev. Intervjupersonerna upplystes 

om studiens omständigheter på nytt innan intervjuerna ägde rum för att försäkra att 

informationen tagits del av och för att personerna skulle ges möjlighet att ställa frågor 

angående studien. Ett muntligt samtycke erhölls från samtliga intervjupersoner och ingen 

valde att avböja sitt deltagande. Ett skriftligt samtycke hade kunnat utfärdas dock ansågs det 

inte vara nödvändigt då Bryman (2011) menar att ett muntligt samtycke är tillräckligt vid 

intervjustudier.  
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De insamlade datamaterialet har under hela processens gång förvarats i en oåtkomlig mapp 

på en lösenordskyddad dator. Materialet har inte utsatts för några risker genom att obehöriga 

har fått tillgång till uppgifterna. De redovisade citaten och bakgrundsinformationen om 

intervjupersonerna anses inte ha avslöjat deltagarnas identitet. Vidare har 

konversationshistoriken på Facebook raderats för att säkerhetsställa att inga utomstående 

personer ska ha möjlighet att spåra deltagarna. Det kan även diskuteras gällande att 

mobiltelefon användes vid inspelningarna av intervjuerna. För att undvika potentiella risker 

som detta kunde medföra överfördes ljudfilerna direkt efter att intervjuerna avslutats till en 

lösenordskyddad dator och raderades från mobiltelefonen med avsikt att värna om 

deltagarnas säkerhet. Genom detta har ljudfilerna bevarats konfidentiellt.  

Ett etiskt dilemma som anandes med studien var att tankar i förhållande till den egna 

framtiden betraktades vara möjligt att uppfattas som ett känsligt ämne trots att inga direkta 

frågor av känslig karaktär efterfrågades. Detta var något som togs i beaktande under varje 

intervjutillfälle genom att vara lyhörd och observant för att undvika att utsätta 

intervjupersonerna för känslomässig utsatthet. I efterhand anses detta inte ha utgjort något 

större hinder men anses ändå vara av vikt att framföra.  

6.2.6 Kvalitetskriterier 

Hänsyn har tagits till kriterierna pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet för att 

konfirmera studiens kvalité (Holloway & Galvin, 2017). Pålitlighet har eftersträvats genom 

att ge noggranna beskrivningar av studiens metodologiska utgångspunkter. Däremot bedöms 

kvalitativa studier i allmänhet vara komplicerade att reproducera då datainsamlingen till stor 

del påverkas av utförarens färdigheter samt att varje intervjutillfälle är en unik situation 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Som tidigare nämnt tillämpades varierande följdfrågor vid 

genomförandet av intervjuerna, något som kan ha påverkat resultatet genom att svaren 

färgats av författaren. Dock framför Kvale & Brinkmann (2014) att följdfrågor inte behöver 

reducera resultatets tillförlitlighet utan att detta skapar förutsättningar till att testa 

pålitligheten i deltagarnas intervjuuttalanden.  

Trovärdighet har eftersträvats genom att använda en intervjuguide som stöd genomgående 

vid intervjutillfällena. Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att studiens tillförlitlighet 

påverkas av utförarens förförståelse av studieområdet. För att undvika eventuella 

tveksamheter har författarens förkunskaper redovisats i introduktionen. Vidare har ett 

objektivt förhållningsätt eftersträvats med avsikt att förmedla en rättvis bild av 

intervjupersonernas upplevelser och erfarenheter. Bryman (2011) menar att studiens 

trovärdighet kan stärkas genom att deltagarna får ta del av studieresultatet innan offentlig 

publicering för att bekräfta att resultatet stämmer överens med deras uppfattningar. På 

grund av den begränsade tidsramen för studien erbjöds inte intervjupersonerna möjlighet till 

att bekräfta resultatet vilket anses vara en svaghet med studien. 

Studiens trovärdighet kan diskuteras gällande författarens kompetens inom intervjustudier. 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver att utföraren har en avgörande roll för kunskapen som 

skapas och att kvalitén påverkas av de praktiska färdigheter som utföraren besitter. Eftersom 

författaren av studien var relativt oerfaren av intervjustudier följdes de rekommendationer 

som gäller för kvalitativ forskning med avsikt att undvika potentiella felaktigheter. 
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Överförbarhet har eftersträvats genom att redovisa täta och detaljerade beskrivningar av 

studiens kontext. Ett lågt antal deltagare innebär att överförbarheten reduceras, dock skapar 

dessa ingående beskrivningar förutsättningar för att utomstående personer kan bedöma 

studiens överförbarhet. 

7 SLUTSATSER  

Unga tjejer har omfattande tankar angående framtiden och framtidstankar utgörs av allt från 

den individuella framtiden till mer övergripande tankar som berör Sverige och världen. 

Resultatet åskådliggör att tjejer är optimistiskt inställda till den egna framtiden samtidigt 

som de är mer pessimistiskt inställda när det handlar om Sverige och om världens framtid. 

Unga tjejer tenderar att tänka på den egna framtiden i högst utsträckning, vilket även 

uppfattas vara det som påverkar den psykiska hälsan i högst grad. Framtiden är ett ovisst 

fenomen som delvis är en bidragande faktor till att tjejer känner sig oroliga, ångestfyllda och 

nedstämda. Däremot bör inte framtidstankar enbart betraktas som något som påverkar den 

psykiska hälsan negativt, då dessa tankar även kan skapa positiva känslor och 

förväntansfullhet.  

7.1 Förslag på användningsområde och vidare forskning  

Studiens resultat skulle kunna användas för praktiker inom samhällsplanering för att minska 

unga tjejers osäkerhet över exempelvis bostads- och arbetsmarknaden.  Dessutom skulle 

resultatet kunna användas som underlag inom exempelvis skola och andra arenor för att göra 

tjejer mer förberedda inför framtiden genom att bidra med information i förebyggande syfte 

för att minska osäkerheter som råder kring framtiden. Ytterligare skulle studien kunna 

användas som stöd för att genomföra en kvantitativ studie för att fastställa kvantifierbar data 

som går att generalisera till en större population.  

Förslag till vidare forskning är att studera området mer djupgående då negativa 

framtidstankar anses vara en bidragande faktor till att unga tjejer känner sig oroliga, 

ångestfyllda och nedstämda. En intressant aspekt skulle vara att studera vilka strategier tjejer 

mellan 18-25 år har för att hantera sina framtidstankar. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka om det förekommer några skillnader mellan kön och ålder när det handlar om hur 

framtidstankar påverkar den psykiska hälsan. Slutligen anses det vara betydelsefullt att 

studera hur media påverkar ungas framtidstro och vilken betydelse detta kan ha för den 

psykiska hälsan.  
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  

 

Intervjuguide  

Presentation 

Jag heter Mikaela och är 23 år och läser folkhälsovetenskapliga programmet på Mälardalens 

högskola i Västerås. Förtillfället skriver jag mitt examensarbete och ska göra en 

intervjustudie på unga tjejer mellan 18-25 år, bosatta i Västmanlands län och Stockholms län. 

Jag vill intervjua dig för att få reda på vad du tänker och känner inför framtiden. Det finns 

inget rätt eller fel svar på frågorna utan det viktiga är dina reflektioner.  

Deltagandet i studien är frivilligt och du har möjlighet att avbryta din medverkan när som 

helst. Dina personuppgifter kommer att bevaras med sekretess och inga utomstående 

kommer att kunna identifiera dig vid presentation av resultatet. Avidentifieringar kommer 

att göras och samtliga intervjupersoner kommer att presenteras som IP1, IP2, IP3 osv vid 

eventuella citat. Det insamlade materialet kommer enbart att användas till studiens syfte och 

kommer att makuleras efter att studien har godkänts. Studien planeras att vara färdig i maj 

2017 och kommer då finnas tillgänglig via DiVA som är en elektronisk databas.  

Intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter, är det okej att jag spelar in intervjun?  

 

Bakgrund:  

 Hur gammal är du?  

 Bor du ensam, med familj, sambo?  

 Vad är din aktuella sysselsättning?  

 Är det något du trivs med?  

 

 Tema ett: Tankar om framtiden (Frågeställning: Vilka tankar har tjejerna om 
framtiden)  

Som du vet så handlar min studie om tankar kring framtiden, därför skulle jag gärna vilja 

veta…. 

 

 När är framtiden för dig? 

o Imorgon, om några månader, om ett år, om tio år, osv?  

 

 Hur ser du på din egen framtid (längre sikt)?  

o Utbildning, jobb, inkomst, familjeliv osv…  

o Kan du utveckla? vad menar du? hur känner du?  

 

 Vad tänker du om framtiden när handlar om personer i din närmsta omgivning?  

o Syskon, föräldrar, vänner, farföräldrar, pojk-/flickvän osv? 

o Kan du utveckla? vad menar du? hur känner du?  



 

 

 

 

 Vad tänker du om Sveriges framtid?  

o Demokratin, arbetsmarknaden, bostadsmarknaden, återföring av värnplikt, de 

förändrade säkerhetspolitiska läget, kriminalitet osv…  

o Kan du utveckla? vad menar du? Hur känner du?  

 

 Vad tänker du kring framtiden i ett globalt perspektiv?  

o Miljö- och klimatförstörning, antibiotikaresistens, islamistiska staten, USA, Ryssland 

(Putin), fattigdom, krig osv….  

o Kan du utveckla? vad menar du? Hur känner du? 

 

 Hur tänker du kring framtiden bortanför din livslängd?  

 

 Tema två: Framtidstankar och dess påverkan på den psykiska hälsan 

(Frågeställning: Hur upplever tjejerna att den psykiska hälsan påverkas av tankar 

om framtiden?)  

Du har nu berättat för mig vilka tankar du har om framtiden (sammanfatta vad IP sagt och 

fråga om det stämmer). Nu skulle jag vilja ha reda på….  

 Hur ofta tänker du på framtiden?  

o I vilket sammanhang? När? Precis innan du ska sova? På morgonen/kvällen? Hur 

påverkar det dig då? Hur känner du dig då?  

 

 När du har dessa tankar om framtiden hur känns det då?  

o Positivt, negativt, inget alls?  

o Hur känner du då?  

o Vad är det du känner som påverkar dig mest?  

o Varför? Vad? Hur?  

 

 Hur skulle du beskriva att du mår idag?  

 

 Känner du att dina framtidstankar påverkar ditt mående? 

o Om ja: Varför? Hur menar du? Hur då? Kan du utveckla…. 

o Vad överväger tyngst positiva känslor eller negativa känslor?  

 

 

Nu har jag ställt alla mina frågor, finns det något mer du känner att du skulle 

vilja tillägga eller förtydliga?  

Stort tack för att du ville delta i intervjun 
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